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O medo de uma assombração começa 
a rondar o Brasil: o golpe de Estado. 
Quem primeiro o suscitou, como ame-

aça, na escalada da crise política nacional, foi o 
PT. Até agora, entretanto, isso mais parece um 
desesperado recurso para se manter no poder do 
que o reflexo de uma situação real.

É inegável que a radicalização entre petis-
tas e não petistas busca sufocar as posições in-
termediárias, que existem em graus diversos e 
materializações distintas. Os petistas precisam 
de um demônio para exorcizar e, por meio 

desse ritual, se reapresentar como a personifi-
cação da santidade.

Já os antipetistas, cada vez mais extremados, 
ensaiam utilizar qualquer tipo de recurso para 
colocar seus inimigos fora do poder, já que eles 
se recusam a admitir os seus erros e a abrir mão 
do que mantêm de forma ilegítima, em escala 
crescente, e à medida que avança a investigação 
da Operação Lava-Jato, ilegal.

Na ânsia de fazer a opinião pública acreditar 
em demônios à luz do dia, a presidente Dilma 
Rousseff apontou o processo de impeachment 

POLÍTICA

Golpe é iminente?
Petistas e antipetistas falam em golpes de um lado e de outro. Mas é possível 
um golpe de Estado no Brasil sem a participação – a favor ou contra – das 

forças armadas? Elas dizem que só farão uma coisa: defender a Constituição.
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como golpista. Teve a resposta de onde 
ela parecia improvável: Dias Toffoli, o 
ex-advogado de Lula que virou minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, re-
trucou imediatamente com uma obser-
vação óbvia: o impeachment é recurso 
com previsão constitucional.

Se os autores do pedido de impe-
dimento da presidente exageraram ou 
desvirtuaram o instrumento, é questão 
que, tendo passado incólume pelo Su-
premo, onde o ritual foi definido, agora 
só pode ser decidida politicamente no 
foro competente: o parlamento federal.

Há muita gente de ambos os lados 
querendo um golpe. Matreiro, o ex-pre-
sidente Lula se atribuiu uma nova per-
sona: a de versão brasileira do grande 
estrategista do Vietnã do Norte, o ge-
neral Nguyen van Giap. Se Giap venceu 
franceses e americanos, o general Lula 
vencerá também os seus inimigos. Bas-
tará convocar seus soldados civis aquar-
telados nos sindicatos e arredores.

Até onde Lula desfará a sua bio-
grafia, como vem fazendo nos últimos 
anos? Não percebeu que o grande líder 
carismático perdeu seu capital, exauri-
do por sucessivos episódios mal expli-
cados de promiscuidade com negócios 
escusos e políticas de bastidores sórdi-
das? As milícias que sugere estarem ao 
alcance do seu toque de reunir existem 
realmente ou não passam de um exér-
cito Brancaleone, mais para atuar em 
circo mambembe do que intervir na 
grave conjuntura atual?

Não há golpe de Estado no Brasil, 
como em qualquer outro país com 
instituições civis ainda frágeis ou ima-
turas, sem a participação das forças 
armadas. Afora pelas teorias conspi-
rativas, não há indício concreto de que 
elas estejam envolvidas ou participan-
do de manobras golpistas.

É preciso aceitar o absurdo como 
coisa normal para interpretar como 
golpista a declaração do general Villas 
Boas de que a instituição sob o seu co-
mando irá seguir a Constituição. Num 
ambiente racional, a frase devia ser co-
memorada. Afinal, é esta a mais nobre 
tarefa das forças armadas. No entanto, 
no clima viciado de polarização que 
domina o país, a declaração está sendo 
utilizada pelos fanáticos dos dois lados.

Eles colocaram em intensa circula-
ção pela internet nota publicada no dia 

17 em sua coluna, no jornal mineiro O 
Tempo, pela jornalista Raquel Faria:

  “O   Exército está pronto a ajudar 
na manutenção da ordem e contenção 
de violência no processo do impeach-
ment, desde que sua atuação seja solici-
tada pelo guardião das leis, o STF, que 
tem o poder de convocar os militares 
se julgar necessário. Pelas conversas 
que rolam nos mais altos bastidores 
em Brasília, esse é o significado a ser 
aprendido nas declarações O recado 
está dado aos defensores do mandato 
de Dilma”. 

É evidente que a jornalista quer o 
afastamento de Dilma de qualquer ma-
neira, embora mediada pelo STF, numa 
situação que desafiaria a imaginação do 
mais fecundo autor surrealista: a corte 
suprema convocando a tropa de centu-
riões da república para depor a presi-
dente que não cumpre a Constituição. 

Esse texto da jornalista, cuja im-
portância é inversamente proporcio-
nal à sua ousadia destrambelhada, foi 
logo interpretado pelos defensores 
do governo como uma preparação da 
opinião pública para o golpe com o 
apoio dos militares. A jornalista, que 
era considerada de esquerda e acatada 
pelos petistas, estaria agora recebendo 
ordens dos golpistas personificados 
nos donos de jornais e na elite branca, 
à testa de um golpe iminente.

É assustador o despreparo e a in-
digência mental entre a elite política 
brasileira dos nossos dias. O general 
foi claro e, ao menos aparentemente, 
sincero. O Exército acompanha aten-
tamente a crise, mas não intervirá se 
tudo, mesmo o mais discrepante, acon-
tecer dentro da ordem constitucional, 
que é seu dever defender e preservar.

Quem é mais golpista: os que pe-
dem para as forças armadas derruba-
rem o governo de súbito, por ato de 
violência, ou a presidente da repúbli-
ca, que classifica de golpista o uso de 
um instrumento constitucional, como 
é o impeachment? Ao recorrer a uma 
mentira para colocar fora da lei seus 
adversários, ela ignora que está atiçan-
do os militares? Ou está apostando no 
tudo ou nada, no dito autocrático do 
“depois de mim, o dilúvio?”.

Há uma história – que não precisa 
remontar ao golpe que derrubou a mo-
narquia e a substituiu pela república, 

diante de um povo inerte e esquecido, 
“bestializado”, no dizer do jornalista 
que presenciou os fatos da madrugada 
de 14 para 15 de novembro de 1889 – 
que precisa ser considerada antes de 
falar em golpe de Estado como se fosse 
um acontecimento trivial.

Os militares, que avalizaram a di-
tadura do Estado Novo, prorrogando 
a presença de Getúlio Vargas no poder 
nacional (iniciada em 1930) até 1945, 
ao derrubá-lo imaginaram ter-se livrado 
para sempre de um político que se valia 
deles, mas tinha autonomia. E tinha uma 
característica que os incomodava: os su-
perava. Superando em atitude que confli-
tava com suas posições tradicionais, em 
defesa das elites. Vargas, pelo contrário, 
buscava o povo. Foi o maior de todos os 
populistas da história brasileira.

Era populista por ser também um 
adepto das ideias de reformismo auto-
ritário de Augusto Comte, positivista 
como os primeiros republicanos que 
chegaram ao poder. O reformismo de-
rivou para o caudilhismo no Rio Gran-
de do Sul, combinando com sua tradi-
ção de violência e política de armas na 
mão. Mas teve um sopro diferente pelo 
convívio igualitário entre fazendeiros e 
peões nos confins da pradaria, em que 
se reuniam para o chimarrão sorvido 
na mesma cuia por todos.

Só quem conhece esse elemento da 
cultura política gaúcha entende como 
um grande fazendeiro rico, como João 
Goulart, e um fazendeiro remediado, 
como Getúlio, levaram seu populismo 
às últimas consequências, sem nun-
ca dar o passo que faltava para serem 
classificados seriamente como esquer-
distas e, menos ainda, como comunis-
tas. Era esse elemento que as forças ar-
madas, temendo, quiseram expurgá-lo 
ao depor Getúlio. Imaginavam que a 
política voltaria a ser conservadora e 
conciliadora, sem alterar o status quo.

Depois do período intermediário 
do marechal Dutra, o avalista de Ge-
túlio ditador e quem o sucedeu, com 
apoio dele, na reinauguração da demo-
cracia no Brasil, o cetro do poder foi 
concebido para ser portado por outro 
militar, preferencialmente pelo briga-
deiro Eduardo Gomes e seu partido, o 
mais representativamente pró-milita-
res, a UDN, ou, em último caso, pelo 
ex-tenente Juarez Távora.
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Surpreendendo a todos, Getúlio dei-
xou o exílio na sua fazenda no extremo 
gaúcho para uma impressionante cam-
panha eleitoral pelo país, que lhe deu a 
vitória. Legitimado pelo voto popular e 
sem qualquer compromisso com seus 
antigos companheiros de regime, ele 
fez um governo radicalmente populista. 
Desta vez, seus inimigos não lhe dariam 
trégua, espicaçados e liderados por um 
dos mais brilhantes tribunos que o país 
já teve, Carlos Lacerda.

O golpe para depor Getúlio era 
questão de algumas horas quando ele 
se suicidou, pondo os predadores para 
correr do que era, até então, uma carni-
ça. Seu legado elegeu Juscelino Kubits-
check, contra quem os golpes não pa-
raram de ser armados pelos udenistas e 
seus correligionários de farda.

Esse drama devia terminar com Jâ-
nio Quadros. Afinal, ele era candidato 
da UDN e tivera a maior de todas as 
votações já alcançadas na história repu-
blicana. Na verdade, porém, Jânio não 
era udenista: era um populista indepen-
dente – e também um desequilibrado e, 
como já se sabe muito bem, um corrup-
to. Quis dar um golpe branco e se deu 
mal. Sem querer, entregou o poder ao 
mais getulista de todos os políticos, sua 
cria, o vice-presidente João Goulart.

Fazendeiro abonado por seus pró-
prios métodos de criador, comprador e 
vendedor de gado, Jango pôs em prá-
tica as mesmas ideias populistas que o 
levaram, como ministro do Trabalho 
de Getúlio, a reajustar em 100% o salá-
rio mínimo, colocando-o no seu mais 
alto patamar até hoje. Os coronéis, que 
assinaram um manifesto contra o mi-
nistro, em ato de insubordinação e des-
respeito aos chefes, conseguiram der-
rubar Jango, mas não a medida por ele 
adotada, que o presidente confirmou. 
Foi uma derrota que ficou atravessada 
na vitória de Pirro dos conspiradores.

O impasse que custou a Jango o 
seu cargo mostrou mais as suas defici-
ências do que os seus méritos, apesar 
de uma revisão historiográfica recente 
que o projeta quase como herói e esta-
dista. Homem dos pagos, formado pela 
legenda da lealdade e do compromisso, 
Jango queria vingar o suicídio de Ge-
túlio. Por isso fez de tudo, até ameaçar 
desrespeitar a Constituição, criando 
um estado de sítio na então Guanaba-

ra (hoje, Rio de Janeiro) para depor e 
prender o governador Carlos Lacerda.

Iria além. Depois do comício das 
reformas, no Rio, a menos de três se-
manas da sua deposição pelos milita-
res, entendendo que o acontecimento 
foi um estrondoso sucesso (e subesti-
mando a capacidade de recrutar ade-
sões e pelegos do governo), guinou 
para a esquerda por mero cálculo, em-
bora numa análise errada da correla-
ção de forças políticas do país. Achou 
que se fosse obstado na sua trajetória 
reformista, passaria sobre os inimigos 
e recalcitrantes. Refundaria o Estado 
Novo, se preciso.

Os momentos finais de Jango na 
presidência são de uma dramaticidade 
shakespeariana. Já acuado, ele telefo-
nou para o general Amauri Kruel, seu 
compadre, que comandava o poderoso 
II Exército, de São Paulo, e cuja posi-
ção podia reequilibrar a correlação nas 
forças armadas em favor do presidente, 
consolidando o legalismo do I Exército 
e a adesão do III Exército.

Kruel disse que ficaria ao lado de Jan-
go se ele se afastasse dos comunistas que 
o cercavam naquele momento. Jango dis-
se que isso não podia mais fazer. Quando 
desligaram, o golpe se tornou predomi-
nante. Mas talvez ainda houvesse área 
para manobras se o general Olympio 
Mourão Filho, debochando das articu-
lações dos comandantes em seus gabine-
tes, não tivesse colocado sua tropa para 
marchar em Minas Gerais (para aprovei-
tar o momento propício da fase da lua, 
como anotaria no seu diário).

Jango, o mais hamletiano dos perso-
nagens, tinha a escolha ao seu alcance: 
reunir a grande tropa que ainda podia 
obedecer à sua ordem ou, repetindo seu 
mestre, se suicidar. Ele optou por um 
gesto muito menos digno, que edulco-
rou ao máximo: fugiu de cena. Não era 
o homem certo no momento certo. Dez 
anos depois do gesto de grandeza de 
Vargas, se mostrara seu pequeno dis-
cípulo, sem a vastidão de recursos de 
que Vargas dispunha para contornar os 
obstáculos e ir em frente, ou enfrentar a 
adversidade de peito aberto.

O golpe militar de 1964, assim, tem 
uma longa e intensa história, bem retilí-
nea e, apesar disso, ainda difícil de re-
constituir pelas paixões vivas que ainda 
estão em cena, 52 anos depois. O golpe 

que os petistas consideram ser iminente 
não tem essa precedência nem consis-
tência, e muito menos intensidade. Os 
Estados Unidos, em pleno vigor da sua 
diplomacia do big stick (o porrete), parti-
ciparam dos preparativos para a deposi-
ção de Jango. Mesmo se tivessem chega-
do a tempo, porém, não fariam diferença: 
o golpe aconteceu quando a frota ameri-
cana ainda estava a caminho. Já sem fina-
lidade, voltou aos Estados Unidos.

Agora, na vizinha Argentina, o pre-
sidente Barak Obama purga o pecado 
do seu país ao lado dos militares no 
golpe desfechado contra o Getúlio ar-
gentino, Domingo Perón, e seu legado, 
que custou milhares de vidas. Pode 
não passar de uma cena diplomática, 
dirão os pregoeiros do golpe brasileiro. 
Ainda assim, a retórica de Washington 
difere completamente da linguagem de 
meio século atrás.

Tomado pela busca de um acerto 
de contas em nome de Getúlio Vargas, 
João Goulart forneceu aos militares 
golpistas o motivo anticonstitucional 
de que eles precisavam para tirar as 
tropas dos quartéis. Esse motivador, 
apesar dos atos de violência nas ruas 
e gabinetes, não existe agora. A não 
ser que a presidente Dilma Rousseff, 
o ex-presidente Lula e os petistas mais 
comprometidos no poder queiram re-
almente brincar com fogo.

Desta vez, o temor de subversão 
política é mínimo, restrito aos radicais. 
No cerne do debate neste momento 
a questão é a que só surgiu depois do 
golpe de 1964: a corrupção. O tema foi 
emendado à subversão quando da de-
posição de João Goulart, para ser coe-
rente com a pregação udenista anterior. 
Agora, ao contrário, é o que motiva as 
pessoas a ir até as ruas. 

Jango e outras figuras centrais da 
perseguição em 1964 foram investiga-
das intensamente, inclusive à revelia, 
sem que ficassem comprovadas as sus-
peitas de enriquecimento ilícito. Ne-
nhuma punição lhes foi aplicada por 
esse motivo. Já contra Lula e outros pe-
tistas, em plena democracia, com todas 
as garantias constitucionais em vigor, a 
apuração toda é em torno de corrupção. 
Eles conseguiram a triste façanha de en-
fraquecer o componente especificamen-
te político da crise nacional, que passou 
a ser primordialmente ética e moral. 
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A saída sem saída
Deverá ter sido amargo o café da 
manhã que a presidente Dilma 
Rousseff e o ex-presidente Lula 
tomaram juntos, em Brasília, no 
dia 16. Depois de cinco ou seis 
horas de diálogo intenso, Lula 
chegou à madrugada da véspera 
sem uma convicção. Estava mais 
ou menos na situação daquela 
peça teatral famosa de Oduvaldo 
Vianna Filho: se correr o bicho 
pega, se ficar o bicho come.

Por Dilma, naquele momento ele já seria ministro – da Casa 
Civil ou do Governo. Sinal de que a situação da presidente era mais 
desesperadora a curtíssimo prazo. Por linhas tortas, ela concorda-
va que realmente já não tinha força para escapar ao processo polí-
tico que poderá levar ao seu impeachment pelo Congresso ou sua 
cassação pela justiça eleitoral. Nunca tendo cultivado simpatias e 
afetos, agora que a canoa faz água não encontra ninguém embar-
cado que a ajude a tapar os muitos buracos aberto, e que ainda se 
abrem. Irá ao fundo, com certeza.

Com seu carisma e sua vasta relação de amizades e compro-
missos, Lula poderia tirá-la dessa enrascada fatal. Mas se ele es-
tiver em campo, voltado totalmente para a classe política, quem 
protege a sua retaguarda? Como impedir que venha um tiro de 
Curitiba, ou mesmo de Brasília?

Até agora, depois de tanta movimentação nos bastidores e 
tanto fosfato gasto por advogados (quanta falta Márcio Thomaz 
Bastos lhe faz agora), o juiz Sérgio Moro acumula cada vez mais 
poderes e provas para indiciá-lo e, num segundo momento, man-
dar prendê-lo preventivamente.

Não por obstrução da justiça, compra de testemunhas ou eva-
são para o exterior, como, primariamente, argumentaram os pro-
motores estaduais de São Paulo. Mas por integrar (e, talvez, lide-
rar) uma organização criminosa. Isso mesmo, com todas as letras, 
dentro do rigor técnico: uma organização criminosa.

O juiz Sérgio Moro mandou a Polícia Federal conduzir o ex
-presidente para depor por esse motivo. Foi pela mesma razão que 
o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do senador Del-
cídio do Amaral, mesmo ele estando no pleno exercício do man-
dato, fato inédito na história brasileira.

O líder do governo no Senado e no Congresso foi preso por ser 
membro de uma organização criminosa, o enquadramento para sua 
prisão em flagrante. Esta é a única exceção que expõe um parlamentar 
com mandato à prisão. A obstrução da justiça, compra de testemunha 
e plano para a fuga de Nestor Cerveró foram os fatos motivadores.

O ex-presidente Lula já é tratado internamente na Operação 

Lava-Jato como um criminoso. Se for incorporado ao governo, 
chegará nessa condição, espalhando o estigma para o ministério 
de Dilma. A manobra para livrá-lo do juiz Sérgio Moro e elevar o 
seu foro para o STF, como no caso Delcídio, é apenas o argumento 
para o enquadramento penal. Ele poderá ser preso dentro do seu 
gabinete de trabalho.

Mais alguma coisa para tornar ainda mais caótica a situação 
e afundar o país junto com um governo que submerge na mais 
densa lama?

O lado sombrio de Lula
Imagine-se que o passo dado no dia 16 pelo governo dê certo e 

se desdobre conforme prevê o Palácio do Planalto. O ex-presidente 
Lula, nomeado para o cargo político mais importante do governo, 
a chefia da Casa Civil, assuma o controle da maioria do Congresso 
e derrube o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que 
foi encaminhado, ainda sob a presidência do inefável deputado 
Eduardo Cunha, o primeiro e já o mais processado dos presidentes 
da Câmara Federal do Brasil – quiçá do mundo?

Uma vez saciada a maioria parlamentar e renegociados os pactos e 
acordos políticos, Lula devolverá o cargo a Dilma e, vitorioso, se apre-
sentará à disputa em 2018, para ser seu sucessor e garantir o PT por 
mais oito anos – 24 no total, acima do que era o grande sonho do PSDB 
a partir dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, o sedoso.

Essa quimera tem conteúdo de realidade? Tem para quem já não 
tinha alternativa, a presidente da república, como Dilma. Ela esca-
pará ao destino que lhe foi traçado, de reinar até o fim do seu man-
dato (com outros oito anos no currículo do PT) para nunca mais 
governar, seja sob o presidencialismo lulista ou o semiparlamenta-
rismo de ocasião, mais uma invenção do jeitinho brasileiro, nossa 
contribuição à epifania universal - à maneira do Carroll de Alice no 
país das maravilhas ou do George Orwell da Revolução dos bichos.

Quem, indo ao gabinete do novo ministro, se permitirá prosse-
guir até as dependências da presidenta, que delegou a Lula poderes 
plenipotenciários de um interventor branco (ou, melhor dizendo, 
pardo, para não juntá-lo à elite por ele considerada agora golpis-
ta)? Quem irá ouvir seus xingamentos e curtir suas mágoas? Quem 
irá partilhar sua irrefreável impopularidade? Quem ainda suporta-
rá sua nunca suficientemente exorcizada incompetência?

A posse do ex-presidente no ministério foi uma festa. Mas 
quem renovará a visita se a Operação Lava-Jato o recolocar em 
foco, desta vez acrescendo às provas testemunhais as provas docu-
mentais (cuja reunião serve de atestado à libertação da secretária 
da Odebrecht, com seu valioso arquivo) e fixando nexos onde só 
há, até agora, suspeitas e indícios, ainda que incisivos?

Num país sério, Luiz Inácio Lula da Silva não estaria se des-
viando da missão que lhe cabe de forma urgente: provar que o ex
-presidente da república, depois de deixar o poder com a maior de 

RETRATO DA CRISE

Esta é uma edição especial do Jornal Pessoal. Decidi montá-la com base 
em alguns dos textos que produzi no meu blog (www.lucioflaviopinto.

wordpress.com) nas duas últimas semanas, a partir do dia 16. Segui a ordem 
cronológica de divulgação. Mantive o texto original, exceto para ajustar datas 

e atualizá-lo para uma melhor leitura. A matéria de abertura é inédita.

http://www.lucioflaviopinto.wordpress.com
http://www.lucioflaviopinto.wordpress.com
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todas as popularidades (talvez fosse inferior apenas à de Getúlio, 
se esse galardão o presidente não o tivesse conquistado pelo seu 
suicídio, em 1954), não vendeu a alma por um tríplex, um sítio, 
viagens de jatinho e honorários por palestras. Ninguém jamais pa-
garia os 700 mil reais que ele diz que cobra, nem ao “cara”, se ele 
também não fosse a coroa. Esse é um lado obscuro e chocante da 
sua face pública, que o torna surdo e mudo quando recebe mimos 
e presentes (como as toneladas que arrastou da sede do governo ao 
fim do mandato, em muitos contêineres, armazenados ao custo – 
ao longo de cinco anos – de mais de um milhão de reais).

Lula devia tratar de provar que é honesto, que é honrado, que 
é estadista. E não dar uma de salvador da pátria, papel que já não 
lhe cabe. Afinal, de fato, no apurar das contas, ele já não consegue 
salvar a própria pele. É o sujo sendo salvo pelo mal lavado (porque 
a Lava-Jato ainda não o atingiu em cheio, como parece cada vez 
mais iminente, apesar dos fogos de artifício que o Palácio do Pla-
nalto dispara para convencer a todos de que, afinal, tudo acaba em 
festa - quando não em pizza).

Será mesmo sempre assim? Um Brasil melhor espera que não.

A bomba no colo de Dilma
Com a nomeação de Lula para o seu ministério, a presidente 

Dilma Rousseff conseguiu 
transformar em péssima 
uma crise que já era muito 
ruim. Bastou que ela man-
dasse redigir o ato e, para 
torná-lo oficial, com sua pu-
blicação, a antecipação por 
várias horas da edição do 
Diário Oficial da União, que 
circularia normalmente só 
no dia seguinte, para ter uma 
imediata resposta.

O juiz Sérgio Moro, que 
deixava de ter jurisdição so-
bre Lula, decidiu tirar o sigilo 

de todo o processo que estava instruindo sobre o ex-presidente, 
inclusive gravações feitas através de interceptação telefônica por 
ele próprio autorizadas.

As conversas de Lula com a presidente, alguns dos seus minis-
tros, outras autoridades e pessoas podem caracterizar a obstrução 
da justiça, que pode levar ao enquadramento em crime de res-
ponsabilidade, passível de prisão, como aconteceu com o senador 
Delcídio do Amaral. No exercício do cargo eletivo, porém, ele só 
podia ser preso em flagrante delito. O flagrante não foi a obstrução 
da justiça, mas o que a proporcionou: sua participação numa or-
ganização criminosa.

Já não há mais dúvida alguma de que essa é a convicção do juiz 
federal Sérgio Moro em relação ao ex-presidente. Para ele, Lula 
integra uma organização criminosa, a mesma de Delcídio. No en-
tanto, não mandou prendê-lo. Nem mesmo o indiciou ainda. Com 
Lula, age com o máximo de cautela, certamente para não ser obri-
gado a andar para trás.

O que decidiu foi conduzi-lo à força para depor, ciente que, 
desta vez, Lula resistiria. Para não caracterizar o abuso, determi-
nou à Polícia Federal que primeiro fizesse o convite. Só se ele se 
recusasse a acompanhar os policiais, o que fez, ele teria que ser 
levado. Mas sem algemas nem qualquer constrangimento.

A preocupação indica que Moro não queria dar qualquer 
pretexto para impedir que, no momento por ele considera-

do aprazado, adotasse uma iniciativa mais drástica. Poderia 
fazê-la de imediato, ao receber o pedido de indiciamento de 
Lula, com a antecipação da sua prisão preventiva, feita pelos 
promotores públicos de São Paulo. Provavelmente, entretanto, 
antes ouviria o Ministério Público Federal que integra a Ope-
ração Lava-Jato. Enquanto isso, continuaria a produzir provas 
para sua própria cartada.

A retirada do sigilo de todas as provas até agora reunidas con-
tra Lula expôs a todos um conjunto de informações ainda mais 
devastadoras do que as da delação do senador Delcídio, com os 
mesmos componentes, mas com uma desvantagem para Lula: ele 
não tem mais um cargo eletivo. Só pode ser preso por ordem da 
nova autoridade que passará a presidir o processo, o ministro Teo-
ri Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, mas sem as prerrogati-
vas do cargo político, como o flagrante.

Há outro risco maior e mais imediato. A oposição já protoco-
lou ações populares para impedir a posse de Lula. Há fundamento 
jurídico suficiente para essa medida. Se o ato da presidente Dilma 
for anulado, Lula será devolvido às mãos do juiz Sérgio Moro. Na 
melhor das hipóteses para os petistas, esse ato bomba pode não 
explodir, mas foram eles que acabaram por gerar, nas entranhas do 
governo federal, o artefato que pode acabar por destruí-los: uma 
bomba de devastador efeito moral - e de pavio curto.

Sua explosão não fez surgir das suas cinzas um Estado policial, 
como disse a presidente, ao ouvir os grampos e sua degravação, já que 
ela - embora às vezes pareça não se dar conta – é a presidente do país. 
Admitir que sob seu mando há um Estado policial, que não criou e lhe 
desagrada, é se enquadrar numa esquizofrenia grave, fatal.

Na verdade, o destino para o qual o Estado brasileiro ca-
minha é o estado do caos. Com a marca dessa criatura que a 
história abrigará na sua porta restante: Dilma Vanna Rousseff.

Segurança nacional de volta
No discurso que pronunciou ao dar posse aos novos ministros 

do seu governo, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff tentou 
passar da defesa ao ataque para sair da situação que a ameaça pes-
soalmente, ao seu governo e ao PT.

No tom da sua manifestação já se nota o dedo daquele que pas-
sa a ser o principal integrante do ministério e, talvez, do próprio 
governo como um todo, nele incluído a própria presidente, que vai 
sendo eclipsada: seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Dilma prometeu (ou ameaçou) iniciar imediatamente as inves-
tigações sobre um ato que considerou ofensivo à instituição que 
representa, a presidência da república, e à ordem democrática: tan-
to as escutas telefônicas, que a alcançaram, como a liberação des-
ses grampos. Com expressão que foi ficando carregada à medida 
que chegava ao principal ponto do seu discurso, justamente o final, 
ela observou: “é assim que os golpes começam”.

Ficou implícito que ela irá recorrer à Lei de Segurança Nacio-
nal, a mesma - em tese - em que foi enquadrada quando combateu 
o governo militar com as armas. A diferença estaria na circunstân-
cia de que a antiga LSN, concebida para combater a oposição ao 
regime de exceção (e por isso foi tão excepcionalíssimo em confe-
rir-lhe instrumentos de força), foi rebatizada no regime democrá-
tico, sob as luzes da Constituição de 1988.

Conseguirá o governo desviar a atenção da sociedade do com-
bate aos corruptos de colarinho branco para a ameaça à ordem de-
mocrática de direito, a nova bandeira empunhada pelos petistas?

O governo oficializou a retórica e a movimentação antigolpis-
ta dos militantes do partido. Poderá até recorrer à Polícia Federal 
para começar a caça às bruxas do novo golpe que imagina ter fla-
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grado, enfiando no mesmo saco personagens tão desiguais quanto 
o juiz Sérgio Moro, membros do Ministério Público, grã-finos in-
dignados, conspiradores contumazes e etc.

A solenidade de posse, na verdade uma encenação para dar 
grandeza e um sentido programático a uma tática de acoberta-
mento do ex-presidente Lula, pode vir a ser um novo tiro no pé. 
Horas de conciliábulos em gabinetes foram gastas para gerar o que 
se acaba de ver.

O produto contém doses de maestria política, de esperteza, de 
boa orientação advocatícia e de outros ingredientes. Mas o papel 
que o embrulha é o da pressa, da urgência, do afogadilho e do de-
sespero. É difícil conciliar sabedoria sob tais condicionantes e po-
líticas públicas com tática conjuntural.

Se realmente a megera da Lei de Segurança Nacional da di-
tadura foi transformada em uma branca de neve republicana, de 
alvura democrática, a investigação será positiva para o Brasil e 
terá mesmo que ser executada pela polícia judiciária, que é a PF, 
para que, a partir do inquérito administrativo, ela chegue ao Mi-
nistério Público e acabe no endereço certo, o da justiça.

O ponto de partida pode ser o golpe de mestre do ex-presi-
dente, que assistiu com o máximo de sisudez que a revelação das 
suas conversas intestinas permitia, depois de tantos impropérios 
em circuito fechado (mas grampeado), o último ato de pleno po-
der da presidente da república.

O local de chegada, contudo, pode ser o desnudamento de-
finitivo de uma organização 
criminosa, sobre a qual, depois 
de um percurso de dois anos, 
completados exatamente hoje, 
os responsáveis pela Operação 
Lava-Jato já não têm mais dú-
vidas. E já preparavam as pro-
vidências decorrentes dessa 
convicção, o que apressou de forma vexaminosa as medidas de 
antecipação.

Se realmente a munição que têm é consistente, eles terão 
que resistir a essa investigação. Terão que demonstrar que agem 
dentro da lei, movidos pelos impulsos naturais da instrução dos 
processos, sem conexões extra-judiciais e determinados a revelar 
a verdade, através da qual se fará justiça - seja lá contra quem 
for. Será a definitiva prova dos nove dos integrantes dessa que 
merece ser definida como a maior ofensiva contra a corrupção 
da história do Brasil.

Se há realmente golpistas na mira da presidência da repúbli-
ca, eles serão revelados e imobilizados, já que o Brasil dispensa 
ou repudia qualquer golpe. No entanto, até agora, com 96% das 
suas decisões confirmadas pelo STF quando questionadas peran-
te a corte suprema do poder judiciário brasileiro, o juiz federal 
Sérgio Moro tem passado nos testes a que tem sido periodica-
mente submetido - não pela voz rouca das ruas, que o tem apoia-
do majoritariamente, mas pelo poder constituído que acaba por 
ser o réu dos seus procedimentos.

Quem está blefando? Quem está usando as armas que tem 
para ocultar a verdade? Quem está querendo manipular a socie-
dade? Quem possui culpa no cartório e age como o ladrão que, 
perseguido, faz que está atrás de quem está na frente, a gritar o 
bem brasileiro “pega o ladrão”?

Ele será apanhado desta vez, o verdadeiro ladrão e o verda-
deiro golpista?

O lance de dados foi jogado. Agora, a verdade deixou de ter 
dono. Deixou de ser pressuposto e passou a ser uma meta, uma 
busca. Como diz o povo, quem for podre que se quebre – para o 
bem de todos e felicidade geral da nação.

Argumento falso
Autocrata e ditador, irresponsável e leviano foram alguns dos 

qualificativos usados para definir Lula por integrantes dos dois 
principais colegiados do poder judiciário no Brasil: o Supremo 
Tribunal Federal, guardião da Constituição, e o Superior Tribu-
nal de Justiça, a última instância da justiça federal.

Um dia depois de receber esse tratamento por magistrados 
que ofendeu genericamente ao classificar os órgãos em que atu-
am de acovardados, o ex-presidente lhes deu razão. Lula não pe-
diu desculpas nem admitiu ter errado na conversação que imagi-
nava ser privada e estava grampeada pela Polícia Federal.

Ao invés desse gesto de nobreza, que os petistas não se con-
sideram obrigados a fazer, por prerrogativa de origem (talvez 
divina), mas o único que podia tentar atenuar o choque causa-
do pelos conceitos depreciativos que usou contra o STF e o STJ, 
através de uma linguagem chula e debochada, Lula concebeu 
uma forma sutil e maliciosa de atrair a solidariedade das cortes.

Lembrou que, quando presidente da república, não se dei-
xou levar pelo conteúdo de uma escuta telefônica suposta-
mente montada contra o então presidente do Supremo (cujo 
nome não citou): “não me perdi em considerações sobre a ori-
gem ou a veracidade das evidências apresentadas”. Disse ter 
logo dado “a resposta que me pareceu adequada para preser-

var a dignidade da Suprema Corte, e para que as suspei-
tas fossem livremente investigadas e se chegasse, assim, à 
verdade dos fatos”.

Lula acrescentou ter agido daquela forma “não apenas 
porque teriam sido expostas a intimidade e as opiniões 
dos interlocutores. Agi por respeito à instituição do Ju-
diciário e porque me pareceu também a atitude adequada 
diante das responsabilidades que me haviam sido confia-

das pelo povo brasileiro”.
O que quer agora o ex-presidente? A mesma reciprocidade 

que não se vexou em cobrar do procurador geral da república, 
por tê-lo nomeado para o cargo. Rodrigo Janot reagiu como 
era de se esperar. Disse que está no MPF há mais de 30 anos, 
tendo ingressado por concurso público, e que já percorreu to-
das as etapas da carreira. Além disso, era o cabeça da lista 
tríplice submetida a Lula, quando presidente, por ter sido o 
mais votado dos candidatos entre os seus pares.

Já a história do grampo, de 2008, que gravou uma con-
versa entre o ministro Gilmar Mendes e o senador Demóste-
nes Torres (do DEM de Goiás), divulgada para comprometer 
a ambos, ela foi feita ilegalmente pela Agência Brasileira de 
Inteligência,   a Abin, antecessora do SNI do regime militar. 
Talvez Lula não tivesse agido logo se a reação compacta e coe-
sa do poder judiciário não lhe impusesse esse caminho. Ainda 
assim, ele agiu para impedir o aprofundamento da investiga-
ção e protegeu os principais responsáveis institucionais pelo 
crime. É necessário não esquecer que o grampo foi revelado 
pela revista Veja, não por alguma instância oficial.

De qualquer maneira, o paralelo é indevido. A escuta te-
lefônica de Mendes - um crítico do governo - pela Abin era 
totalmente ilegal. Já a escuta das conversas de Lula pela Polí-
cia Federal tinha a devida autorização judicial. Logo, não era 
ilegal. Pode-se discordar e condenar a atitude do juiz Sérgio 
Moro, que a pediu e também a divulgou, pondo fim ao sigilo, 
que também determinara, mas ela tinha a autoria devida.

A razão que alegou para essa atitude foi o interesse públi-
co. Todas as degravações giram em torno das investigações 
sobre bens patrimoniais não declarados atribuídos a Lula, a 
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receitas ilícitas e outros pontos da investigação. Mesmo os te-
mas particulares não são privados quando servem de prova 
para as acusações em curso.

Elas mostram a dupla face de Lula. Aquela que ele apre-
senta para o público e a que age nos bastidores, preparando, 
às vezes, o contrário do que declara, ladino e desenvolto nas 
artimanhas do poder. Autocrata e ditador, leviano e irrespon-
sável. Mas não o super-homem que, incensado por seus com-
panheiros, se julga acima do bem e do mal, o maior de todos 
os homens que existem sobre a face da Terra, “o cara”.

O Lula que ofende, pragueja, debocha, despreza e consi-
dera de sua propriedade privada bens públicos, materiais e 
imateriais, ou mesmo privados, sobe ao palco no lugar do Lula 
que se imaginava um estadista. Antes de ser julgado pelas acu-
sações que lhe fazem perante a justiça, ele já ofereceu, sem 
querer, as provas para que a sociedade brasileira o julgue.

O julgamento definitivo da história não esperou pelos pro-
cedimentos formais: já começou.

O jornalismo parcial
O artigo de Jânio de Freitas na Folha de S. Paulo, reproduzi-

do pelo Diário do Pará, me faz lembrar a época de fascínio pelos 
filmes de faroeste americanos, programa favorito de gerações de 
crianças e adolescentes.

Sem saber que poderíamos vir a ser classificados como politi-
camente incorretos, batíamos cadeira (a de madeira, na qual sentá-
vamos), urrávamos e assobiávamos quando o Sétimo de Cavalaria 
ou Zorro (e seu fiel Tonto, mais o brilhante cavalo Silver) apare-
ciam em cena para perseguir índios e bandidos - malvados, como 
de regra - e acabar com a selvageria que estavam praticando contra 
os pobres e indefesos.

O artigo de Jânio trata Lula, o “ministro regente”, como o mo-
cinho dos filmes de faroeste. Sua reaparição no centro do governo 
teria o dom miraculoso de mudar tudo, colocando para correr ín-
dios e bandidos só pela sua aparição gloriosa.

Na avaliação de Jânio, “o empresariado, os políticos e jornalis-
tas oposicionistas passaram, em minutos, da euforia com que já 
se consideravam virtuais donos do poder, à espera só do último 
empurrão, para um misto de surpresa raivosa e aturdimento com 
seu próprio futuro”.

Os atacados poderiam reagir classificando Jânio de Freitas 
como jornalista situacionista, no que efetivamente ele se transfor-
mou, infelizmente, para seus muitos admiradores, como eu. Ainda 
o respeito por seu passado, mas nos últimos tempos sua visão ficou 
facciosa, unilateral, antijornalística.

A apuração dos fatos para com eles embasar uma interpretação 
tem sido substituída pela opinião voluntarista, que elevou Lula à 
condição de semideus (se ele não chegou a um patamar acima nes-
se Olimpo particular).

Lula volta ao poder “como um exaltado contra esse estado de 
coisas”, derivado da imobilidade de Dilma, que congelou o governo 
e levou o país a uma “marcha para a recessão”. Ele admite, então, que 
Lula, convidado para o ministério por Dilma, dará um golpe branco 
para assumir o comando do qual a presidente abriu mão. Claro: éti-
ca e moral que se lixem, como diziam os leninistas, os iluminados.

Nessa visão fantasiosa, Jânio acredita que Lula, por exemplo, 
vai confrontar “os que, no Congresso e fora dele, têm engajamen-
tos com negócios, entre outros setores, no pré-sal e contra a Petro-
bras”, aos quais o ex-presidente “se opõe”.

Como, se o desvio de dinheiro, o superfaturamento, os con-
tratos viciados, as licitações dirigidas e outras práticas extre-

mamente onerosas se tornaram procedimentos sistemáticos no 
governo dele, apenas se agravando - por pura incompetência 
- no de Dilma?

Como, se o pré-sal foi profundamente prejudicado pela poli-
ticagem e a rapinagem que se infiltraram na Petrobras através de 
uma já indesmentível organização criminosa, com seu núcleo nos 
11 funcionários graduados da estatal e políticos organizados em 
confraria pelo senador Delcídio do Amaral, a criatura de Zeca do 
PT, presente à posse de Lula?

Sintomático que, até ser preso, Delcídio era “o senador bom de 
trabalho, de negociação, de convívio”, que passou a merecer toda 
confiança do PT no poder, e, depois da delação, um “criador de 
bazófias, articulador de manobras para encobrir delinquências, o 
usuário de acusações para beneficiar-se”.

Jânio diz acreditar que a delação (por ele colocada entre as-
pas, para desacreditá-la já quando a grafa) “sugere, em tudo, o 
modelo que escolheu seguir: Roberto Jefferson”. Modelo que o 
PT no poder acabou absorvendo e com o qual convive, assim 
como convive com Paulo Maluf (presente à solenidade de posse 
do amigo Lula, que o foi visitar em sua casa) e Fernando Collor 
de Mello e quetais.

Induzindo antes a resposta, Jânio faz uma pergunta formal, só 
por fazer: “quem é o Delcídio verdadeiro?”. Aquele que, num passe 
de mágica, subitamente, passa de médico a monstro ao renegar 
suas origens, ao trair a ormetà, a regra do silêncio? É uma mu-
tação tão artificial quanto a que Jânio de Freitas atribui a Lula, o 
super-homem (da Marvel, não de Nietzsche, para ser fiel ao per-
sonagem).

Na verdade, quem mudou foi o jornalista, o que é uma pena 
para nós e uma perda irrecuperável para a sua biografia. O jorna-
lismo, sem qualquer adjetivo acompanhante, seja oposição situa-
ção ou qualquer outro, lamenta o passamento de Jânio de Freitas.

Moro: juiz suspeito?
O juiz Sérgio Moro tem sido acusado de parcial, interessado 

pessoalmente nas causas que julga, vinculado ao PSDB e de não 
ter isenção para presidir a instrução do processo derivado da Ope-
ração Lava-Jato. Milhares de textos já foram produzidos com base 
nessas suposições e acusações. Dois anos depois de ter iniciado o 
caso, no entanto, ele prossegue à frente da ação, que se tornou a 
maior de combate à corrupção da história do Brasil. Não por qual-
quer conspiração para usá-lo como instrumento da destruição do 
governo do PT. Ele tem resistido ao único combate que pode ser 
travado contra ele: no âmbito do judiciário.

Em outubro de 2014, Antonio Carlos de Almeida Castro, na 
condição de advogado do doleiro Alberto Youssef, pediu a decla-
ração de suspeição de Moro perante o Superior Tribunal de Justiça. 
Argumentou que a atuação do juiz federal seria “irrespondível e 
iria levar à derrubada da Lava Jato”.

Segundo ele, já que o juiz se dera por se declarar suspeito em 
relação ao seu cliente em outra ação, não poderia mais atuar em 
nenhum outro processo relativo à mesma pessoa. O mérito da 
ação, porém, não chegou a ser julgado pelo STJ, porque Youssef fez 
um acordo de delação premiada. Ao realizá-la, desistiu do recurso, 
que foi arquivado sem julgamento e levou o famoso advogado a 
desistir da defesa do doleiro.

Em janeiro de 2015, a empreiteira OAS pediu a Sergio Moro 
que se declarasse suspeito e deixasse a condução dos processos 
e inquéritos vinculados à operação. Seus advogados também re-
quereram a nulidade de inúmeras provas e a nulidade do processo 
desde o princípio.
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Na petição, usaram o mesmo argumento: de que, em 2010, 
o juiz havia se declarado suspeito por razões íntimas para atuar 
em um inquérito que tratava do doleiro Alberto Youssef. Ele 
discordara do encaminhamento dado pelo Ministério Público 
Federal a um acordo de delação premiada fechado com o dolei-
ro em relação a outro escândalo, o do Banestado, que desven-
dou remessas ao exterior.

Para a OAS, a decisão impediria Moro de conduzir “qualquer 
outro processo em que estivesse envolvido o corréu delator Alber-
to Youssef ”.

Também Gerson de Mello Almada, executivo da Engevix, ten-
tou o mesmo caminho. Seus advogados sustentaram que houve 
violação à ampla defesa por não terem tido acesso aos termos de 
colaboração premiada de Youssef e do ex-diretor da Petrobras, 
Paulo Roberto Costa. Mas não conseguiram que fossem declara-
das ilícitas as delações premiadas usadas nos autos.

Ao longo de sua carreira, Moro também foi alvo de procedi-
mentos administrativos no Conselho Nacional de Justiça por cau-
sa da sua conduta, considerada parcial e até incompatível com o 
Código de Ética da Magistratura. Todos os procedimentos foram 
arquivados, depois de serem instruídos sob sigilo.

Entre as reclamações apresentadas, uma foi porque ele man-
dou a Polícia Federal oficiar a todas as companhias aéreas para sa-
ber os voos em que os advogados de um investigado estavam. Ou 
quando determinou a gravação de vídeos de conversas de presos 
com advogados e até familiares por causa da presença de trafican-
tes no presídio federal de Catanduvas, no Paraná.

O habeas corpus foi rejeitado por quatro votos a um. A maioria 
dos ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal acompa-
nhou o voto do relator, ministro Eros Grau, segundo o qual havia 
indícios de subjetividade, mas nada que provasse suspeição ou 
parcialidade do juiz.

O decano do STF, Celso de Mello, foi voto vencido. Ele se refe-
riu a “fatos extremamente preocupantes”, como “o monitoramento 
de advogados” e o “retardamento do cumprimento de uma ordem 
emanada do TRF-4”.

“Não sei até que ponto a sucessão dessas diversas condutas não 
poderia gerar a própria inabilitação do magistrado para atuar na-
quela causa, com nulidade dos atos por ele praticados”, disse ele. 
“O interesse pessoal que o magistrado revela em determinado pro-
cedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodo-
xia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do 
poder público, transformando-se a atividade do magistrado numa 
atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado inves-
tigador”. Hoje, o ministro defende a permanência de Moro à frente 
das investigações da Lava-Jato.

Sobre o rastreamento das viagens, o vice-corregedor do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª região, desembargador, Celso Kipper, 
em decisão de dezembro de 2014, entendeu “haver certo exagero 
na afirmação que o magistrado estaria ‘investigando a vida parti-
cular’ dos advogados. Não há qualquer indício de que a vida par-
ticular dos advogados interessasse ao magistrado”. O CNJ também 
arquivou o pedido.

Outra participação polêmica de Sergio Moro foi como juiz fe-
deral de execução penal do Paraná. Ele determinou o monitora-
mento das conversas entre presos e advogados no parlatório do 
presídio federal de segurança máxima de Catanduvas.

Os alvos eram dois traficantes de drogas: o colombiano Juan 
Carlos Abadia e o brasileiro Fernandinho Beira-Mar. Sob a justi-
ficativa de eles terem uma grande rede de contatos internacionais, 
Moro mandou instalar microfones e câmeras nas salas de visitas 
e nos parlatórios do presídio para que fossem gravadas todas as 
conversas dos internos.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recla-
mou ao CNJ, em 2009, que Moro e um outro juiz federal “autori-
zam e permitem a gravação de áudio e vídeo de conversas entre 
presos e visitantes/familiares, inclusive advogados, de forma irres-
trita e aberta”.

A existência e funcionamento desses aparelhos “ultraja os di-
reitos dos advogados de avistar-se, pessoal e reservadamente, com 
seus clientes, violando, ainda, a própria cidadania, o Estado De-
mocrático de Direito e o sagrado direito de defesa”, arguiu a OAB.

A entidade oficiou aos dois juízes. Moro respondeu que a ins-
talação desses equipamentos teve o objetivo de “prevenir a prática 
de novos crimes, e não interferir no direito de defesa”. Sua ordem 
era para que todo “material probatório colhido acidentalmente” 
que registrasse contatos do preso com seu advogado fosse enca-
minhado ao colegiado de juízes de execução para evitar o uso das 
gravações em processos.

Moro ressalvou que “o sigilo da relação entre advogado e cliente 
não é absoluto. Legítimos interesses comunitários, como a preven-
ção de novos crimes e a proteção da sociedade e de terceiros, podem 
justificar restrição a tal sigilo”. Ele se justificou com base em um pre-
cedente de uma corte federal americana, segundo o qual o sigilo das 
comunicações entre advogado e cliente pode ser quebrado se ele for 
usado para facilitar o cometimento de crimes. O Conselho Nacional 
de Justiça arquivou o pedido, sem sequer analisá-lo. Já decidira con-
tra a posição da OAB em processo anterior.

A investigação do escandaloso caso Banestado, banco usado 
para a remessa de bilhões de dólares ao exterior, levou Moro ao 
CNJ algumas vezes. Ao contrário da Lava-Jato, a operação foi 
completamente anulada, sem ter efeito prático.

O que talvez tenha reforçado a convicção do juiz Sergio Moro 
de que o seu caminho não é coberto de flores.

A escuta no centro do poder
De volta de uma das idas aos Estados Unidos, trouxe um vo-

lume que ocupou a maior parte da minha bagagem: a transcrição 
completa das gravações que o presidente do país, Richard Nixon, 
fez - secretamente - das suas conversas no Salão Oval da Casa 
Branca, em Washington. Levei alguns meses para dar conta dos 
milhares de páginas, entre a degravação e documentos acompa-
nhantes. Mas valeu a pena.

O escândalo de Watergate se tornou uma das minhas obses-
sões. Nunca consegui me satisfazer com as explicações dadas para 
a prática suicida de Richard Milhous Nixon, um dos mais mar-
cantes presidentes da história americana. Talvez o mais complexo. 
Mesmo rústico, um dos mais indecifráveis e surpreendentes.

Sua maior mágoa foi ter sido derrotado por John Kennedy, o 
jovem, bonito e impressionante candidato do Partido Democra-
ta, da odiada - pela “maioria silenciosa” - elite da costa leste. Foi 
por uma diferença mísera de votos. E por um erro fatal de Nixon 
diante das câmeras de televisão, no primeiro debate presidencial 
transmitido para todo o país por esse novo e revolucionário meio 
de comunicação. Se tivesse suado menos, gaguejado menos e não 
fosse tão feio teria vencido, sem dúvida.

Nixon parecia derrotado de vez, mas reagiu e conseguiu vencer 
uma disputa seguinte, Melhor ainda: na reeleição, obteve a maior 
de todas as vitórias de um candidato presidencial. Por que arriscar 
seu belo capital com a ridícula espionagem na sede de campanha 
dos democratas num prédio em Washington chamado Watergate 
(que fui visitar por inteiro quando lá estive)?

Depois disso, por que gravar na íntegra as conversas na depen-
dência mais reservada da sede do governo americano, inclusive as 
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que podiam comprometê-lo? Quando a espionagem foi revelada, 
descobriram-se também as dezenas de fitas. Uma a uma, Nixon 
teve que enviá-las ao juiz John Sirica, que presidia o processo, ins-
tigado pelo procurador especial que acompanhava o caso.

À medida que chegavam aos destinatários, elas foram forman-
do a corda eletrônica para Nixon se enforcar. Restou-lhe renun-
ciar, o primeiro presidente americano a cometer esse ato, impensá-
vel num país de guerreiros brutos, para não sofrer o impeachment, 
também inédito.

As fitas, que ouvi, na Biblioteca do Congresso, são um dos mais 
pungentes e misteriosos documentos humanos. Uma pessoa ho-
nesta que as encarar chegará ao fim da audição mais perplexo e 
impressionado do que antes de encará-las. Às vezes é bom não ter 
certeza nem respostas. A vida se torna mais fascinante.

Já ouvi duas vezes todas as gravações de conversas do ex-presi-
dente Lula. Vou ouvi-las ainda outras vezes. Mutatis mutandi, ne-
las Lula se revela assemelhado a Nixon, também de origem humil-
de, atormentado na família, hostilizado pelo pai (ao qual também 
era hostil), imensamente grato à mãe, querendo ser charmoso e 
leve (quando era feio e moralmente pesado), um estadista.

Apesar dos seus golpes sujos, da sua linguagem chula, do abuso 
de poder que lhe parecia uma tentação incontrolável, do inquisi-
dor maccarthista, Nixon foi um estadista. Praticou iniquidades no 
Vietnã, como seus antecessores, mas foi muito mais afirmativo do 
que Lyndon Johnson, que tinha o perfil do homem decidido, ine-
xistente em Nixon. Foi à China, estabeleceu comunicação vis-à-vis 
com a União Soviética e etc.

O Lula das gravações é uma versão diferente de uma matriz pa-
recida: desbocado, sarcástico, arrogante, falso, presunçoso, ególa-
tra, autocrata e uns outros tantos adjetivos em circulação em torno 
dessas gravações. Não há dúvida de ser um político carismático, 
envolvente, sedutor, arguto até a alma, um Macunaíma que nunca 
leu a formulação literária desse herói sem caráter que lhe serve de 
tipo ideal (e o que Lula efetivamente leu, sem que, com essa lacuna 
inaceitável, tenha perdido em aprendizado empírico e premonição 
de predestinado?).

Na sua progressão de grandeza até a mitologia, mitomania e 
megalomania, Lula só não estava preparado para a reversão das 
aparências, para a desconstrução da imagem que lavrou meticulo-
samente, de forma competente, quase perfeita. Mas é no quase que 
se infiltra a condição humana.

O Lula dos telefonemas grampeados pode ser o Lula que ficará 
na história, não o amável comandante que trata os interlocutores 
por querido (por mera tática de sedução, na maioria das vezes, 
como de regra nessas pessoas ardilosamente afetivas e intimistas), 
que fala a linguagem do povo, que se livra das enrascadas, que é 
obstinado, inteligente o bastante para colocar um banqueiro bra-
sileiro que se internacionalizou num mercado selvagem para ar-
ranjar dinheiro e gerar confiança, enquanto ele fazia o que gosta: 
ajudar o povo e se associar aos riscos, incorporando seus hábitos, 
imaginando se tornar um igual a eles graças à abertura desbragada 
dos cofres públicos.

O Lula flagrado ao natural é um embuste, uma figura que se 
depravou pela mutação dos seus grandes méritos em enormes ví-
cios. É o Luiz Inácio da Silva que ficará, numa frustração de esta-
dista que amargou os anos finais de Richard Milhous Nixon.

Onde ficam os intelectuais
O ano de 1968 começou no mundo a 1º de janeiro. No Brasil, 

terminou no dia 13 de dezembro, quando foi editado o Ato Insti-
tucional número cinco. O AI-5 foi o mais tétrico dos documentos 

oficiais da história republicana brasileira, o anticlímax da progres-
são democrática que estava em curso. Parecia que o Brasil viveria 
os tempos de liberdade e criatividade que geraram a primavera 
checa nos países da Cortina de Ferro e a revolta estudantil pelas 
ruas de Paris, do lado Ocidental.

A cultura, que expressava com fidelidade a tentativa de sair dos 
vários tons de cinza nos dois primeiros governos militares, sofreu 
na pele também a ação dos grandes punhais em ação a partir da 
cobertura dada pelo AI-5. Isso porque a linguagem foi se tornando 
cada vez mais agressiva. A tal ponto que chegou ao modo de inter-
pretar, aos cenários, ao clima, sobretudo nos palcos teatrais.

Nada foi mais representativo da longa noite dos punhais 
como a invasão do teatro e o espancamento dos atores que ence-
navam a versão, à José Celso Martinez, de Roda Viva, do outrora 
bucólico e lírico Chico Buarque de Holanda. Quem viveu os úl-
timos anos dos 1960 sabe o que foi esse terror e brutalidade, que 
fizeram Chico (como Caetano, Gil e muitos outros) emigrar em 
busca da salvação.

Vítima e mártir da intolerância., Chico Buarque agora é al-
goz. Ele proibiu que o ator e diretor Cláudio Botelho continue a 
apresentar “Todos os musicais de Chico Buarque em 90 minu-
tos”, dramatização de várias músicas do filho de Sérgio Buarque 
de Holanda.

Depois da queda, o coice. Botelho foi impedido de continuar a 
apresentar o espetáculo no dia 19, em Belo Horizonte, por espec-
tadores revoltados pelas críticas do artista a Dilma e Lula, num 
momento de improviso do texto. As vaias foram num crescendo 
até chegarem próximas da agressão física.

No dia seguinte, Botelho soube da disposição de Chico proibir 
o uso das suas canções no espetáculo, depois de apresentações no 
Rio de Janeiro e entendimento de muito tempo. A atitude certa-
mente nada tem a ver com o conteúdo da encenação. Deve-se sim-
plesmente à manifestação crítica de Botelho contra os líderes do 
PT, partido que Chico apoia.

Ele podia continuar a dar todo seu apoio sem transformá-lo 
num instrumento de censura e coação, como os ataques que sofreu 
da censura estatal e de parte do aparelho repressivo do governo 
durante o regime militar. Gênio musical, Chico tem confinado a 
esse âmbito as suas qualidades. Fora dele, está se tornando um pas-
tiche de si mesmo.

Sai daí, Lula
No auge do mensalão, o então 
deputado federal Roberto Jef-
ferson, líder do PTB, da base 
aliada do governo, advertiu 
José Dirceu, o todo-poderoso 
chefe da Casa Civil de Lula: 
“Sai daí, Zé. Sai rápido”.

A frase se tornou célebre na 
já extensa fraseologia da histó-
ria política recente do Brasil. 
Na ocasião, Dirceu e todos os 
petistas a subestimaram. Afi-

nal, Jefferson foi um dos mais destacados integrantes da chamada 
tropa de choque de Collor, sempre disposta à briga, mas fragorosa-
mente derrotada pelo impeachment do seu líder maior.

Cometeram um grave erro, numa sucessão de estarrecer, 
muitos deles primários. Dirceu foi processado e preso, junto com 
outros petistas notáveis. O governo de Lula só não se exauriu 
no primeiro mandato porque ele tem muito mais fôlego e capa-
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cidade do que Dilma, além de uma estrela sem igual no espaço 
terrestre do Brasil.

Jefferson sabia o que falava. Além de escolado na malandragem 
política e nos acertos de bastidores, era um destacado advogado 
criminalista, cuja atuação no júri se notabilizava por seu timbre de 
cantor de ópera. Se não tivesse sido obrigado a atuar à sombra do 
poder, mas com a mesma eficiência de antes, como ainda faz, ele 
podia dar o grito para o ex-presidente, mandando-o sair do lado 
da presidente.

Ao invés disso, Dilma Rousseff, a mais desastrada das presi-
dentes da república brasileira, o chamou para voltar ao governo e 
o empossou no cargo. O mesmo cargo que José Dirceu pretendia 
transformar no de primeiro-ministro em um parlamento à sua 
conveniência, sem avaliar corretamente o que ia por dentro de 
Lula - que, como em relação a todos os petistas, aloprados ou 
não, abandonou pelo meio do caminho quando se transforma-
ram em estorvo.

O juiz e suas circunstâncias
Artigo de Sérgio Rodas di-
vulgado pela revista eletrô-
nica Conjur começa com este 
parágrafo:

“Por terem suas conversas 
telefônicas ilegalmente divul-
gadas ao público pelo juiz fe-
deral Sergio Moro, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
a presidente Dilma Rousseff 
(PT), os ministros Jaques Wag-
ner e Nelson Barbosa, o prefei-
to do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes (PMDB), e os demais 
envolvidos nos áudios podem 
processar a União por danos 

morais. E se o Estado concluir que Moro agiu com dolo ou culpa, 
pode exigir que ele reponha aos cofres públicos os eventuais valo-
res gastos com as indenizações”.

Na letra da lei, a constatação é verdadeira e o artigo se dedica 
a fundamentar a afirmativa em remissões legais violadas, ultra-
passadas ou contornadas abusivamente pelo juiz federal de Curi-
tiba. Questiona também a justificativa que apresentou ao adotar 
para essa medida: de que o interesse público prevalece sobre a 
intimidade.

A opinião do criminalista Rogério Taffarello é de que o texto 
legal “não permite exceções ao sigilo, que se impõe ao produto da 
interceptação”.

Do que conclui o jornalista que Moro “expôs indevidamente 
a privacidade do ex-presidente e de seus interlocutores. E esse ato 
ilícito já gerou efeitos negativos aos envolvidos. Dilma foi acusada 
de nomear Lula ministro da Casa Civil apenas para que ele ga-
nhasse foro privilegiado e fugisse de Sergio Moro. Isso serviu de 
fundamento para o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar 
Mendes para suspender a posse do petista no cargo”.

Acrescenta que Lula, além de ainda não ter assumido a pas-
ta, “também foi criticado por tentar interferir nas investigações 
contra ele. Isso porque Lula declarou que o novo ministro da Jus-
tiça, Eugênio Aragão, deveria cumprir ‘papel de homem’ quanto 
à ‘lava jato’, disse a Dilma que a Suprema Corte está ‘totalmente 
acovardada’ e pediu que Jaques Wagner conversasse com a pre-
sidente sobre a ministra Rosa Weber, que julgaria um pedido de 

suspensão das investigações sobre dois imóveis atribuídos ao lí-
der do PT, um triplex em Guarujá (SP) e um sítio em Atibaia 
(SP) — o qual Rosa acabou negando. O decano do STF, Celso de 
Mello, rebateu essas afirmações, classificando-as de ‘reação torpe 
e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes, que não 
conseguem disfarçar o temor do império da lei e de juízes livres 
e independentes’.

O jornalista lembra que outro interlocutor prejudicado com a 
divulgação de conversas privadas foi o prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, “que brincou com Lula dizendo que ele tinha ‘alma 
de pobre’, pois Atibaia, onde ele é acusado de ter um sítio, se fos-
se no Estado do Rio, não seria uma área nobre como Petrópolis 
ou Itaipava, e sim em Maricá, ‘uma merda de lugar’. Depois das 
críticas, o prefeito carioca teve que pedir desculpas públicas à po-
pulação da cidade”.

O dano inclui ainda a revelação de diálogos de pessoas “que 
não eram investigadas – como Jaques Wagner, Nelson Barbosa e 
o presidente do PT, Rui Falcão – e que em nada contribuíam para 
o processo – como papos entre a mulher de Lula, Marisa, e o filho 
deles Fábio Luís sobre os panelaços, e entre o ex-presidente e seu 
irmão Vavá, com assuntos mundanos’.

E se o Estado – depois de pagar as indenizações que forem 
cobradas, se as sugestões da Conjur forem seguidas pelos preju-
dicados – entender que Sergio Moro agiu com dolo ou culpa ao 
levantar o sigilo dos áudios, poderá mover ação regressiva con-
tra ele. “Nesse caso, o juiz federal pode ser condenado a ressarcir 
a Administração Pública os valores que ela eventualmente gastar 
com as reparações pelos danos morais”.

Na sua catilinária, o jornalista acrescenta que, devido à divul-
gação da conversa entre Lula e Dilma, ocorrida quando já cessara a 
autorização para as escutas, “Sergio Moro pode ter que responder 
por crimes e violações funcionais”.

E mais: por saber que estava lidando com uma prova ilícita, 
Moro “assumiu o risco” de cometer o crime do artigo 325 do Códi-
go Penal (revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que 
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação).

Assinala o texto que as conversas de Lula gravadas até as 11h13 
da quarta-feira, 16, quando Sergio Moro decretou o fim das escu-
tas, “não perdem sua validade processual por terem sido divulga-
das, avaliam os especialistas em Direito Penal ouvidos pela ConJur. 
Entretanto, eles declaram que o diálogo de Lula e Dilma captado às 
13h32 do mesmo dia é prova ilícita, e não pode ser usada”.

O artigo é unilateralmente do contra, empenhados em desfa-
zer as alegações do juiz e ressaltar a contestação que lhe fizeram 
vários juristas ouvidos pelo jornalista. Ou a esmagadora maioria 
dos advogados partilha essas interpretações ou a ConJur só ouviu 
um dos lados.

Independentemente dessa controvérsia, ainda longe de esgotar 
os argumentos a favor ou contra Moro, o país só ganhará se um 
procedimento qualquer for instaurado para apurar tudo que ele 
fez. Se forem comprovados os excessos e abusos através dos quais 
ele teria violado expressamente as normas legais, que seja punido.

E se a punição for ressarcir (em procedimento regressivo) a 
União pelo valor das indenizações que ela for obrigada a pagar em 
ações propostas pelos atos praticados pelo juiz, convido desde já 
todos os cidadãos privilegiados pela rara oportunidade de ouvir os 
poderosos falando, sem censura interna, transmitindo o que pen-
sam de fato e o que fazem por trás das encenações no palco, a con-
tribuírem (em “vaquinha” nacional) para o juiz quitar esse débito.

Mas será que os bandidos de colarinho branco flagrados na 
escuta terão o cinismo (ou seria a coragem cívica?) de acionar a 
União? Se algum direito personalíssimo deles foi violado, a grava-
ção ilegal permitiu aos brasileiros constatar – sem qualquer des-
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mentido até agora – como ocorre a promiscuidade entre as auto-
ridades públicas e atores particulares, como a opinião pública é 
enganada, como se rouba o erário, como um ex-presidente se julga 
tão poderoso e inalcançável que trata autoridades como servos e a 
própria presidente de uma plataforma tão alta que ela se desdobra 
em acachapantes mesuras para agradá-lo, como se fosse uma dis-
cípula em falta diante do mestre do universo.

É claro que o juiz Moro sabia dos riscos que assumiria com 
suas decisões. Mas decidiu se expor a eles, a todos eles. E nós, se 
decidirmos entrar para a turma dos puristas da lei e beletristas da 
norma, aqueles que ganham rios de dinheiro para atuar em causas 
polêmicas (ou escusas), que só subscrevem manifestos quando eles 
vão de encontro aos seus interesses pessoais ou corporativos e só 
se tornam pais da pátria quando lhes rendem algum (por fora ou 
por dentro), então abandonemos à míngua um juiz cuja decisão 
se legitimou pela reação do país. Moro talvez já seja o juiz mais 
notável da história do judiciário brasileiro.

Desta vez, não é o mensageiro das más notícias que será abati-
do. É o juiz que desnudou uma verdade tão profunda e impactan-
te que virou demônio, mesmo que nenhum dos seus inquisidores 
tenha desmentido tudo que foi dito e gravado nem consiga evitar 
a constatação inevitável para quem ouve com isenção as fitas, che-
gando à frase de Émile Zola diante de escândalo parecido: ah, a 
gente fina, que canalhas!

A intervenção de Zavascki
No momento em que escrevo, o juiz Sérgio Moro já deve ter 

recebido cópia do despacho de ontem do ministro Teori Zavascki, 
do Supremo Tribunal Federal, para fazer o que já fez: remeter à 
corte todas as interceptações de conversas telefônicas do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi tomada no dia ante-
rior, atendendo à reclamação da Advocacia-Geral da União.

Eles alertaram para o fato de as interceptações registrarem diá-
logos com a presidente da república, Dilma Rousseff, e com outros 
agentes públicos que detêm prerrogativa de foro. Relator da Ope-
ração Lava-Jato na última instância, o ministro reconheceu que 
só o STF pode decidir sobre a necessidade de desmembramento 
de investigações que envolvam autoridades com prerrogativa de 
foro. Zavascki determinou ainda a suspensão dos efeitos do ato 
do juiz Sérgio Moro, que autorizou a divulgação das conversações 
telefônicas.

Na reclamação, a AGU alega que houve usurpação de com-
petência do Supremo, porque no curso das interceptações, tendo 
como investigado  o ex-presidente Lula, foram captadas conver-
sas com agentes públicos com prerrogativa de foro. Sustenta que 
o magistrado de primeira instância, nessas circunstâncias, deveria 
encaminhar tais conversas interceptadas para o órgão jurisdicio-
nal competente, o Supremo Tribunal Federal, conforme previsto 
na Constituição federal.

A decisão de divulgar as conversas da presidente, “ainda que 
encontradas fortuitamente na interceptação, não poderia ter sido 
prolatada em primeiro grau de jurisdição, por vício de incompe-
tência absoluta”, sustentou a AGU, acrescentando que a comunica-
ção envolvendo a presidente da república “é uma questão de segu-
rança nacional”.

De acordo com o ministro Teori Zavascki, embora a intercep-
tação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que 
não tinham prerrogativa de foro, “o conteúdo das conversas – cujo 
sigilo, ao que consta, foi levantado incontinenti, sem nenhuma das 
cautelas exigidas em lei – passou por análise que evidentemente 
não competia ao juízo reclamado”.

Assim, o relator deferiu a liminar para que o STF, “tendo à sua 
disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no 
exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do ca-
bimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legi-
timidade ou não dos atos até agora praticados”.

“Cumpre enfatizar que não se adianta aqui qualquer juízo 
sobre a legitimidade ou não da interceptação telefônica em si 
mesma, tema que não está em causa. O que se infirma é a divul-
gação pública das conversas interceptadas da forma como ocor-
reu, imediata, sem levar em consideração que a prova sequer fora 
apropriada à sua única finalidade constitucional legítima (‘para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal’), 
muito menos submetida a um contraditório mínimo. A esta 
altura, há de se reconhecer, são irreversíveis os efeitos práticos 
decorrentes da indevida divulgação das conversações telefônicas 
interceptadas. Ainda assim, cabe deferir o pedido no sentido de 
sustar imediatamente os efeitos futuros que ainda possam dela 
decorrer”, concluiu o relator.

Diante da relevância dos fundamentos da reclamação, o re-
lator deferiu a liminar requerida. Com o inteiro teor das inves-
tigações promovidas, o Supremo poderá, no exercício de sua 
competência constitucional, decidir sobre o cabimento ou não 
do seu desmembramento e sobre a legitimidade ou não dos atos 
até agora praticados.

Também cautelarmente, Zavascki decidiu sustar os efeitos da 
decisão que suspendeu o sigilo das conversações telefônicas in-
terceptadas, pela ilegitimidade dessa decisão. Em primeiro lugar, 
“porque emitida por juízo que, no momento da sua prolação, era 
reconhecidamente incompetente para a causa, ante a constatação, 
já confirmada, do envolvimento de autoridades com prerrogativa 
de foro, inclusive a própria Presidente da República”.

Em segundo lugar, porque a divulgação pública das conversa-
ções telefônicas interceptadas, nas circunstâncias em que ocorreu, 
“comprometeu o direito fundamental à garantia de sigilo, que tem 
assento constitucional”. A Constituição somente permite a inter-
ceptação de conversações telefônicas “em situações excepcionais, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”, 
admitiu o ministro.

Ele cita a lei sobre a matéria, que, além de vedar expressamente 
a divulgação de qualquer conversação interceptada, determina a 
inutilização das gravações que não interessem à investigação cri-
minal. “Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das 
conversações do modo como se operou, especialmente daquelas 
que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal. 
Contra essa ordenação expressa, que – repita-se, tem fundamento 
de validade constitucional – é descabida a invocação do interesse 
público da divulgação ou a condição de pessoas públicas dos in-
terlocutores atingidos, como se essas autoridades, ou seus interlo-
cutores, estivessem plenamente desprotegidas em sua intimidade 
e privacidade”.

Prossegue Teori Zavascki : “Desse modo - diversamente do 
que sucede nas hipóteses normais de confronto entre a liberdade 
de informação e os direitos da personalidade - no âmbito da pro-
teção ao sigilo das comunicações, não há como emprestar peso 
relevante, na ponderação entre os direitos fundamentais coliden-
tes, ao interesse público no conteúdo das mensagens veiculadas, 
nem à notoriedade ou ao protagonismo político ou social dos 
interlocutores”.

O ministro enfatiza que não irá adiantar na sua decisão “qual-
quer juízo sobre a legitimidade ou não da interceptação telefônica 
em si mesma”, porque esse tema não está em causa. “O que se in-
firma é a divulgação pública das conversas interceptadas da forma 
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como ocorreu, imediata, sem levar em consideração que a prova 
sequer fora apropriada à sua única finalidade constitucional legí-
tima (“para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal”), muito menos submetida a um contraditório mínimo”.

Mas ele reconhece como irreversíveis “os efeitos práticos de-
correntes da indevida divulgação das conversações telefônicas 
interceptadas”. Ainda assim, decidiu atender o pedido da AGU 
“para sustar imediatamente os efeitos futuros que ainda possam 
dela decorrer e, com isso, evitar ou minimizar os potencialmente 
nefastos efeitos jurídicos da divulgação, seja no que diz respeito ao 
comprometimento da validade da prova colhida, seja até mesmo 
quanto a eventuais consequências no plano da responsabilidade 
civil, disciplinar ou criminal”.

Tomada essa decisão, Zavascki examina ainda os atos ampliati-
vos da escuta, dentre os quais está a decisão tomada em 26 de feve-
reiro, para autorizar a interceptação telefônica de advogado, sob o 
fundamento de que estaria “minutando as escrituras e recolhendo 
as assinaturas no escritório de advocacia dele”.

Aparentemente, observa o ministro, só em 16 de março surgiu 
efetiva motivação para o ato, citando decisão de Moro:

“Mantive nos autos os diálogos interceptados de Roberto Tei-
xeira, pois, apesar deste ser advogado, não identifiquei com clare-
za relação cliente/advogado a ser preservada entre o ex-Presidente 
e referida pessoa. Rigorosamente, ele não consta no processo da 
busca e apreensão 5006617-29.2016.4.04.7000 entre os defenso-
res cadastrados no processo do ex-Presidente. Além disso, como 
fundamentado na decisão de 24/02/2016 na busca e apreensão 
(evento 4), há indícios do envolvimento direto de Roberto Teixei-
ra na aquisição do Sítio em Atibaia do ex-Presidente, com apa-
rente utilização de pessoas interpostas. Então ele é investigado e 
não propriamente advogado. Se o próprio advogado se envolve em 
práticas ilícitas, o que é objeto da investigação, não há imunidade 
à investigação ou à interceptação.”

Diz o ministro que, “sem adiantar exame da matéria, constata-se 
ser ela objeto de petição nos autos de Pet 5.991, a qual, com a pre-
sente decisão, sofre, no que diz respeito à jurisdição do STF, perda 
superveniente de interesse processual, devendo ser arquivada”.

DECISÃO HISTÓRICA

Da decisão do ministro Teori Zavascki não se pode dizer nem 
que ela se agrega a uma suposta trama golpista contra o PT e o 
seu governo, nem que passa a mão na cabeça dos petistas e os res-
guarda dos desdobramentos da Operação Lava-Jato. É uma peça 
solidamente técnica, em contraste com várias outras decisões no 
processo de natureza política.

Ao reformar a decisão do juiz Sérgio Mora, por considerá-la 
afrontosa às leis pertinentes ao caso e à Constituição, o ministro 
do Supremo diz que seu objetivo é prevenir maiores danos e res-
guardar os interesses do poder público em eventos futuros. Ao 
mesmo tempo, ao transferir tudo que diga respeito à presidente 
Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula, assume a competência 
originária do STF.

Provavelmente desentranhará dos autos as gravações porque 
elas foram viciadas, não na origem, mas no seu prosseguimento 
quando alcançou autoridades com foro privilegiado, e no momen-
to da sua liberação, quando Moro não era mais o juiz natural em 
relação a Lula.

No entanto, Zavascki deixa claro que não irá ignorar as infor-
mações trazidas pela revelação das escutas, porque elas se torna-
ram matéria do plano público e notório, inclusive pelo encaminha-
mento a ele de todo o material feito pelo próprio Moro.

Expurgado das incrustações irregulares e ilegais, o processo 
contra Luiz Inácio Lula da Silva será submetido à justiça para um 

pronunciamento técnico, como tem que ser, perante a mais alta 
corte do país. O ministro relator fez a assepsia necessária para que 
seus pares tenham condições de instaurar um dos atos mais deci-
sivos da democracia brasileira neste momento.

A visão americana
Começou a circular e 
provocar discussões o 
texto de uma entrevista 
dada à agência britâ-
nica BBC no Brasil por 
Joel Velasco. Ele traba-

lhou com o ex-vice-presidente Al Gore e serviu como conselheiro 
sênior na embaixada americana no Brasil no governo Bill Clinton.

O trecho mais polêmico das suas declarações é quando ele de-
fende que, em algum momento, haja um “ponto final” na operação:

“Assim como no fim da ditadura tivemos de reconhecer os erros, 
prometer nunca mais repeti-los e perdoar os que erraram, no caso da 
Lava Jato isso vai ser necessário. De chegar num momento em que se 
diga que investigamos o que deu, que certamente houve outros erros, 
mas que os maiores culpados estão pagando e é importante que o 
Brasil comece uma nova fase”.

Algumas pessoas deduzem dessa afirmativa que os EUA - e não 
apenas Velasco - querem sustar a operação Lava-Jato para que ela 
se restrinja a punir os petistas e seus aliados, poupando os tucanos e 
demais adversário e inimigos do governo Dilma e de Lula.

A pergunta foi feita pelo repórter da BBC a Velasco, que a res-
pondeu claramente, sem subterfúgios ou sem parecer que estivesse 
lançando um balão de ensaio. Reproduzo os principais trechos da 
entrevista para que o leitor tire suas próprias conclusões.

O que ele não poderá fazer é ignorar ou considerar conspirativa 
a crescente participação estrangeira, sobretudo dos Estados Unidos, 
sobre a Lava-Jato. Pelo contrário: isso é inevitável e até positivo, em-
bora represente um efeito e um desgaste quase tão poderosos quanto 
a crise interna que o Brasil atravessa.

Velasco opinou que a operação Lava-Jato representa um caso 
sem precedentes para autoridades dos Estados Unidos.

Procuradores brasileiros e americanos têm trocado informações 
sobre a investigação há algum tempo. É sabido que o Departamento 
de Justiça dos EUA investiga o papel da Petrobras no escândalo.

Para Velasco, é questão de tempo até que as autoridades ameri-
canas batam à porta de todas as subsidiárias da petrolífera e cons-
trutoras implicadas no caso. Dezenas de empresas estão envolvidas 
na operação, entre as quais algumas das maiores empreiteiras bra-
sileiras. Várias delas já tiveram dirigentes presos e condenados pela 
Justiça no Brasil.

O Foreign Corruption Practices Act (legislação nos EUA que tra-
ta da corrupção de empresas no exterior) e outras leis permitem ao 
governo americano processar qualquer companhia estrangeira por 
atos de corrupção executados fora dos Estados Unidos, desde que a 
empresa tenha algum vínculo - ainda que mínimo - com o país.

A condição, segundo Velasco, se aplica a quase todas as compa-
nhias denunciadas na Lava-Jato. As investigações, diz ele, deverão 
render às empresas multas altíssimas nos Estados Unidos, além das 
que, eventualmente, sejam condenadas a pagar no Brasil.

Nascido nos EUA, Velasco é filho de brasileiros e passou boa par-
te da juventude no Brasil. Hoje, ele é vice-presidente do Albright Sto-
nebridge Group, uma consultoria baseada em Washington.

Os principais trechos da entrevista:
BBC – Como a Casa Branca está encarando a crise no Brasil?
Joel Velasco - Não posso falar pela Casa Branca, mas diria que 
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há uma decepção enorme com o que está acontecendo no Brasil. Os 
EUA enxergam o Brasil como um grande aliado, um país que pelo 
menos nas últimas décadas era percebido como um líder emergente.

Hoje essa posição está questionada, e o Brasil é menos reco-
nhecido por sua legitimidade moral e ética. O governo pode cair 
nas próximas semanas ou meses, mas juntar esses pedaços e re-
construir a credibilidade do Brasil vai levar anos.

BBC - Como a crise afeta a relação entre Brasil e Estados 
Unidos?

Velasco  - Uma das grandes dificuldades que vai ficar para 
o próximo presidente americano é o fato de que quase todas as 
empresas brasileiras envolvidas com corrupção na Lava-Jato têm 
ações, investimentos ou, no mínimo, negócios aqui nos EUA.

O Departamento de Justiça americano e a comissão de valores 
mobiliários dos EUA estão investigando essas empresas e devem 
lhes propor multas absurdas em termos de valores. Até hoje, acho 
que a maior multa já dada nos EUA para um caso de corrupção 
fora do país foi de cerca de US$ 800 milhões. É bem possível que 
as multas que serão aplicadas sobre empresas brasileiras, no topo 
da lista a Petrobras, serão duas vezes maiores.

Em alguns desses casos a questão será delicada, porque há em-
presas quase estatais. E nesses casos valerá o doa a quem doer.

O novo presidente ou presidenta dos EUA, já com todas as di-
ficuldades para lidar com o Brasil, terá de ligar para o presidente 
brasileiro e dizer: “Tenho uma péssima notícia: uma de suas em-
presas terá de pagar um bilhão de dólares em multa ou será levada 
à Justiça aqui e pagará bem mais”. Como um presidente no Brasil 
vai engolir que a Petrobras, que já está cheia de dívidas, pague mais 
uma multa?

BBC - Isso se aplica a todas as empresas brasileiras condena-
das na Lava-Jato?

Velasco - Qualquer uma das construtoras e qualquer uma das 
subsidiárias da Petrobras. O caso da Fifa deixou bem claro. Quem 
liderou grande parte das investigações sobre a corrupção na orga-
nização foi o governo americano, simplesmente porque o dinheiro 
da Fifa estava passando por contas americanas.

Qualquer dessas empresas brasileiras que fez negócios em dó-
lar, usou contas nos EUA, tem escritório de representação no país 
pode ser acionada. Não precisa nem ter ações em bolsa aqui.

Segundo a legislação americana, essas questões podem levar 
certos executivos à cadeia se não houver um acordo. É um mega-
problema, e quem acompanha isso nos EUA sabe que vai aconte-
cer. Mas acho que no Brasil ainda não caiu a ficha.

BBC – Como funcionam esses procedimentos?
Velasco – Após investigações internas do governo americano, 

eles vão procurar as empresas e perguntar: “você quer que a gen-
te entre num tribunal e conte tudo o que descobriu de vocês, com 
a possibilidade de cadeia?”. Normalmente as empresas propõem 
um acerto e pagam multa. A outra opção é para lá de dramática. 
Se deixam a decisão na mão de um juiz, ninguém sabe o que 
pode acontecer.

É um capítulo que ainda será escrito. Desconheço outro caso 
tão complexo como este (baseado na Foreign Corruption Practices 
Act), envolvendo um país tão grande como o Brasil.

BBC – Qual a melhor solução para a crise no Brasil?
Velasco - Dentre os cenários possíveis, acho que impeachment 

seria o mais desejável. Mas em qualquer cenário surge a questão: 
como ficam as investigações? Acho importante as investigações 
continuarem, mas também reconheço que em algum momento 
a gente precise pôr um ponto final nessa história.

Assim como no fim da ditadura tivemos de reconhecer os er-
ros, prometer nunca mais repeti-los e perdoar os que erraram, no 
caso da Lava -Jato isso vai ser necessário. De chegar num momen-

to em que se diga que investigamos o que deu, que certamente 
houve outros erros, mas que os maiores culpados estão pagando 
e é importante que o Brasil comece uma nova fase.

Num cenário com um novo governo, seja quem for o presi-
dente, possivelmente daqui a dois anos, o Brasil vai ter que ser 
governado por um pacto nacional. Vai exigir grandeza dos líde-
res políticos, e parte dessa grandeza vai ser aceitar um perdão.

Todo mundo no Brasil agora faz comparações com Water-
gate (escândalo que provocou a queda do presidente americano 
Richard Nixon em 1974). Uma das coisas mais importantes no 
pós-Watergate foi o fato de que o presidente que assumiu, Gerald 
Ford, perdoou Nixon e muitas pessoas (nos EUA, o presidente tem 
o poder de perdoar sentenças). Apesar de no momento ter sido 
muito impopular, isso foi importante para acalmar os ânimos e 
fechar o capítulo.

BBC – Um arranjo como esse não pode alimentar ainda 
mais a disputa política? Não dirão que a Lava-Jato foi feita para 
punir alguns partidos e favorecer outros?

Velasco - Não é que o Brasil vá deixar de investigar, mas o Bra-
sil não pode ficar nessa inércia, nesse processo de continuar inves-
tigando tanto que o país pare. Em algum momento terá de haver 
um pacto. O líder que fizer isso vai receber muitas críticas, mas o 
país aguenta outro governo sem capacidade de governar? Aguenta 
mais dois anos de investigações?

A visão britânica
A revista britânica The Economist 
publicou editorial no qual conside-
ra que chegou a hora de a presidente 
Dilma Rousseff deixar o cargo. Para a 
publicação, uma das mais influentes 
do mundo, a escolha do ex-presidente 
Luiz ‘Inácio Lula da Silva para a Casa 

Civil foi uma “tentativa grosseira de impedir o curso da Justiça”. 
Essa iniciativa torna Dilma inapta a permanecer na Presidência. 
Economist acredita que a troca na presidência da República abriria 
caminho para um “novo começo” no Brasil.

Reproduzo a seguir a íntegra do editorial (Hora de partir) como 
material para reflexão no debate que estamos travando.

O melhor que a presidente tem a fazer agora é renunciar
As dificuldades de Dilma Rousseff vêm se agravando há meses. 

Integrantes de seu círculo mais próximo estão envolvidos no gi-
gantesco escândalo de corrupção da Petrobrás. A economia brasi-
leira passa por sua pior recessão desde a década de 1930, motivada, 
em larga medida, por erros cometidos pela própria presidente em 
seu primeiro mandato.

A fragilidade política de Dilma deixou o governo praticamente 
impotente diante do aumento do desemprego e da deterioração das 
condições de vida. Com sua aprovação na casa dos 10%, milhões de 
brasileiros saíram recentemente às ruas para gritar: “Fora Dilma!”.

Apesar disso, até agora a presidente podia sustentar, com boa 
dose de razão, que a legitimidade que lhe havia sido conferida pe-
las urnas em novembro de 2014 permanecia intacta e que nenhu-
ma das acusações que os adversários lhe faziam eram suficientes 
para fundamentar um processo de impeachment.

Tal como os integrantes do Ministério Público e da Polícia Fe-
deral que investigam algumas das figuras mais importantes de seu 
partido, o PT, Dilma podia declarar, sem gaguejar, que seu maior 
desejo era que a Justiça fosse feita.

Agora, porém, desfez-se esse manto de credibilidade. No últi-
mo dia 16, Dilma tomou a singular decisão de nomear seu ante-
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cessor, Luiz Inácio Lula da Silva, para o cargo de ministro-chefe da 
Casa Civil. Segundo ela, a colaboração que o ex-presidente teria 
para dar, estando no governo, seria de valia inestimável.

Afinal, Lula é um articulador nato e poderia ajudar a derrotar o 
impeachment no Congresso e, quem sabe, até mesmo a estabilizar 
a economia. Ocorre que, poucos dias antes, ele passara algumas 
horas detido para prestar depoimento à Polícia Federal.

A medida fora ordenada pelo juiz federal Sérgio Moro, respon-
sável pela Operação Lava Jato, que investiga o escândalo da Petro-
brás, em razão da suspeita de que o ex-presidente tenha se bene-
ficiado de propinas pagas em contratos superfaturados da estatal.

Não bastasse isso, promotores do Ministério Público paulista 
acusam Lula de ocultar a propriedade de um apartamento no lito-
ral do Estado. O líder petista nega as acusações. A ida para o go-
verno lhe conferiria alguma proteção: uma vez nomeado ministro 
de Estado, só o Supremo Tribunal Federal (STF) poderia julgá-lo. 
Na última sexta-feira, porém, o ministro do STF Gilmar Mendes 
suspendeu a nomeação.

Há algum tempo, The Economist vinha defendendo que o des-
tino da presidente Dilma Rousseff deveria se decidido pela Jus-
tiça ou pelos eleitores brasileiros, e não por políticos que tentam 
aprovar seu impeachment movidos por interesses não exatamente 
altruístas. Todavia, a nomeação de Lula configura uma tentativa 
grosseira de obstrução da Justiça.

Mesmo que não tenha sido a intenção, foi o efeito do ato de 
Dilma. Ao agir assim, ela pôs os interesses estreitos de sua tribo 
política acima do império da lei. É sinal de que não tem mais con-
dições de exercer a Presidência.

Três caminhos para deixar o Planalto
É de enorme importância a forma como se dará a eventual 

saída de Dilma do Palácio do Planalto. The Economist continua 
acreditando que, na ausência de provas de que a presidente tenha 
cometido ilegalidades, seu impeachment é injustificado. O pro-
cesso de impeachment atualmente em tramitação no Congresso 
Nacional baseia-se em alegações, não comprovadas, de que Dilma 
teria recorrido a artimanhas contábeis para ocultar o tamanho real 
do déficit fiscal brasileiro em 2015. Parece antes um pretexto para 
destituir uma presidente impopular.

Se os parlamentares responsáveis por decidir o destino de 
Dilma pautarem sua decisão pelos desejos da população, como 
sugeriu o deputado que comandará a comissão especial do im-
peachment, isso abriria um precedente perigoso: as democracias 
representativas não devem ser governadas por protestos ou pes-
quisas de opinião.

Para tirar Dilma do poder, há três caminhos que se assentam 
em bases mais legítimas. O primeiro seria mostrar que a presiden-
te obstruiu as investigações sobre o escândalo da Petrobras. Há 
afirmações nesse sentido na delação premiada que o senador Del-
cídio do Amaral fez à Justiça, e elas poderiam ser utilizadas para 
fundamentar um segundo pedido de impeachment, mas ainda 
não foram comprovadas — e são negadas pela presidente. Incluir 
a tentativa de proteger Lula do juiz Sérgio Moro conferiria maior 
robustez às razões de um novo pedido de impeachment.

Uma segunda opção seria a convocação de novas eleições pre-
sidenciais pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso fique pro-
vado que a campanha de reeleição de Dilma foi financiada por 
propinas desviadas por executivos da Petrobras. Mas essa investi-
gação ainda deve se arrastar por vários meses. A alternativa mais 
rápida, e menos traumática, seria que Dilma renunciasse ao man-
dato antes de ser deposta.

A saída de Dilma ofereceria ao Brasil a chance de um recome-
ço. Mas sua renúncia, por si só, não seria suficiente para solucionar 
os inúmeros problemas que o País enfrenta. Num primeiro mo-

mento, a cadeira presidencial seria ocupada pelo vice-presidente 
Michel Temer. O atual líder do PMDB talvez consiga formar um 
governo de união nacional, com a participação de partidos de opo-
sição, o qual teria, em tese, condições de promover as reformas fis-
cais necessárias à estabilização da economia e à redução do déficit 
orçamentário, que atualmente chega a quase 11% do PIB.

A questão é que o PMDB de Temer também está profunda-
mente envolvido no escândalo da Petrobras. Muitos dos políticos 
que participariam do novo governo, incluindo alguns líderes da 
oposição, são vistos pela população brasileira como representantes 
de uma classe dirigente totalmente desacreditada.

Dos 594 membros do Congresso Nacional, 352 são alvos de 
acusações criminais. Uma nova eleição presidencial daria aos elei-
tores a oportunidade de confiar as reformas a um novo líder. Mas 
a atual legislatura, com sua podridão, só será renovada em 2018.

As autoridades judiciárias também têm explicações a dar. Os 
responsáveis pela Operação Lava-Jato merecem enorme crédito 
por fazer com que alguns dos empresários e políticos mais pode-
rosos do Brasil respondam por seus atos, mas se expuseram desne-
cessariamente ao desrespeitar certos procedimentos legais.

O exemplo mais recente é a decisão do juiz Sérgio Moro de 
divulgar as gravações de diálogos telefônicos entre Lula e seus 
aliados, incluindo a presidente Dilma. Na opinião da maioria dos 
juristas, só o STF poderia divulgar conversas em que uma das par-
tes é protegida por imunidade, como é o caso da presidente da 
República.

Isso não quer dizer que os aliados do governo tenham razão 
quando sustentam que os responsáveis pela Lava-Jato estariam or-
ganizando um “golpe”. Mas acaba servindo para que os envolvidos 
no escândalo tirem seus delitos do centro das atenções.

O clima belicoso que tomou conta da sociedade brasileira obs-
curece algumas das lições mais importantes da crise atual. Tanto o 
escândalo da Petrobras, quanto as dificuldades econômicas que o 
País atravessa têm origem em leis e práticas anacrônicas, há déca-
das em vigor. Tirar o Brasil do atoleiro demandará transformações 
abrangentes, que vão da imposição de controles aos gastos públi-
cos (incluindo as aposentadorias da Previdência Social) à refor-
mulação de uma legislação tributária e trabalhista que refreia o 
crescimento econômico e à reforma de um sistema político que 
estimula a corrupção e enfraquece os partidos.

Essas mudanças não podem mais ser adiadas. Para os que gri-
tam “Fora Dilma!” nas ruas, a saída da presidente seria uma vitó-
ria. Mas, para que a vitória seja do Brasil inteiro, esse seria só o 
primeiro passo.

A ajuda amiga à empreiteira
Em 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva conquistou a presi-

dência da República, a Odebrecht já era a maior empreiteira do Bra-
sil. Seu faturamento nesse ano foi de 17,3 bilhões de reais. Ao longo 
dos 12 anos seguintes, até 2014, sua receita se multiplicou por seis 
(dobrou a cada dois anos, em média). Chegou a R$ 107,7 bilhões.

De empresa de atuação exclusivamente interna, a Odebrecht 
virou a maior empresa global brasileira. Não realizaria essa faça-
nha sem a ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social. Entre 2007 e o início de 2015, o BNDES destinou à 
Odebrecht quase 70% de todo recurso destinado a obras de em-
presas brasileiras no exterior. Dos R$ 12 bilhões emprestados pelo 
banco com essa finalidade, R$ 8,2 bilhões foram para o grupo.

Com esse suporte, a empresa foi além dos setores de sua atu-
ação tradicional, na engenharia e construção civil: passou a atuar 
em outros 10 negócios, dentre eles saneamento, logística e explo-
ração de petróleo.
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Progrediu como um bólido até cair nas malhas da Operação 
Lava-Jato, que prendeu seu principal executivo e dono, além de 
outros funcionários graduados. Hoje, a sua dívida, de R$ 100 bi-
lhões, equivale ao valor do faturamento no apogeu. Sem a mesma 
faixa de crédito, foi obrigada nos últimos meses a se desfazer de 
alguns ativos para fazer dinheiro.

Conforme observa o jornal O Estado de S. Paulo, depois de bri-
lhar como poucos, a atual posição do conglomerado é encolher para 
tentar sobreviver. O mesmo partido que a colocou no topo, agora 
ameaça a sua existência. Talvez esteja chegando à conclusão de que 
os grandes contratos no exterior ainda vão lhe custar muito caro.

O custo Dilma
Desde que a presidente Dilma Rousseff se reelegeu, apenas um 

ano e meio atrás, o governo já reviu sete vezes a meta fiscal. A séti-
ma versão, apresentada ontem, está próxima do dobro da anterior, 
de pouco mais de um mês antes: passou de 60 bilhões de reais para 
algo acima de R$ 110 bilhões.

Essas correções espantosas significam, antes de mais nada, que 
a presidente e sua equipe mentiram desbragadamente para conse-
guir vencer a eleição.Uma vez vitoriosa e empossada para o segun-
do mandato, ela foi buscar Joaquim Levy para acertar as contas e 
restabelecer a credibilidade no governo - não só pelo mercado, que 
empresta e toma dinheiro do governo, mas pelo público em geral.

O estouro da meta fiscal significa o abandono do prometido 
ajuste nas contas públicas, hoje acima e além de qualquer enten-
dimento convencional ou racional. Num momento em que sua 
sobrevivência está ameaçada, o governo desiste dessas filigranas. 
Quer gastar e investir para tirar o Brasil do buraco em que o país 
se encontra e aliviar a pressão sobre os cidadãos, asfixiados pela 
perda de poder aquisitivo e o crescimento dos preços.

Seria a tática certa se o governo dispusesse de capacidade de 
investir, erodida pela própria incompetência do governo, que nun-
ca conseguiu definir um ponto de equilíbrio para suas políticas de 
contenção e de expansão.

Para investir agora na reativação da economia em vias de colap-
so, terá que sustar o pagamento da sua gigantesca dívida e aceitar 
que ela seja reajustada pelo alto, ainda mais com a perda do grau de 
investimento de que o Brasil dispôs por longo tempo. O endivida-
mento vai fazer o país retroceder à década perdida de 1980.

Depois do estelionato eleitoral, o governo Dilma vai causar um 
prejuízo ainda maior na busca desesperada por sua sobrevivência, 
O Brasil merece isso?

A boataria global
A crise brasileira está escancarando os males e benefícios da 

rede mundial de computadores. Nos últimos dias começam a se 
suceder boatos relacionados a duas teorias conspirativas opostas, 
que se alimentam da sofreguidão e irreflexão com que as pessoas 
conectadas pela internet se lançam em busca das novidades, das 
“últimas” e mais “quentes” informações.

Uma teoria conspirativa estaria sendo engendrada pelo PT. 
Assegura que, a partir de Washington, há uma manobra na cú-
pula empresarial e “midiática” para estancar as investigações 
no ponto em que se encontram e restringi-las ao PT. Os demais 
partidos seriam perdoados e purificados para assumirem a su-
cessão no poder.

Outra teoria conspirativa estaria sendo desenvolvida pelos pe-
tistas. Eles estariam por trás de documentos forjados, como a pla-

nilha e uma análise estratégica da Odebrecht, apreendidos pela Po-
lícia Federal (e por ela vazados) que inclui tucanos e outras aves de 
alta plumagem, além do próprio Ministério Público Federal, entre 
os beneficiários pelo petrolão. Com isso, fulminaria alguns dos lí-
deres do processo de impeachment da presidente Dilma, dando-
lhe um destino considerado impossível diante da atual conjuntura: 
a lata de lixo.

Já há no Brasil uma tradição de listagens falsas, como a do 
companheiro de chapa de Lula, o gaúcho Bisol, a lista de Furnas, o 
dossiê Cayman, o dossiê contra José Serra ou a pasta cor de rosa. 
São fabricações ardilosas para desviar o alvo da opinião pública 
e impedir o aprofundamento das investigações, quando elas atin-
gem personagens graúdos.

As fraudes realmente existiram. Mas dificilmente serão re-
petidas, ao menos com a facilidade e o sucesso alcançados no 
passado. A opinião pública está mais alerta, as pessoas mais bem 
informadas e adestradas, os integrantes da força-tarefa são com-
petentes e, sobretudo, tudo está sendo repassado para a socieda-
de, até mesmo através de um espaço cativo da Operação Lava-
Jato na internet.

É verdade que o jogo, ao se tornar cada vez mais perigoso, en-
gendra iniciativas dramáticas e desesperadas. Desta vez não há 
garantias para ninguém. Estão sujeitos a serem desmascarados e 
punidos até mesmo os mais poderosos personagens da cena nacio-
nal, incluindo o maior líder político carismático do país, o ex-pre-
sidente Lula, e a presidente Dilma Rousseff, do lado petista, além 
de oposicionistas como Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin e 
muitos mais.

A voragem dos acontecimentos, que se sucedem ou se inter-
rompem com uma velocidade nunca antes registrada no país, dei-
xa alguns fatos não explicados ou mal explicados. A checagem dos 
dados se atrasa em relação aos fatos novos, reais ou fabricados. 
Aos poucos, deixa de haver a justaposição de campos. Os bandi-
dos de um lado, os mocinhos de outro. Ao final, algum mocinho 
sobreviverá? Diante dessa perspectiva trágica, a tentação é desistir. 
Péssima tentação para o Brasil.

Uma coisa é certa: a fraude tem menores possibilidades de dar 
certo desta vez. Não é impossível que algumas manobras tenham 
êxito imediato, enganando a sociedade. Mas pode ser uma vitória 
efêmera, e serão logo desmascaradas se persistir a vontade do povo 
brasileiro de, finalmente, como fazem as cobras por um processo 
natural, descartar do seu corpo a pele antiga e podre para iniciar 
uma fase realmente nova da sua história.

O cidadão fará bem ao conter sua ânsia por explicações fáceis ou 
fatos retumbantes, alimentada pelo pipocar de fogo fátuo (ou fogo 
de artifício) na internet. Melhor analisar mais detidamente e pon-
derar as informações através do teste da verdade. Exigir a demons-
tração dos fatos é a melhor maneira de se imunizar contra um vírus 
mais poderoso: o dos manipuladores. Eles estão em campo.

Saída da crise por cima
Meses atrás, em matéria de capa deste Jornal Pessoal, sugeri 

que a presidente Dilma Rousseff renunciasse. Não pedindo o boné 
e indo para casa. Convocando uma reunião de todos os poderes 
institucionais da república e representação da sociedade para con-
clamar a uma renúncia conjunta de todos, incluindo os presiden-
tes da Câmara Federal e do Senado (não aos mandatos, mas aos 
cargos de direção).

Seria a única forma aceitável pela sociedade, que já abomina 
Eduardo Cunha e Renan Calheiros, se irritando pela demora em 
serem afastados das funções que ilegitimamente continuam a de-



sempenhar, ignorando seus indiciamentos em vários processos 
criminais.

Dilma continua a afirmar categoricamente que isso seus piores 
inimigos não conseguirão: que ela desista do mandato que con-
quistou pelo voto (mas através de uma campanha eleitoral men-
tirosa e, talvez, de dinheiro escuso) em 2014. Cunha e Renan dei-
xaram de ser o que o povo chama de caras de pau: agora usam 
máscara de ferro, Mais do que isso: fizeram do cinismo seu modo 
de ser.

Uma solução por dentro das instituições, excetuado o poder 
judiciário e o Ministério Público Federal, ainda com essa possibi-
lidade, não mais virá. A saída para a crise terá que vir de fora. To-
mara que pelos meios constitucionais, não pela força, que nenhum 
grupo tem majoritariamente, e a retirada das forças armadas da 
sua posição de observadoras seria um desastre (por enquanto, é 
uma inviabilidade)

O impeachment parece a mais provável delas. Mas está longe 
de ser a melhor. Com o impeachment comandado por este ilegíti-
mo Congresso Nacional, haverá apenas a mudança de um partido 
na coligação. O camaleão PMDB desembarcará da canoa furada 
do PT e embarcará na caravela enodoada do PSDB. Como man-
dão, e não mais como simples aliado.

Nesse caso, o presidente será Michel Temer, que abrirá pos-
tos no seu governo, incluindo a vice-presidência, para os tucanos. 
Quase tudo mudará para que quase tudo continue na mesma. A 
crise será adiada e não resolvida. Quando estourar, será ainda mais 
lesiva aos interesses nacionais e à continuidade democrática.

Se faltou a Dilma a condição de estadista, que lançaria mão da 
renúncia para estancar a sangria desatada da economia nacional, 
ameaçada de começar a engolir o próprio sangue e cair numa de-
pressão mais profunda, a melhor hipótese parece ser a eleitoral. O 
TSE pode cassar a presidente do PT e o seu vice do PMDB, bene-
ficiados por dinheiro ilegal para suas campanhas, além de outras 
falcatruas de estilo.

O Supremo Tribunal Federal concluiria a limpeza retirando, a 
pedido da Procuradoria Geral da República, Cunha e Renan dos 
altos postos nos quais se encastelaram e resistem, insensíveis ao 
clamor nacional. Já há provas suficientes para afastá-los e, em se-
guida, cassá-los.

O presidente do STF assumiria a presidência e convocaria no-
vas eleições para o cargo em 90 dias. Talvez nesse período surjam 
candidaturas nas quais o povo confie mais do que nos políticos 
atuais, fazendo a renovação de quadros indispensável para o Brasil 
sair deste atoleiro, cada vez mais agravado pela formação de 
lama podre.

O preço do renascimento brasileiro já está muito caro, pela 
teimosia e oportunismo dos principais causadores da crise atual. 
Se demorar mais, os próximos anos estarão comprometidos, e o 
Brasil talvez só retome a normalidade na próxima década. Será a 
sua mais longa Idade Média, no pior sentido.

A empreiteira na conspiração
Foi uma situação desconcertante, tal-

vez intrigante. Na terça-feira, 22, a Cons-
trutora Odebrecht divulgou espontane-
amente uma nota pública anunciando 
sua disposição de prestar “colaboração 
definitiva com as investigações da Ope-
ração Lava Jato”. E elogiou a investigação 
por ter revelado “a existência de um sis-
tema ilegal e ilegítimo de financiamento 

do sistema partidário-eleitoral do país”. Tudo isso, como se não 
fosse ré, flagrada e em crime confesso de corrupção.

Passados cinco dias, como muitas especulações estão sendo 
feitas sobre essa iniciativa da principal empreiteira do país, o Mi-
nistério Público Federal reagiu imediatamente. Informou que não 
havia negociação em andamento para a colaboração definitiva ou 
provisória da Odebrecht – e que a questão, por ser sigilosa, não 
podia ser revelada. Mas a empreiteira se antecipou, tornando-se 
a primeira empresa a garantir a sua participação como pessoa ju-
rídica e a de seus principais executivos, enquanto indivíduos, na 
apuração dos fatos.

Na sua coluna de hoje na Folha de S. Paulo, Elio Gaspari arrisca 
uma explicação para o fato: mesmo na mira da Lava-Jato, a Ode-
brecht poderia estar dando a volta por cima para se reposicionar 
no topo do poder, subindo juntamente com sua aposta de futuro, o 
vice-presidente Michel Temer.

De fato, a empresa não se paralisou. Continuou a fazer arti-
culações e até mesmo pagamentos “por fora”, além de procurar 
confundir os investigadores com informações quentes e frias, do-
cumentos reais e apócrifos.

Para avivar o debate, reproduzo o trecho do artigo de Gaspari 
mais pertinente ao assunto:

“A Odebrecht enriqueceu o idioma político nacional quando um 
de seus cleptotécnicos chamou de “Setor de Operações Estruturadas” 
seu departamento de pixulecos. As planilhas onde a empresa listou 
316 maganos que amamentava apressaram a montagem de outro 
setor de operações estruturadas, poderoso e multipartidário.

Seu objetivo principal é obter a ascensão de Michel Temer à Pre-
sidência. Vale ressaltar que na planilha da Odebrecht estão os nomes 
de todos os marqueses dos grandes partidos, menos o dele.

Temer é um estuário de esperanças. Junta os cidadãos que de-
testam o PT, os eleitores que passaram a detestar a doutora Dilma, 
os empresários atônitos com a paralisia do Estado e sobretudo os 
políticos e fornecedores do governo, aterrorizados com a atividade 
do Ministério Público.

Temer é acima de tudo conveniente. Vota-se o impedimento da 
doutora, ele assume, reduz a tensão, forma um ministério de cele-
bridades, consegue uma trégua (sobretudo na imprensa), leva para 
o governo gente que perdeu a eleição e impõe seu estilo tolerante, 
tranquilizando os comissários depostos. Se for possível, ajuda a pre-
servar a vida pública de seus correligionários que temem a chegada 
dos rapazes da Federal. Essas seriam as esperanças.

Outra coisa é aquilo que o caminho do impedimento garante. Se 
não houver a deposição da doutora, haverá o risco da cassação da 
chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, que levaria à 
convocação de uma eleição presidencial imediata e direta. Isso não 
interessa à oligarquia ferida pela Lava Jato nem ao andar de cima 
da vida nacional. Não interessa porque não tem candidato à mão 
e porque a banda oposicionista que está encalacrada na Lava Jato 
sabe que deve evitar a avenida Paulista e o julgamento popular.

Temer convém por muitos motivos, sobretudo porque evita a 
eleição. A serviço dessa circunstância move-se o setor de operações 
estruturadas. Ele não funciona como o da Odebrecht. Não tem sede, 

comando nem agenda detalhada. Toca de 
ouvido e conversa em silêncio. Quando foi 
necessário, aprendeu a conviver com o PT, 
dando-lhe conforto. Ele só não consegue 
conviver com a Lava Jato.

Ninguém quer rogar praga contra um 
eventual governo Temer, mas que tal um 
advogado de empreiteiras no círculo dos 
marqueses do Planalto ou mesmo no Mi-
nistério da Justiça?”
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