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Milhões de brasileiros que acom-
panhavam o final do julgamen-
to do processo de impeachment 
da presidente da república pelo 

Senado, no dia 11, devem ter sofrido um curto-
circuito quando o longo e penoso capítulo da 
história política do Brasil parecia que ia final-
mente acabar.

Já era do conhecimento de todos os inte-
ressados que, depois dos pronunciamentos da 
defesa, da acusação e dos parlamentares que 
quisessem encaminhar a votação, só restava aos 

81 senadores uma decisão: confirmar o afasta-
mento definitivo de Dilma Rousseff do cargo ou 
nele recolocá-la, depois de uma suspensão de 
menos do que o prazo legal de 180 dias.

Na última hipótese, Michel Temer voltaria à 
sua condição de vice-presidente e Dilma estaria 
em condições de concluir o seu segundo manda-
to, que não chegara a durar um ano e meio. Na 
primeira hipótese, ela passaria a ser ex-presiden-
te e ficaria de fora da vida pública por oito anos. 
Não poderia mais se candidatar a cargo eletivo 
nem desempenhar qualquer função no governo.

IMPEACHMENT

Um dia negro
A audaciosa sagacidade do presidente do Senado, Renan Calheiros, e o comportamento 

absurdo do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, ameaçaram o Brasil de regredir na 

sua busca por ética e moral na vida pública brasileira. O país se livrará desse novo golpe?
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CONSTITUIÇÃO 
VIOLENTADA

Surpreendentemente, porém, o 
PT apresentou um pedido de desta-
que para que a votação, ao invés de 
ser única, como constava da agen-
da da sessão daquele dia, se dividis-
se em duas. Primeiro seria a votação 
pelo afastamento definitivo (ou não) 
de Dilma. Caso ela perdesse de vez o 
mandato, haveria outra votação: para 
inabilitá-la – ou não – à vida pública.

No entanto, o parágrafo único do 
artigo 52 da Constituição federal diz 
que no processo de impeachment da 
presidente da república, o Senado, se 
decidir acolher a denúncia de crime 
de responsabilidade, a condenará, por 
maioria qualificada de dois terços dos 
seus integrantes, “à perda do cargo com 
inabilitação, por oito anos, para o exer-
cício de função pública, sem prejuízo 
das demais sanções judiciais cabíveis”.

O legislador constituinte teve a sá-
bia precaução de consignar que a con-
denação se limitaria a essa pena. Ou, 
como diz textualmente no comando 
constitucional: “limitando-se a con-
denação” a declarar a perda do cargo 
e tornar o condenado inabilitado para 
o exercício de qualquer função púbica.

A cautela se justifica porque, excep-
cionalmente, o Senado funciona com 
poderes jurisdicionais de um tribunal 
(órgão colegiado e não juízo singular) 
quando submete o presidente da re-
pública a julgamento. Cada senador 
é um juiz, parte de um colegiado, que 
contribui pelo seu voto para a sentença 
final. Essa sentença será lavrada pelo 
presidente da sessão, que não é o presi-
dente da casa (Renan Calheiros), mas o 
presidente da mais alta corte de justiça 
do país, o Supremo Tribunal Federal, 
(Ricardo Lewandowski).

Nesse caso – e somente nesse caso 
– o Senado – e só ele, não o Congres-
so Nacional e muito menos a Câmara 
dos Deputados – age como tribunal es-
pecial. É como se fosse uma auditoria 
militar – da PM ou das três forças ar-
madas. Quem vota são os integrantes da 
corporação, mas quem preside os julga-
mentos é um juiz de direito ou togado. 
Cabe-lhe zelar pelo fundamento de de-
cisões tomadas por pessoas que não são 
obrigadas – se não pelo formalismo de-

claratório da lei – a ter formação jurídi-
ca. Suas vontades e deliberações passam 
pelo crivo do juiz-auditor, que funciona 
como se fora um corregedor de justiça.

No caso do Senado, o constituinte 
quis evitar que um tribunal político 
pudesse descambar para um tribunal 
de exceção, a partir da eventual pre-
dominância no parlamento de um 
grupamento político desejoso de es-
magar os adversários. 

Por isso, a pena da condenação foi li-
mitada à extinção do mandato eletivo e a 
inabilitação para o exercício de qualquer 
outro cargo público, elegível ou não, por 
um período de oito anos. Foi conside-
rado tempo suficiente para que o – até 
aquele momento –detentor do mais alto 
cargo da república deixe de exercer sua 
influência maléfica sobre a coisa pública, 
a sempre citada e pouco respeitada res 
publica. E sinta o peso do seu crime.

A restrição impede que o vence-
dor, depois de conseguir a adesão da 
maioria absoluta (ou dois terços) dos 
seus pares, use a sentença como peça 
de acusação penal ou de ação civil 
contra o cidadão já punido nos seus 
direitos políticos. Uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito pode remeter 
suas conclusões ao Ministério Público 
para que ele atue como autor de ação 
penal contra os indiciados na CPI.

Essa prerrogativa não pode ser 
exercida pelo Senado no processo de 
impeachment porque a câmara alta 
atuou como tribunal e sua decisão tem 
o efeito de uma sentença de condena-
ção política, decidida conforme as re-
gras jurídicas, com amplo direito de 
defesa e o devido processo legal. 

Logo, seu alcance deve terminar no 
seu âmbito, que é político, para que não 
vire um odioso tribunal de exceção. As 
ações cíveis ou penais, como a movida 
contra Fernando Collor de Mello (afi-
nal rejeitada pelo STF, sem anular a 
cassação), continuam válidas, mas em 
outro momento, já na circunscrição da 
justiça universal.

Por isso, a decisão que a maioria do 
Senado estava adotando, com o endos-
so conivente do presidente do Supre-
mo, Ricardo Lewandowski, era uma 
violação frontal à letra clara e expressa 
da Constituição brasileira. No momen-
to em que dois terços dos 81 senadores 
presentes à sessão votaram pelo afas-

tamento definitivo de Dilma Rousseff, 
automaticamente votavam também 
pela sua inabilitação para o exercício 
de qualquer cargo público ao longo dos 
oito anos seguintes.

O pedido de destaque apresentado 
de surpresa pelos defensores de Dilma 
para o desmembramento devia ter sido 
rejeitado pelo presidente da sessão, por 
incabível. O texto não fala em perda de 
mandato e inabilitação, mas em perda de 
mandato com inabilitação. Por qualquer 
critério, a segunda parte completa a pri-
meira, sendo dela parte indissociável. Se-
pará-las só pode ser mágica – ou astúcia.

Lewandowski devia simplesmente re-
jeitar de pronto o pedido, por incabível. 
E fundamentar adequadamente a sua de-
cisão. Bastava ler o texto constitucional. 
Ele é tão determinante que dispensou 
qualquer forma de complemento ou re-
gulamentação infraconstitucional. 

A lei da ficha limpa, que veio depois, 
não estendeu seus efeitos sobre o presi-
dente da república justamente porque a 
matéria se exauriu na própria Constitui-
ção. Qualquer dispositivo em contrário, 
como o da lei do impeachment (de 1950) 
ou o regimento do Senado, ou não foi re-
cepcionado pela Constituição (perdendo 
assim sua vigência) ou não pode se sobre-
por à carta magna do país. Lewandoeski, 
porém, acobertou o golpe à lei maior.

Uma maioria de 61 senadores que 
confirmaram o afastamento da presi-
dente se reduziu a 42 na esdrúxula se-
gunda votação, que jamais poderia ter 
existido e, por isso, ninguém previu, 
exceto os que maquinaram à sombra 
da madrugada na esperada votação.

MÁGICA NO SENADO

A transformação súbita foi realmen-
te mágica. O mesmo Senado que os de-
fensores de Dilma Rousseff apontaram 
ao longo de três meses de processamen-
to do impeachment como golpista, ca-
nalha e cretino passou a ser digno e res-
peitável quando o pedido de destaque 
foi aceito e colocado em votação.

A Dilma que esteve no papel de 
monstro no momento da perda do 
mandato virou o médico da fábula de 
Stevenson, no apelo pela continuida-
de da sua existência política. Para não 
parecer tão gritante o contraste, ape-
nas um petista participou da defesa da 
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incrível inovação. Ela começou com a 
peemedebista Kátia Abreu e foi arre-
matada por João Capiberibe, do PSB.

A ex-ministra da agricultura, repre-
sentante de um universo empresarial 
que o PT execrava quando chegou ao 
poder, quase foi às lágrimas ao informar 
aos seus pares que, se inabilitada (mas se 
trabalhasse ainda por mais um ano para 
completar o tempo de contribuição), 
Dilma teria que se contentar com uma 
aposentadoria de cinco mil reais e com 
o destino inglório de perder os muitos 
convites para assessorias e palestras que 
já emergiam no seu horizonte.

Em mais uma surpresa, o ministro 
Lewandowski não encerrou os encami-
nhamentos quando os representantes 
dos dois lados encerraram seus pro-
nunciamentos. Cedeu a palavra ao pre-
sidente do Senado, Renan Calheiros. 
Depois de apresentar uma comunica-
ção prosaica sobre a posse em defini-
tivo do vice-presidente Michel Temer, 

naquele mesmo dia, fez uma arenga em 
favor da presidente já afastada, com um 
exemplar da Constituição em punho.

O senador alagoano culminou com 
uma joia do saber jurídico para pedir 
aos seus comandados evitar que, de-
pois da queda, a pobre ex-presidenta 
levasse ainda um coice. Os senadores 
não podiam ser “tão mau”.

Coice estava levando naquele mo-
mento o Brasil, a Constituição e a de-
mocracia. Todos os maus políticos na 
iminência de perderem seus mandatos 
e direitos políticos, não por um fulmi-
nante ato de cassação pela via autocrá-
tica, comunicada ao público pronta e 
acabada nas entranhas do poder dita-
torial, mas no devido processo legal, 
com amplo direito de defesa, haverão 
de reivindicar a dupla avaliação de suas 
penas, com a ampla possibilidade de 
que apenas percam o mandato agora 
para reconquistá-lo depois, repetindo 
o mesmo procedimento do Senado.

O terrível (ainda deputado) Edu-
ardo Cunha está entre eles, por mais 
irônico que possa parecer: para salvar 
a carreira política de Dilma, seus ami-
gos se arriscavam a salvar também a de 
Cunha, que acusavam de tentar chan-
tageá-la usando como vingança o pro-
cesso do impeachment.

O historiador Jose Honório Rodri-
gues revelou, em livro memorável (Con-
ciliação e Reforma do Brasil), por que o 
Brasil é o que é, sem chegar a se tornar 
o que tem certeza de que merecia ser. É 
que na hora da mudança, suas lideran-
ças conciliam. E tudo volta a ser como 
dantes no quartel de Abrantes. Ou, como 
dizem os franceses, tudo muda para tudo 
continuar a ser exatamente igual.

Ainda não sabemos exatamente 
o quanto custou montar a farsa no 
Senado Federal. Mas já sabemos a 
quem será logo apresentada a conta 
dessa fraude. Mais uma vez. Triste e 
trágica comédia.

O golpe: quem mesmo praticou o golpe?
Depois de acompanhar boa parte das 14 horas da sessão do Senado no 

qual Dilma Rousseff defendeu o seu mandato, escrevi este texto.

A presidente fala sentada na 
bancada da mesa diretora do 
Senado. Diz, a plenos pul-

mões, que é vítima de um golpe. Não 
um golpe militar, que coloca a tropa 
na rua e depõe de pronto o presidente 
pelo uso das armas. Mas de um golpe 
parlamentar.

Esse golpe se tornou possível graças 
a eventual maioria parlamentar pelos 
partidos de oposição ao governo. Com 
esse domínio, eles se utilizaram do 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, que queria se vingar 
da frustração da “chantagem explícita” 
que tentara aplicar ao PT para ficar im-
pune dos crimes que cometeu.

Os conspiradores no parlamento 
se valeram da cumplicidade do po-
der judiciário e de traidores dentro 
do próprio governo para iniciar e dar 
andamento a um processo de impea-
chment sem provar a prática de crime 
de responsabilidade da presidente da 
república. Não interessavam as provas. 
Os parlamentares queriam mesmo era 

derrubar a chefe do poder executivo fe-
deral - e estavam conseguindo.

A presidente faz essa acusação de 
corpo presente diante do presidente 
da sessão, que é também o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ricar-
do Lewandowski, e do presidente do 
Senado, Renan Calheiros. Depois, ao 
responder a todas as perguntas, sem 
limitação de tempo contra os cinco 
minutos concedidos aos inquiridores e 
sem precisar se submeter a réplica, que 
não é admitida, a presidente repete ad 
nauseam a acusação de golpe, sem ser 
interrompida. Ora é criticada e comba-
tida. Ora louvada e apoiada.

Farsa? Mímica? Julgamento inútil 
porque de cartas marcadas? Prejulga-
mento já definido?

Mas a presidente teve amplo direito 
de defesa no devido processo legal, vi-
giado pelo presidente da mais alta cor-
te de justiça do país. Se era tudo jogo 
viciado, por que ela compareceu à ses-
são do Senado para se defender, atitude 
inédita na história do Brasil?

Seus correligionários, que elogia-
ram essa iniciativa corajosa com toda 
razão, esqueceram que essa presença 
desautorizava automaticamente a acu-
sação de golpe parlamentar, que ela 
repetiam indiferentemente aos argu-
mentos contrários, como um mantra 
desnaturado.

Quando perguntada sobre a razão 
para não recorrer ao STF para trancar 
o andamento do julgamento político 
pelo Congresso Nacional, a presidente 
explicou que não o fez porque ainda 
não esgotara a instância devida, que 
era justamente o processo de impedi-
mento. Só depois examinaria a possibi-
lidade de recorrer ao Supremo.

O argumento não tem fundamento 
técnico. Recorrendo ao judiciário antes 
do julgamento político do Congresso, 
ela estaria exercendo o direito de tran-
car o processo se ele tivesse vício insa-
nável de origem. Como dizem os advo-
gados, estaria poupando o legislativo 
de dar sequência a um processo nati-
morto, com prejuízos desnecessários.
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Mas se a presidente não foi à corte 
suprema, que é a instância de origem 
no caso de um presidente da repúbli-
ca, o seu partido, o PT, certamente com 
a aprovação dela, recorreu à corte dos 
direitos humanos da Organização dos 
Estados Americanos. A OEA vale mais 
do que o STF? Tem mais credibilidade 
em tese ou só porque, ocasionalmente, 
há na corte alguém simpático à causa 
para mexer os pauzinhos num sentido 
oposto ao que foi pretendido por Edu-
ardo Cunha e demais conspiradores?

O espetáculo decorrente dessa 
tese é patético. Mesmo assim, vale a 
pena continuar a apoiar a democra-
cia, que, no Brasil, foi comparada por 
um grande jurista a uma planta frá-
gil, sempre sujeita à truculência do 
jardineiro de má fé.

Quem 
derrubou 
Dilma?

O ano de 2014 foi o ano crítico na 
história do Brasil neste século. Segundo 
a presidente Dilma Rousseff e seus cor-
religionários, as enormes dificuldades 
que emergiram nesse ano se devem, em 
boa medida, à crise econômica interna-
cional. Dela foi exemplo a atitude dos 
Estados Unidos de enfrentar essas di-
ficuldades desvalorizando o dólar para 
faturar mais no comércio internacional.

Outro exemplo da repercussão da 
crise mundial foi a queda no valor das 
commodities, nas quais o Brasil se es-
pecializou no seu comércio exterior, se 
sujeitando a uma posição colonial na 
divisão internacional do trabalho.

Como efeito desses fatores, a circu-
lação de riqueza no país diminuiu e, 
por consequência, a receita de impos-
tos do governo, que tentou uma res-
posta anticíclica através de mais gasto 
público, políticas sociais e subsídios 
aos agentes capazes de criar renda e 
emprego, as empresas.

Aproveitando-se dessas condições 
desfavoráveis, os inimigos do governo 
começaram a organizar uma ampla cons-
piração para evitar que ela se reelegesse e, 
se fosse vitoriosa, iniciar imediatamente 
um golpe para impedi-la de voltar a go-

vernar e encurralá-la, através do proces-
so de impeachment, até derrubá-la.

Para que a ação contra Dilma Rous-
seff prosperasse, os agentes dessa conspi-
ração se valeram de quinquilharias jurí-
dicas, que, em outras condições, seriam 
ignoradas - e são ignoradas em países da 
Europa e outras democracias ocidentais.

Se Dilma cometeu os crimes de que 
é acusada, outros no passado, como 
Fernando Henrique Cardoso, tam-
bém o praticaram. Por que não foram 
processados? Se a ofensa à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal foi violada, a pena 
proporcional ao delito podia ser uma 
multa, nunca o afastamento da função.

É punição abusiva. Inclusive porque 
começou num ato de vingança do ex
-presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, por não conseguir fa-
zer valer a sua chantagem à presidente 
para que ela o ajudasse a manter o seu 
cargo e o seu mandato.

Esta é a essência do argumento da 
defesa da presidente. Mas 2014 pode ser 
visto por outra ótica. Incapaz de bem 
gerir um país grande e complexo como 
o Brasil, a administração de Dilma Rou-
sseff tratou de tapar os buracos que co-
meçaram a se abrir nas contas públicas.

A primeira medida 
foi maquiar a contabi-
lidade. Rubricas foram 
alteradas, lançamentos 
ocultados e todo o siste-
ma financeiro fraudado 
para tirar a transparên-
cia do registro numéri-
co do desempenho do 
governo e sua ação lesi-
va. Foi esse o primeiro 
sinal amarelo de que as 
coisas não iam bem e exigiam correção. 
O que não foi feito e acarretou a perda 
pelo Brasil da nota de investimento das 
agências de classificação de risco.

O artificialismo foi-se extremando 
não só pela má gestão mas também 
porque o preço a pagar para a reelei-
ção de Dilma se elevava à medida que 
a data da eleição se aproximava. O 
governo precisava gastar ainda mais, 
não só para manter os programas so-
ciais, sua maior fonte de votos, como 
para azeitar engrenagens de geração de 
dinheiro do caixa 2, “não carimbado”, 
conforme o próprio (então) presidente 
Lula admitiu em Paris, tentando des-

viar o foco das atenções (que seriam 
retomadas pela Operação Lava-Jato).

Para Dilma vencer no 2º turno com 
3% a mais de votos do que o seu competi-
dor, a máquina pública foi usada além do 
nível do abuso praticado, quase 20 anos, 
pelo PSDB para conseguir criar a reeleição 
e beneficiar com essa inovação perversa o 
presidente que estava no exercício do car-
go, Fernando Henrique Cardoso.

Terminada a eleição, a porta do ar-
mário se rompeu, as comportas ruíram 
e a crise emergiu com uma violência 
nunca vista na história do Brasil em 
tão curto período de tempo. Tudo mu-
dou — das expectativas dos brasileiros 
à realidade contábil, fiscal, monetária, 
econômica, financeira e tudo mais.

Um país que caminhava para se 
conciliar com seu destino de grandeza 
derrapou e saiu da estrada do progres-
so, patinando na história, se distan-
ciando dos países com os quais antes se 
ombreava. Milhões de empregos foram 
extintos, empresas fecharam e um tsu-
nami atravessou todo país, atingindo a 
todos os brasileiros indistintamente.

A elite branca, brindada com recur-
sos públicos subsidiados como nunca 
antes, mostrou que os petistas eram in-

trusos na festa que eles 
próprios criaram ou 
avalizaram, imaginan-
do-se suficientemente 
brancos para merece-
rem figurar no dito po-
pular: “eles são brancos, 
eles que se entendam”.

Eike Batista desmo-
ronou, mas a plutocra-
cia paulista sobreviveu 
para renegar o até então 

companheiro de viagem, descartando
-o e derrubando-o de sua presunção e 
arrogância, a partir de uma concepção 
desastrosa: de que o Brasil pode ser uma 
Bolívia, uma Venezuela ou um México. 
Para o bem e para o mal, o Brasil é mui-
to maior do que esses países.

O povo, mais uma vez, vê, bestiali-
zado, como na proclamação da repúbli-
ca, chegar ao fim a era petista. No meio 
de um jogo sujo, cheio de vícios, cor-
rupção, cinismo e tudo mais humano, 
demasiado humano, o fim do PT que 
deixou de ser PT, mesmo com um ho-
rizonte incerto e temível, é melhor que 
o Brasil amanheça melhor no amanhã.
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O pai da pátria e a pátria órfã
Fiquei feliz quando Mário Var-

gas Llosa não se elegeu presidente do 
Peru. Tinha certeza que ele não con-
seguiria manter, no exercício desse 
cargo político, a qualidade que tinha 
e tem como intelectual de múltiplas 
habilidades.

Mas fiquei esperançado quando 
Fernando Henrique Cardoso se ele-
geu presidente. Sua dimensão inte-
lectual era inferior à de Llosa, mas ele 
tinha mais condições de ser o chefe da 
república brasileira. Sua obra socioló-
gica admite pertinentes contestações, 
mas é sólida. Já exercera as funções 
senatorial e ministerial. Não caía de 
paraquedas na principal cadeira do 
Palácio do Planalto.

Era um grande organizador, tinha 
senso de humor, sabia ver a realidade e 
possuía uma cabeça arejada no curso da 
sua vida. Dominara com proficiência 
pelo menos três línguas estrangeiras. 
Debatera com gente de excelente nível 
em vários países. E se tornara compa-
nheiro de viagem de mestres, amigos e 
admiradores (vários dos quais viriam a 
romper com ele), dos quais incorpora-
ra o saber e aos quais transferira seus 
próprios conhecimentos.

Foi um luxo para o Brasil ter um 
presidente como FHC, reconheceu o 
brizolista Darcy Ribeiro, também um 
portentoso intelectual convertido em 
nada sábio político. A vaidade, porém, 
muito mais do que as más companhias, 
fizeram o príncipe da sociologia brasi-
leira cometer erros em demasia. Dois 
deles, as privatizações, não só por elas 
em si, mas sobretudo pela forma rui-
nosa da execução da maioria delas, e o 
demoníaco instituto da reeleição (por-
que implantado num país de poder hi-
pertrofiado e concentração de riqueza 
criminosa ), arruinaram o seu legado.

Ainda assim, ele foi positivo por 
outros atos, dois dos quais são notá-
veis e se tornaram marcos históricos: 
o Plano Real e a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Com esses dois instru-
mentos, o Estado, menor do que a 
elefantíase que lhe penetrou as raízes 
e o tornou um monstro burocrático, 
poderia ser eficiente, justo e digno.

O PT, tão da esquerda quanto FHC, 

seu aliado pelos muitos anos de oposi-
ção ao regime militar, foi contra ambos, 
como tinha sido contra a constituição-
cidadã de 1988 de Ulysses Guimarães. 
Tomou essa posição sem sustentá-la 
numa crítica tecnicamente convincen-
te. Usou alegações ideológicas e racio-
cínios políticos, que ocultavam o que, 
na verdade, o fazia adotar uma postura 
tão frágil: a disputa pelo poder.

O PT não podia se aliar a FHC não 
tanto por ele aplicar um modelo de 
social-democracia mal adaptado ao 
Brasil e nem tanto por ser um ajuste ao 
modelo de globalização, que manteve 
a péssima distribuição de riqueza do 
mundo, mas porque os petistas tinham 
seu próprio projeto poder. As duas má-
quinas não cabiam no mesmo espaço.

No entanto, mesmo com todas as 
arestas existentes entre os dois parti-
dos mais preparados para uma coali-
zão e dos erros do governo tucano, a 
transição de FHC para o líder operário 
Luiz Inácio Lula da Silva(e não para o 
correligionário José Serra) foi um mo-
mento emocionante, um marco da de-
mocracia nacional. De alguma forma, a 
transformação continuaria e, como vi-
ria a acontecer, abrindo caminho para 
os deserdados pelo poder, os milhões 
de brasileiros nunca convidados para a 
ceia da riqueza.

Lula começou o seu governo fazen-
do esse ajuste e iluminando as esperan-
ças em um Brasil mais justo e equili-
brado. O problema é que ele já estava 
se livrando da pesada (porém digna) 
bandeira que assinalara sua glorio-
sa biografia. Suas convicções, ideias e 
mesmo atitudes já vinham sofrendo a 
ação corrosiva dos charutos cubanos, 
vinhos importados, moradia confor-
tável que nada lhe custava (porque ele 
jamais perguntou pelas origens e fontes 
desses bens, seus e da família), gente 
rica e perfumada, conversas em torno 
de cifrões e negócios, bastidores distin-
tos do palco público e por aí em diante.

O carisma era o mesmo, o profundo 
conhecimento do seu povo se manti-
nha, mas o projeto de Lula era o de um 
Lula poderoso, pai dos pobres, aos quais 
podia se permitir o acesso a uma mesa 
secundária de partilha de bônus ou gor-

jeta, mas parceiro dos ricos.Manteria a 
tendência de crescimento exponencial 
do patrimônio dos maiores acionistas 
do PIB com o — inédito para os padrões 
recentes — crescimento aritmético da 
parte que cabe aos pobres.

Um vértice do lulismo foi a forte 
expansão do consumo através do cré-
dito fácil, mas com juros astronômi-
cos, que reduzia o potencial de pou-
pança a um efetivo endividamento 
pessoal e familiar, “como nunca dan-
tes na história”. O emprego cresceu, 
em parte pela desoneração dos gastos 
dos empregadores, mas a parte maior 
dos subsídios (que se multiplica-
ram e se multiplicaram como “nunca 
dantes”, criando a maior geração de 
bilionários de tamanho mundial no 
Brasil) não reverteu ao salário: foi in-
crementar a renda, que, multiplicada, 
foi drenada — de forma lícita ou ilícita 
— para o exterior.

Esse modelo artificial e perigoso 
de crescimento ainda estava na sua 
fase de vitalidade quando estourou o 
escândalo do “mensalão”. Mais bem 
alimentado, empregado e com acesso 
a bens de consumo que antes lhe eram 
interditados, o povo achou que aquela 
história confusa era coisa dos inimi-
gos fanáticos do grande presidente, o 
maior da história.

Não era — e depois de ler os do-
cumentos da CPI, qualquer cidadão 
honesto esperaria que Lula corrigis-
se aquela prática malsã. Ela apontava 
para a formação de algo que ainda não 
existia na corrupta brasileira: uma or-
ganização criminosa unindo e coor-
denando as pontas — até então soltas 
— dessa economia informal e ilícita, 
de empresários a políticos, nos extre-
mos do desvio de dinheiro, passando 
por executivos de estatais, de onde vi-
nha o dinheiro para irrigar essas plan-
tas carnívoras.

Mas Lula nada fez. Pessoalmen-
te, criei uma metáfora para explicar 
a permanência do presidente, do seu 
partido e da sua equipe nesse esque-
ma: a síndrome de Harry Potter. Eles 
achavam que colocando sobre si o 
manto do herói ficariam invisíveis. 
Afinal, eram os profetas dos novos 
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tempos, os artífices da nova ordem, 
os abridores dos mares vermelhos da 
esclerosada república mandonista e 
elitista, dos eternos conspiradores.

Com essa legitimidade auto-confe-
rida, os petistas desandaram a cometer 
desatinos, a se expor num jogo que an-
tes era praticado nos bastidores, a rein-
ventar a roda, a reescrever a história 
conforme seus interesses, assumindo 
uma esquizofrenia emoldurada esplen-
didamente nas 14 horas em que Dilma 
Rousseff tentou defender o seu manda-
to no Senado.

De qual história ela estava tratan-
do? Que país saía da sua paleta verbal 
como o nirvana, o céu, a utopia do 

bem-estar, multicolorido e ensolarado? 
Como ela podia reivindicar inocência 
se a corrupção, os desvios de função, os 
erros, as fraudes e tudo mais ocorriam 
no âmbito da sua jurisdição, primeiro 
como ministra, depois como presiden-
te da república?

Depois de 40 minutos de uma 
conversa com ela, sem ouvir uma só 
observação, o senador Delcídio Ama-
ral, que foi líder de Dilma e do PT no 
Senado, um técnico efetivo, o que ela 
nunca conseguiu provar ser, e que se 
enredou na corrupção, saiu com uma 
das pérolas desse capítulo: era é uma 
autista. E de fato é, como se viu ao lon-
go daquelas sofridas 14 horas de auto

-isolamento, de fala para dentro de si, 
de conversa com seu ego, de abstração 
do mundo.

É muito triste ver chegar o fim de 
um ciclo’ da esquerda no poder com 
um saldo tão negativo, com tantas 
bandeiras rasgadas, sonhos desfeitos, 
ruína e desolação. O pior castigo que o 
país irá pagar por esses desatinos será 
contemplar Michel Temer e, depois do 
primeiro susto, perceber que o Brasil 
está andando institucionalmente dé-
cadas para trás no tempo. Só o cida-
dão ainda tenta seguir em frente, atrás 
de um futuro de verdade, no qual as 
muitas fantasias do PT se tornarão 
partículas que se desfazem no ar.

Em estado de perplexidade,
mas ainda com esperanças

Reproduzo o texto que escrevi para o meu blog logo depois da sessão final do julgamento de 
Dilma Rousseff. É testemunho do estado de espírito de um jornalista no calor da hora.

Permitam-me os leitores um 
texto bem pessoal, que trans-
mite o que me vai pela alma, o 

peito e o cérebro.
Eu havia saído temporariamente da 

frente da televisão. Quando voltei, não 
consegui entender do que se tratava. 
Como estou às vésperas dos 67 anos, 
fiquei apreensivo. Minha mãe e uma 
tia, irmã dela, morreram do mal de Al-
zheimer recentemente, depois de um 
longo, penoso e devastador sofrimen-
to, como provavelmente não há mais 
cruel entre os humanos.

Será que eu também começava a ter 
indícios do mal, por herança genética, 
que me impedia de discernir o que es-
tava vendo e ouvindo?

Reuni toda minha capacidade cog-
nitiva e prestei atenção no que se ini-
ciara na minha ausência.

Como é que era? A votação final 
do impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff ia ser dividida em duas 
partes? Primeiro a extinção do man-
dato, depois a inabilitação para car-
gos públicos?

Voltei a gravação e, sob o impacto 
de um estupor, fiquei sabendo da ina-
creditável interpretação sobre o texto 
constitucional, de tal clareza meri-

diana que desautoriza qualquer inter-
pretação, solar como o inclemente e 
belo sol de Belém do Pará na sua atual 
temporada, a mais quente de todos os 
tempos.

Mas no plenário do Senado não ha-
via calor, exceto o humano. Dava para 
desfazer as trapalhadas dos petistas & 
associados, que preparam o clima para 
o apelo — sim, o apelo — que faziam 
aos colegas para poupar a nobre, digna, 
honesta, correta, competente, corajosa 
e, também, mulher Dilma Vanna Rou-
sseff, que tem quase a minha idade (é 
mais velha meses).

Para conceder o perdão a ela, po-
rém, seria preciso violar a Constitui-
ção da República Federativa do Brasil 
e criar uma marginália clandestina, de 
contrabando, ao texto da lei (à maior e 
a todas as demais na declividade hie-
rárquica), substituindo a objetividade 
do mundo legal pela subjetividade de 
um acerto informal, de um acordo de 
cavalheiros (e cavalheiras, já que cha-
má-las de damas pode parecer ofensivo 
aos politicamente corretos, não impor-
tando o vernáculo).

Não se tratava de impor à ré, depois 
da queda, o coice. Não se tratava de 
uma vingança pessoal, de episódio de 

uma guerra política que remontaria à 
eleição de 2014. Por bem ou por mal, 
com acertos e erros, com confiança ou 
suspeitas, o Senado caminhara pela tri-
lha da lei, sob a supervisão do Supremo 
Tribunal Federal, que corrigiu a cami-
nhada, mas mantendo-a sempre, quan-
do provocado a se manifestar.

Pois ali estava o presidente da alta 
corte da justiça brasileira, elogiado por 
todos por sua correta condução dos 
trabalhos. Cabia-lhe, na condição de 
presidente do tribunal político (mas 
devidamente regulamentado pelo tex-
to constitucional), como o único juiz 
togado presente, advertir os senadores 
que a Constituição excluía do âmbito 
das possibilidades jurídicas o destaque 
apresentado, para que a sentença fos-
se fatiada em una. A carta magna de-
terminava categoricamente uma pena 
única. O pedido era impossível.

A lei do impeachment, do último 
ano do governo Dutra, na véspera da 
volta do detestado Getúlio Vargas, que 
vencera a eleição presidencial por uma 
margem de votos muito superior à de 
Dilma (esta, no 2º turno, então ine-
xistente), apenas possibilitava que os 
juízes-senadores decidissem se a ina-
bilitação da presidente — já definitiva-
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mente destituída do cargo — seria por 
menos do que oito anos.

Este é o prazo fixado inapelavel-
mente por uma lei de duas décadas de 
posterioridade à do impeachment, a 
da ficha limpa, originada diretamente 
do povo e não dos seus representantes 
no parlamento, através de subscrição 
pública (num processo assemelhado 
ao do impeachment, proposto por 
meros cidadãos).

Bom, pensei: essa insensatez não irá 
prosperar, apesar dos apelos demagó-
gicos e postiçamente sentimentais dos 
defensores da continuidade da carreira 
política da já ex-presidente. Fazem as-
sim para que ela volte ao topo do poder 
como vítima, nos braços do povo es-
quecido de tudo e irritado com a admi-

nistração de Michel Temer, já empos-
sado definitivamente na presidência. O 
crime terá valido a pena — é a moral 
dessa armação.

O presidente do STF, porém, vio-
lentou o rito processual e inovou onde 
não lhe cabia improvisar ao dar a pala-
vra ao seu colega de mesa, o sorriden-
te senador Renan Calheiros, que era 
um dos mais sólidos esteios políticos 
(mas nunca moral) de Lula e Dilma. 
Ele completou, com o auxílio da sua 
condição de presidente do Senado, a 
encenação que se seguiu à proposi-
ção do destaque: conclamou todos 
à união, ao entendimento, à paz e ao 
perdão à — agora — pobre cidadã, a 
quem estavam privando as condições 
de sobrevivência.

Quem acompanhou o julgamento 
final, ao longo de cinco dias, deve ter 
entrado em choque ao testemunhar 
mudança tão radical. Das ofensas e acu-
sações predominantes a um clima de 
jardim de infância, de congraçamento, 
de festa da cordialidade brasileira, do 
jeitinho nacional de anarquizar com 
princípios e instituições, abrindo des-
vios para favorecer aos “mais iguais”.

Dezenove senadores mudaram de 
lado em instantes, saindo de uma po-
sição de alegados princípios para a 
atitude de negociação, de acerto, de 
composição de interesses - tudo isso 
desenvolvido nos bastidores, que al-
gum dia alguém devassará para que to-
dos possamos ver o que havia: a nudez 
do rei - e da rainha.

Senado: entre a fraude e a tentativa de correção
Escritos para o meu blog, os dois textos seguintes, publicados um dia depois 

do outro, dão, nessa sequência, uma ideia exata da metamorfose que 
aconteceu no Senado. Primeiro, a abertura da‑ porteira para todos os maus 
políticos. Depois, a volta atrás, por receio da opinião pública. O conserto será 

eficiente ou será apenas um remendo de ocasião para enganar o cliente?

Começa a ser desmanchado o 
circo montado anteontem no 
Senado para permitir que a pu-

nição da ex-presidente Dilma Rousseff 
se restringisse à extinção do seu man-
dato, sem suspender, no entanto, como 
manda a Constituição, os seus direitos 
políticos por oito anos.

A acomodação dos partidos, inclu-
sive dos que conseguiram o afastamen-
to definitivo de Dilma, que surpreen-
deu ao ser anunciada ainda no dia do 
encerramento do julgamento, foi sen-
do substituída pela decisão de questio-
nar a medida através de recurso junto 
ao Supremo Tribunal Federal.

Os grandes partidos estavam ame-
açados de ficar para trás e se 
desgastar junto à opinião pú-
blica, a um mês das eleições 
municipais, a partir do mo-
mento em que o Partido Verde 
protocolou imediatamente o 
seu recurso junto ao STF, sem 
esperar pelos demais.

Esse fato foi corroborado 
pela desaprovação ao compor-

tamento do presidente do Supremo, 
Ricardo Lewandowski, por dois dos 
seus pares – o previsível Gilmar Men-
des e o respeitado Celso de Mello. Eles 
praticamente prejulgaram a matéria 
contra o fatiamento da votação em lu-
gar de votação única para aplicação da 
pena una.

Outro sinal negativo para os que 
queriam a consolidação do ato conjun-
to do PT, do presidente do STF, como 
presidente do julgamento, e do presi-
dente do Senado, Renan Calheiros, foi 
a escolha aleatória – por sorteio – para 
relator de todos os recursos do minis-
tro Teori Zavascki. Suas decisões o de-
finiram como menos afeito a acordos 

de bastidores e pressões externas.
As justificativas jurídicas para não 

mexer no angu também foram des-
moronando. A principal delas é de que 
anular a segunda votação pode impli-
car na anulação de todo julgamento 
ou mesmo, na interpretação dos mais 
extremados, de todo o processo de im-
peachment. Melhor deixar que Dilma 
Rousseff permaneça com a plenitude 
dos seus direitos políticos, já que atin-
gida no principal: a perda do mandato 
de presidente.

Os advogados e conselheiros dela 
talvez acreditem (se realmente há sin-
ceridade em todo esse enredo noveles-
co) que podem conseguir esse efeito 

com o recurso que também 
apresentaram. Mas se o STF 
seguir no rumo apontado por 
Mendes e Zavascki, Dilma vai 
apenas engrossar o caldo da 
sua punição por inteiro, não 
pela metade.

O processo do afastamen-
to seguiu inteiramente dentro 
da lei, sendo corrigido pelo 
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STF à medida que algum ato dis-
crepante aparecesse. Até o destaque 
apresentado pelo PT para dividir em 
duas a pena, tudo corria conforme o 
rito legal. Só quando um instrumen-
to regimental do Senado substituiu a 
clara determinação constitucional e 
o guardião da carta magna, o próprio 
Lewandowski, decidiu promover as 
duas votações, é que o ato nulo de ple-
no direito foi praticado. É ele que está 
passível de revisão e anulação porque 
o que nasce com essa nulidade absolu-
ta não é passível de correção.

A partir desse conjunto de fatos, os 
desdobramentos começaram a mudar 
drasticamente. No dia seguinte ao fim 
do julgamento, as cúpulas do PSDB, 
do DEM e do PPS decidiram ajuizar 
um mandado de segurança para pedir 
a anulação da segunda votação, vol-
tando atrás da decisão que tomaram 
no dia anterior.

Na ocasião, os três partidos prefe-
riam que a discussão só fosse retoma-
da quando Michel Temer retornasse 
de viagem à China. O mandado de 
segurança ficou de ser protocolado 
imediatamente.

Antes mesmo da iniciativa dos 
tucanos, um grupo de 12 pessoas 
— dentre as quais um integrante da 
família real brasileira — recorreu ao 
STF para anular a parte da decisão do 
Senado que manteve os direitos polí-
ticos de Dilma.

Para certa surpresa geral, o novo 
presidente do PMDB, senador Rome-
ro Jucá, que foi ministro e homem for-
te de Dilma (como de Lula), anunciou 
que o seu partido também iria assinar 
o recurso dos demais partidos sobre a 
segunda votação. Jucá assumiu em de-
finitivo o lugar que antes era ocupado 
por Temer. Antes estava como interi-
no do interino da república.

Por fim, deve ter incluído nessa 
reviravolta a reação espantada e in-
dignada da opinião pública. Isso, mais 
os fatores políticos e a próxima elei-
ção, na qual o PT entrará muito en-
fraquecido (perdeu 600 candidatos a 
prefeito), talvez impeça que a farsa se 
mantenha e o Brasil possa continuar 
sua busca pela ética e a moral, além 
de eficácia e eficiência, na vida pública 
para que ela o ajude a crescer e não a 
patinar na lama — ou em algo pior.

A VOLTA ATRÁS

Agora não há mais dúvida: com 
a decisão retalhada do Senado, que 
destituiu Dilma Rousseff da presi-
dência da república, mas manteve 
intactos os seus direitos políticos, 
a elite política brasileira deu o mais 
largo passo na direção contrária à 
que foi desencadeada pela Operação 
Lava-Jato.

Políticos de numerosos partidos 
que atuam no Congresso Nacional 
começam a abrir válvulas de escape 
para colegas e correligionários que 
estão sendo processados pelo juiz 
Sério Moro, por ele já foram conde-
nados ou com ele negociam delações 
premiadas, ou respondem a proces-
sos em outras comarcas e instâncias 
judiciárias. Entre eles, quase seis mil 
prefeitos e ex-prefeitos, que certa-
mente vão pedir a extensão para si do 
insólito benefício concedido hoje a 
Dilma Rousseff.

Para espanto geral, ao final da es-
tranha votação, que separou punições 
umbilicalmente conexas, os líderes 
dos partidos, inclusive do PSDB e do 
DEM, admitiram que viriam se con-
formar com a decisão para não su-
jeitar todo processo a uma anulação 
em caso de questionamento judicial. 
Apenas o fisiológico Solidariedade, 
talvez em função do ponto a que a 
impetuosidade do seu líder maior o 
conduziu, disse que irá bater à porta 
do Supremo Tribunal Federal.

A mais estranha das reações foi a 
da advogada Janaína Paschoal, uma 
das autoras da denúncia original 
contra Dilma. Ela também anteci-
pou que não recorrerá, embora não 
se possa especular sobre uma revi-
são completa do processo a partir 
de questionamento específico sobre 
a inovação de última hora no julga-
mento final.

A metamorfose que aconteceu 
como por passe de mágica no am-
biente no Senado, antes e depois do 
salvamento dos direitos políticos 
da ex-presidente, sugere que cada 
partido está tratando de providen-
ciar um salvo conduto político para 
seus integrantes em má situação pe-
rante a justiça, tirando-os da órbita 
do juiz federal de Curitiba, contan-

do para isso com a adesão tácita do 
presidente do STF, Ricardo Lewan-
dowski. Sua participação no grand 
finale explica os elogios rasgados e 
unânimes que recebeu.

Tão ou mais surpreendente foi a 
reação da agora ex-presidente. Sem 
esperar pelo segundo ato da tragi-
comédia, ela convocou a imprensa 
para anunciar que não se conforma-
rá com a perda do mandato. Vai re-
agir ao ato, que para ela continua a 
ser golpista. Mas também pretende 
liderar um combate sem tréguas ao 
governo intruso e traidor de Michel 
Temer.

Como interpretar essa sua posi-
ção? Ela achava que também seria 
inevitável a inabilitação depois da 
cassação? Não sabia dos acertos de 
bastidores? É uma pantomima para 
que, com suas pretensões ao seu dis-
por, já possa começar uma campa-
nha para as eleições de 2018? Ou não 
acertaram com ela o esquema ou não 
lhe deram ciência para preservá-la?

Numa sucessão de espantos, ou-
tro adveio das declarações do líder 
do PT no Senado, Humberto Costa. 
Ele disse que a questão de saber se, 
punida por um colegiado da justiça, 
como é o Senado   no exercício de 
função judicante ao julgar crime de 
responsabilidade do presidente da 
república, sua elegibilidade teria que 
ser submetida ao STF por causa da 
lei da ficha limpa.

É uma supina asneira. A lei não 
abrange o presidente da república, 
“apenas” governadores, prefeitos e 
parlamentares. Não por incúria ou 
imprevisibilidade, mas porque a 
questão é definida — direta e origi-
nalmente — pela Constituição. Tão 
categórica e determinante no seu co-
mando que dispensou qualquer for-
ma em lei inferior de complementa-
ção ou regulamentação.

Entendimento manso e pacífico 
até os senadores montarem a farsa 
de hoje, livrando a presidente da pu-
nição integral e abrindo as porteiras 
da impunidade para alguns dos pio-
res políticos da história do Brasil, às 
vésperas de finalmente serem pegos 
em flagrante delito, junto com seus 
cúmplices.

A república sangra.
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A realidade dos fatos e a fantasia da versão
O impeachment da presidente Dil-

ma Rousseff foi instaurado como uma 
vingança do então presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo Cunha. 
Como o PT não aceitou sua proposta 
para um acerto que o pouparia da ame-
aça de ser processado e cassado pelos 
crimes que cometeu, o deputado acei-
tou e deu andamento célere ao pedido 
de impedimento da presidente apre-
sentado por um grupo de advogados 
de São Paulo.

A partir daí, houve uma ampla ar-
ticulação das elites conservadoras do 
Brasil, com apoio nos poderes legislati-
vo e judiciário, além da participação de 
integrantes do executivo federal, sob 
a liderança oculta do vice-presidente 
Michel Temer, o traidor. A conspiração 
chegou às ruas e sensibilizou a socie-
dade através do Partido da Imprensa 
Golpista, que fustigou o governo.

O objetivo era impedir que a admi-
nistração do PT continuasse a implan-
tar reformas que beneficiavam o povo 
e deixavam de lado poderosos interes-
ses particulares. No lugar de Dilma 
seria entronizado o governo títere do 
vice-presidente com a missão de alie-
nar o patrimônio público e ceder sem 
reservas as riquezas nacionais ao capi-
tal estrangeiro.

Foi esse enredo o argumento de 
defesa da presidente Dilma Rousseff, 
apresentado com a convicção dos que 
não têm a menor dúvida que traduzem 
a realidade dos fatos com argumentos 
indesmentíveis. Tudo foi preparado 
para a medida final de afastamento da 
presidente eleita pelo povo, através de 
um golpe parlamentar, possível pelo 
eventual maioria de cadeiras dos ini-
migos do governo do PT. O povo, se 
bem informado sobre a verdade, have-
rá de se rebelar e frustrar o golpe de se 
realizar plenamente.

O discurso é esquemático e dog-
mático, bem montado, mas é real-
mente uma fantasia. O povo foi às 
ruas não como boneco manipulado 
por marionete oculta. Saiu dos seus 
domicílios movido pelo desencade-
amento de uma crise que atingiria 
a todos, de várias maneiras, desde o 
encarecimento do custo de vida ao 
desemprego, do endividamento galo-
pante do setor público à manipulação 
das contas nacionais.

O estado de insatisfação teve o adi-
tivo explosivo da corrupção revelada 
pela Operação Lava-Jato. A investiga-
ção revelou em detalhes inéditos um 
esquema de corrupção bem organiza-
do e profundo, que desviava recursos 

públicos para políticos, executivos e 
empresários, prejudicando o povo. 
Eram componentes até mais graves do 
que provocaram o impedimento do 
presidente Fernando Collor de Mello.

A partir dessa detonação se desen-
cadearam processos combinados ou 
independentes que fluíram para o jogo 
político do poder, com a materialização 
aberta e cada vez mais antagônica dos 
grupos a favor ou contra o governo, a 
favor ou contra o PT, Lula e Dilma. Um 
dos elos foi o de Eduardo Cunha.

Realmente, se sua chantagem não 
tivesse se frustrado ele não teria acei-
tado e azeitado a tramitação do impe-
achment. Mas essa foi apenas uma cir-
cunstância numa engrenagem muito 
maior. De uma maneira ou de outra, 
ela se realizaria. A situação era fecun-
da para essa iniciativa, como fora duas 
décadas antes.

Por uma dessas ironias de que a 
história é pródiga, o PT está experi-
mentando agora o veneno que utilizou 
contra o seu inimigo. Criando fanta-
sias e mentiras semelhantes às dele. O 
discurso de hoje da presidente Dilma 
Rousseff é o canto de cisne da harmo-
nia entre o esquema de poder do PT e 
a história. O divórcio está sendo litigio-
so. Será fatal.

Zola não é francês
O Senado se transformou num cir-

co a partir do momento em que o esd-
rúxulo pedido de destaque para a vota-
ção em duas etapas da punição prevista 
no processo de impeachment da então 
presidente afastada Dilma Rousseff foi 
acolhida pelo presidente da sessão e 
presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, Ricardo Lewandowski.

O que até então era um procedi-
mento que respeitava as duas princi-
pais garantias de direito — o devido 
processo legal e a ampla defesa do 
réu — ainda que sujeito a controvér-
sias extremadas e apaixonadas, virou 
uma farsa, um espetáculo mambem-
be de pantomima, um strip-tease ju-
rídico, uma fraude política. Violada 
a Constituição, tudo passou a ser 

permitido, com espetáculos de hi-
pocrisia explícita.

É a hora certa para a presença do 
humor. E, justiça se faça, ele veio soli-

tariamente pela boca do senador Tas-
so Jereissatti, do PSDB do Ceará. An-
tes de falar sobre o impeachment, ele 
disse ao plenário que estava surpreso. 
Pensava que (Émile) Zola tivera nas-
cido na França. Mas, momentos antes, 
constatara que ele era da Paraíba, cria-
do no Rio de Janeiro.

Não sei se todos os seus colegas cap-
taram a ironia. Ele se referia ao senador 
petista Lindberg Farias, que fabricara 
um pastiche do famoso libelo do escri-
tor e jornalista francês, em defesa do 
capitão Dreyfuss, o Eu acuso. Lindberg, 
líder dos caras-pintadas no impeach-
ment de Collor, duas décadas antes, se 
tornara uma reprodução tragicômica de 
si mesmo, conspurcando com seu libelo 
postiço a pungência do texto de Zola.
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As palavras e as coisas: para que serve a razão?
Misoginia  é “desprezo, aversão pelas 

mulheres; aversão mórbida do homem 
ao contato sexual com as mulheres”, se-
gundo o preciso dicionário Aulete.

Essa foi uma das expressões mais 
usadas hoje, no Senado, pela presidente 
Dilma Rousseff e seus aliados. Ela acusou 
a misoginia como uma das motivações 
contra a sua primeira candidatura e a sua 
reeleição - e, agora, pela sua deposição.

A tomar-se a sério esse gracejo le-
viano, quase metade dos eleitores brasi-
leiros é composta por misóginos, já que 
Dilma Rousseff venceu em 2014, no 2º 
turno, por apenas 3% de vantagem so-
bre o tucano Aécio Neves. Se levada a 
expressão ao seu extremo, equivaleria 
a chamar de homossexuais esses misó-

ginos, que teriam aversão mórbida ao 
contato sexual com as mulheres.

É pouco provável que a presidente te-
nha pretendido ofender os homossexu-
ais, ela que se diz defensora das mulhe-
res, dos negros, dos excluídos em geral. 
Mas é a pena a que se sujeita por não sa-
ber bem utilizar as expressões. Por repe-
tir sem a menor reflexão frases de efeito, 
jargões e clichês que não se demonstram 
no desdobramento elucidativo.

É claro que muitos machistas se colo-
caram contra Dilma Rousseff por ela ser 
mulher, por puro e raivoso preconceito, 
por intolerância anacrônica. Mesmo as-
sim, ela venceu duas eleições, tendo ao 
seu lado a maioria - por pequena que 
tivesse sido - do país, os decantados 54 

milhões de eleitores. Por seu caráter pio-
neiro, ela teria que enfrentar reações - 
disfarçadas ou iradas.

Ela não se elegeu apenas por ser 
mulher. Foi vitoriosa porque o presi-
dente que encerrou seu mandato com 
a mais elevada aprovação na história 
brasileira a carregou. Ela foi rejeitada 
pela maioria do povo, conforme as ruas 
e as pesquisas mostraram, numa inver-
são da votação de pouco antes, a partir 
do início do seu segundo mandato, não 
por ser mulher, mas por ser incompe-
tente. Tão incompetente que recorre a 
um discurso primário para se defender 
criando as razões da acusação para as-
sim convencer num discurso viciado. 
Danado de ruim.

A gerente: cadê a gerente?
A presidente Dilma Rousseff afirmou, 

no seu pronunciamento no Senado, que 
o sistema Cantareira, em São Paulo, é o 
maior do Brasil. Com essa citação deu 
dimensão grave à crise de água de 2014, 
quando foi necessário recorrer à área 
considerada morta do Cantareira, onde 
restava água nunca antes utilizada (o po-
pularizado volume morto) porque nunca 
antes a estiagem fora tão rigorosa.

A informação serviu de apoio à tese 
da presidente sobre a origem imprevisí-
vel e aleatória da crise do setor energé-
tico, que o governo enfrentou adotando 
as medidas adequadas.

No entanto, a informação não é ver-
dadeira. A área dos lagos que formam o 
sistema Cantareira é de 2.307 quilôme-
tros quadrados. Mas o maior reservató-
rio é o de Sobradinho, no rio São Fran-
cisco, com 4,2 mil km2, quase o dobro.

O volume de água do Cantareira é 
grande: tem capacidade para estocar 
990 milhões de metros cúbicos. Mas Tu-
curuí, com 3,1 mil km2, tem 54 bilhões 
de metros cúbicos de água.

Erro palmar, portanto. Mais estra-
nho ainda porque cometido por alguém 
que fez carreira no serviço público jus-
tamente na área de energia, que com-
preende reservatórios de água para fins 
energéticos (além do abastecimento de 
água à população).

Dilma começou na secretaria de 
energia do Rio Grande do Sul, quando 
era do PDT. Passou para a chefia do mi-
nistério das Minas e Energia no governo 
Lula, já sob o PT, chamada para o car-
go pelo presidente por ser uma técnica 
competente e uma gestora exemplar — 
uma técnica.

Lula a transferiu das minas e energia 
diretamente para a Casa Civil, ministé-
rio essencialmente político, para o qual 
as características pessoais da persona-
gem não a credenciavam. Faltavam-lhe 
as qualidades da paciência para ouvir, 
atenção para absorver as boas ideias 
alheias, tolerância para com o contrário 
ou abertura para tratativas e negocia-
ções, sem as quais ninguém consegue 
ter um desempenho político.

Mesmo com a comprovação das 
inabilidades políticas de Dilma, Lula a 
escolheu para ser a sua sucessora. A can-
didata era eleitoralmente um poste, mas 
o marketing intenso (e caro, como agora 
bem se sabe, através da Operação Lava-
Jato) trataria de vender ao eleitor como a 
pessoa certa para enfrentar a crise e levar 
o Brasil a bom termo.

O depoimento dado pela presidente 
até agora confirma o que o acompanha-
mento da sua trajetória já demonstrara: 
um despreparo técnico impressionante. 
Depois de tantas horas ouvindo com 

atenção e o máximo de imparcialidade 
possível a oração da presidente, não se 
conseguia evitar uma sensação de de-
sapontamento e enfado, até de irritação 
pelo primarismo da oradora em alguns 
momentos da sua intervenção.

Ficou claro que ela decorou um ro-
teiro preparado por seus assessores, mas 
que não conseguiu absorver o suficiente 
para torná-lo seu. Por desconhecimento 
ou pelo empenho obsessivo em negar 
qualquer erro cometido, Dilm’a passou 
como um tanque sobre sutilezas e espe-
cificidades técnicas, construindo e re-
construindo argumentos inteiramente à 
margem dos fatos.

O quadro no qual a crise brasileira se 
apresenta tem vários ingredientes, mas 
é incontestável que boa parte dos pro-
blemas deriva da incompetência de uma 
presidente que se elegeu por ser a opor-
tunidade de o Brasil ter no seu comando 
uma pessoa qualificada tecnicamente.

Na eleição de 2010, Lula elegeria 
seu sucessor com a arma da sua inédi-
ta popularidade. Ele não precisava es-
colher um político. Teve a rara opor-
tunidade de apoiar um poste eleitoral, 
se fosse necessário, para que ele geras-
se luz sobre as sombras do país. Mas a 
grande técnica e gestora que avalizou 
era uma fraude, como demonstrou 
mais uma vez agora.
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Quem manda no desmando
da segurança pública do Pará

O meio circulante (papel moeda) 
chega ao Pará, é distribuído para as 
agências bancárias, mas não retorna, 
a não ser como cédulas dilaceradas, 
levadas às agências bancárias. Isso 
significa, de acordo com fonte de ins-
tituição bancária oficial, que o papel 
moeda está sendo usado maciçamente 
para fins outros que não a circulação 
normal e é levado para fora do Estado. 
É uma anomalia que torna o Pará um 
destaque nacional.

Um rastreamento dessa anomalia 
permitiria fazer várias inferências, mas 
para isso precisa muita capacidade de 
análise, que o Estado não possui porque 
os aplicativos que realizariam essa tare-
fa, apesar de já adquiridos, não são uti-
lizados pela Secretaria Adjunta de Inteli-
gência da Segup.  Mais de um milhão de 
reais foram gastos nesse programa desde 
o governo da bancária Ana Júlia Carepa, 
do PT, mas o sistema está inativo.

Já uma fonte do setor de informa-
ções observou que diante do desem-
penho sofrível do secretário de segu-
rança, o governo tem evitado divulgar 
certas estatísticas, que espelhariam os 
efeitos da ineficiência da Segup. Uma 
delas revelaria que a PM do Pará mata 
quase tanto quanto a PM de São Paulo. 
Mata, sim, mas também morre do mes-
mo jeito e a tendência é que morram 
cada vez mais militares e policiais ci-

vis se alguma coisa efetiva não for feita 
para impedir a audácia dos criminosos.

Os indicadores todos pioraram e 
continuam piorando, sem que o go-
vernador se anime a dar um choque 
de gestão (na expressão da fonte, com 
acesso aos escaninhos do governo). A 
situação preocupa muito essa fonte, 
que só na condição do anonimato acei-
tou comentar a questão.

O responsável em última instância 
pela área de segurança pública do go-
verno do Estado, atuando nos bastido-
res, é o desembargador Milton Nobre. 
Foi dele a indicação do nome do ge-
neral (da reserva do Exército) Jeannot 
Jansen da Silva Filho.

O oficial não tinha experiência nes-
sa área ao receber o convite do desem-
bargador, que se tornou seu amigo. Mas 
aceitou a tarefa, mesmo sem se dedicar 
ao tema, o que se reflete na sua quase 
inexistente atuação na secretaria.

Seu fraco desempenho tem recebido 
críticas externas e internas, mas ele per-
manece prestigiado pelo governador, 
que praticamente terceirizou uma das 
áreas mais importantes e deficientes da 
administração pública estadual em vir-
tude do agravamento da violência.

Já no seu primeiro mandato, Simão 
Jatene consultava Milton Nobre, que 
atua numa das câmaras criminais do 
Tribunal de Justiça, sobre as promo-

ções dos coronéis da PM e nomeações 
de comandantes. O fato se tornou de 
conhecimento geral na corporação. Os 
militares passaram a pedir a quem ti-
vesse acesso ao desembargador, que já 
exerceu a presidência do TJE e continua 
a ser muito influente no poder judiciá-
rio local, a patrocinar promoções.

O pretexto era que o TJE, sendo ins-
tância recursal da justiça militar estadu-
al, mereceria ser ouvido informalmente 
antes das promoções e nomeações, para 
não incorrer em algum erro crasso.  O 
desembargador, mesmo fora da direção 
do tribunal, continua influindo tanto ou 
até mais do que antes.

O general é tão ausente, inclusive 
para seus subordinados, que o Secretá-
rio Adjunto de Inteligência foi designa-
do às pressas para substituir o general 
na abertura do evento sobre inteligência 
e segurança pública, realizado na sema-
na passada no Hangar, reunindo a co-
munidade do setor.

Apanhado a laço na noite da véspe-
ra, o secretário não tinha muito o que 
dizer e o que disse revelou uma quase 
indigência, para uma plateia de especia-
listas em inteligência, civis e militares. 
A inteligência da Polícia Civil na verda-
de foi desmantelada e se tornou pouco 
mais do que ficção. Esse fato ajuda a ex-
plicar, ao menos em parte, a escalada da 
criminalidade em Belém e no Pará todo.

Os personagens
O senador Lindberg Farias, paraiba-

no do PT do Rio de Janeiro, foi quem, 
alegando uma questão de ordem, apre-
sentou uma proposição ordinária para a 
dupla votação do impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff. Ele se baseou 
no artigo 312 do regimento do Senado, 
que faculta aos partidos requerer o des-
taque de trechos de propostas subme-
tidas à deliberação dos senadores para 
que sejam votados separadamente.

Dilma foi deposta por 61 votos a 20. 
Na segunda votação, apenas 42 senadores 
votaram a favor da inabilitação da conde-
nada para o exercício de cargos públicos 

—12 votos abaixo do mínimo necessário. 
O principal autor explícito da manobra foi 
o PMDB, acusado pelos petistas de ser o 
partido do “golpista” Michel Temer.

Dez senadores do PMDB que vota-
ram a favor do impedimento mudaram 
de posição na hora de votar pela inabili-
tação da presidente. Dois do Maranhão, 
governado por Flávio Dino, do PC do B, 
que apoia a ex-presidente: Edison Lo-
bão, que foi ministro de minas e energia 
no governo dela e está citado como cor-
rupto nos autos da Operação Lava-Jato, 
e João Alberto Souza, que já foi governa-
dor do Estado (ao velho estilo).  

Dois do Nordeste: Renan Calhei-
ros (de Alagoas), que articulou tudo, 
e Raimundo Lira, da Paraíba. Dois da 
Amazônia: Jader Barbalho (o mais 
vira-casaca em todo o processo) e 
Eduardo Braga, que foi governador 
do Amazonas e ministro do PT.  Mais 
Rose de Freitas do Espírito Santo e 
Hélio José de Brasília. Dois senadores 
se abstiveram de votar, o que equivale 
a votar com Dilma, por evitar o quo-
rum qualificado: o líder da bancada 
Eunício Oliveira, do Ceará, e o pro-
blemático ex-governador de Rondô-
nia, Valdir Raupp.
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BAR
O “acreditado” Bar Pilsen 

era o “centro de reunião das 
famílias paraenses” quando, 
no final de 1936, anunciou a 
estreia do seu conjunto artís-
tico, o Sonho de Valsa. Mas 
apresentou outras atrações, 
como Filhinha, “a rainha do 
samba”, que proporciona-
ria “horas alegres a todos os 
seus admiradores”, e Alice 
Pina, que, com seus lindos 
fados, iria fazer “as delícias 
da noite”. Em breve, estrearia 
a “graciosa sambista” Maru-
cia Barata”.

Quem fosse ao bar (numa 
Belém ainda tão pequena que 
no seu anúncio ele nem for-
necia o endereço da casa) po-
deria apreciar os “saborosos 
pratos regionais e outras de-
liciosas petisqueiras”, além de 
um “schopp” (grafado assim 
mesmo) “bem geladinho”.

NATAL
Pastorinhas e presépios se 

espalhavam por Belém duran-
te a quadra natalina, organiza-
das por famílias nos bairros. 
Em 1943, dentre outras, atua-
vam as pastorinhas Filhas de 
Távora (na travessa do Chaco, 
na sede do Curuzú Esporte 
Clube), as Filhas da Flores-
ta (na Curuzu), as Filhas de 
Judá (na Castelo Branco) e 

Nas Terras de Judá (na José 
Bonifácio), deliciosamente 
suburbanas. Dentre os presé-
pios havia o Choça de Deus 
(funcionando na sede dos Es-
coteiros do Mar). Uma Belém 
que também desapareceu.

CASSINO
No prédio da Assembleia 

Paraense, onde funcionava, 
em 1943, num “ambiente fino 
e selecionado”, o Cassino Ma-
rajó exibia “dois formidáveis 
conjuntos num só programa”. 
Seus frequentadores sabiam 
que ali havia “boa música, 
bons artistas e boa comida”. 
Por isso, todos deviam ir ao 
cassino, hoje ou amanhã, 
“com ou sem chuva”.

Até a chuva está indo 
embora.

COMUNICAÇÃO
No nosso tempo em que 

o mundo cabe num aparelhi-
nho eletrônico móvel, soa sin-
gelo um anúncio publicado 
na Folha do Norte, em 1949, 
através do qual alguém diz 
que precisava falar na gerên-
cia do jornal, com o encader-
nador João Bezerra, “assunto 
de seu interesse”. Nessa época, 
o meio mais moderno, caro 
e ineficiente de comunicação 
era o telefone. Mas só num 
modelo: de cor preta e pesado.

QUEM (1)
Em 1952 o edifício Palácio 

do Rádio, na avenida Presi-
dente Vargas, ainda estava na 
fase inicial da incorporação. 
Mas todos os apartamentos, 
escritórios e lojas já tinham 
sido vendidos pela Rádio 
Club (ainda sem o “e”) do 
Pará S/A, sua proprietária. A 
relação dos condôminos da 
“majestosa obra que virá en-
grandecer a nossa cidade” é 
um autêntico quem é quem 
em Belém nesse ano. 

Merece ser transcrita, ain-
da que em partes, para iden-
tificar os personagens dessa 
época. São 108 das mais in-
fluentes personalidades da ca-
pital paraense:

Abelardo Santos, Adalber-
to Cláudio Mourão, Alberto 
Farias Coelho, Aguinaldo 
Alves de Castro, Alarico Ba-
rata, Alexandre Zacarias de 
Assumpção, Ambrósio M. 
Ezaguy, Anita Teixeira da 
Costa, Antonio Rafael Citá-
rio de Matos, Antonio Elias 
Adbeg, Antonio Eugênio Pe-
reira Lobo, Antonio Borges 
Leal Filho, Antonieta de Clai-
refont Sousa Cruz, Aracy de 
Vasconcelos Paiva, Armando 
da Silva Santos Chermont, 
Armando Sarmento Ferreira, 
Arnaldo Morais Filho, Au-
rora Vieira Rickmann, Bia-
nor Martins Penalber, Celina 
de Paiva Proença, Cândido 
Martins Gomes, Cléa Tomé 
Chamié, Clóvis Cunha da 
Gama Malcher, Carlos Lima 
Chamié, Célia Proença dos 
Santos, Dilermando Cairo 
de Oliveira Menescal, Dilva 
Campos Proença.

Mais:
Domingos Acatauassu Nu-

nes, Durval Gomes Carneiro, 
Edgard Napoleão Cohen, Elias 
Zumero, Elisa Chermont Rof-
fé, Eduardo Augusto Pereira 
Braga, Elza Lucia Huhn, Estre-
la Assayag, Ezilda Rodrigues 
Peixoto, Eutiquio de Maga-
lhães Pinheiro.

PISCINA
Para os que, ao menor sinal 

de suscetibilidade, já querem 
processar a imprensa que os 
critica, uma nota (ou suelto) 
de Paulo Maranhão (embora 
sem a sua assinatura, desne-
cessária pelo estilo revelador) 
na Folha do Norte de 1954, 
dura, quase desrespeitosa, su-
til, talvez sem ser verdadeira, 
mas excelentemente bem es-
crita, com ironia e veneno:

“Vem-nos da rua – casa 
de todos – a notícia de que o 
honrado historiador Sr. Er-
nesto Cruz deve a sua conser-
vação na Biblioteca  [Pública 
do Estado] ao fato de ser pro-
prietário, em Ananindeua, de 
uma granja, onde há uma pis-
cina, convidativa a imersões 
salutares.

Ora, o Sr. general é ho-
mem a quem até a água con-
quista. O Sr. Cruz pôs à sua 
disposição o atraente enguiço, 
a fim de que ficasse de bubuia 
à vontade, e sua excelência, 
quando sente necessidade de 
refrescar-se, lá vai, e atira-se 
aos braços da piscina, por um 
dos seus frequentes movi-
mentos maquinais.

Piscina, antigamente, era 
lugar de purificações e reabili-
tações. Entre nós é sítio de pe-

PROPAGANDA

O Palácio do Rádio
O Palácio do Rádio, projetado pelo engenheiro Judah Levy, 

foi um marco arquitetônico e urbanístico no início dos anos 
1950, em Belém. Além da qualidade do projeto e do material de 
construção, ele teria mais do que apartamentos, escritórios e lojas 
(“amplas e modernas, com vãos livres no pavimento térreo”). 

No 15º e último andar funcionariam restaurante, bar e boate, sob a 
chancela do Automóvel Clube do Pará, “cuja renda pertence ao condomínio”. 
Rádio, teatro e cinema no pavimento térreo, “com ar refrigerado e 
poltronas”. O terraço no térreo também seria de propriedade do condomínio.

O prédio se mantém, com uma reforma recente, depois de 60 anos.
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cado, onde brincam as moças 
dengueiras e os homens es-
piritados de intenções que as 
banhistas não desconhecem”.

POLÍCIA
João Lima Filho era um 

homem esperto. Tão logo 
assumiu a chefia de polícia 
do Estado (ainda não havia 
secretaria de segurança pú-
blica), “teve a preocupação 
de instalar os repórteres cre-
denciados no DESP [o depar-
tamento de segurança pública] 
em uma banca, que fica em 
seu próprio gabinete, estando 
assim em constante contato 
com os rapazes da imprensa 
de nossa capital, a quem pres-
ta todas as informações pre-
cisas”, conforme a Folha do 
Norte noticiou.

Era tal a preocupação 
que mal uma das duas má-
quinas datilográficas dos re-
pórteres deu pane, mandou 
ceder-lhes, reparada, uma 
máquina portátil marca Un-
derwopood, que pertencia a 
ele mesmo, chefe de polícia.

A proximidade servia à 
autonomia da imprensa ou 
era uma sutil – ainda que di-
reta – pressão da autoridade, 
com um olho nos fatos e ou-
tro nos repórteres postos ao 
seu alcance?

ACORDEOM
A Academia de Acorde-

om Prof. Alencar Terra, di-
rigida pelo professor Milton 
Assis, diplomou oito acor-
deonistas em 1956: Marly 
Guimarães Santiago, Maria 

Terezinha Aliverti, Ruth de 
Matos Cohen, Maria Alfreda 
Fernandes Noura, Maria da 
Conceição Figueiredo de Mo-
raes, Maria Auxiliadora Távo-
ra de Albuquerque, Marlene 
Fernandes Noura e Ruth de 
Souza Vasconcelos.

As meninas que podiam, 
queriam ou os pais impu-
nham nessa época faziam 
piano, acordeom ou balé 
para se prepararem para um 
bom casamento como moças 
prendadas. Por isso, tinham 
direito a uma página de jornal 
com suas fotos e a uma festa 
de formatura. A desse ano 
começou na basílica de Na-
zaré e no templo da Primeira 
Igreja Batista, terminando no 
Palace Teatro (lugar depois 
ocupado pelo Hilton).

“INVERNADA”
A “Invernada” era um 

dos maiores terrenos no 
bairro do Marco. Pertencia 
ao senador Lameira Bitten-
court, que o transmitiu aos 
herdeiros ao morrer. Em 
1962 o advogado da família 
(e futuro desembargador, 
já falecido) João Alberto 
Paiva denunciou à polícia 
que o imóvel estava sendo 
vendido por um desconhe-
cido. Algumas “casinhas” já 
estavam sendo levantadas 
no local. O assunto foi en-
caminhado ao governador 
Aurélio do Carmo, corre-
ligionário “baratista” de 
Lameira. Era um dos capí-
tulos da história de invasão 
e ocupação dos latifúndios 
urbanos de Belém.

FOTOGRAFIA

Os bondes da Pará Eletric
Sede do setor de tráfego de bondes da Pará Eletric na então avenida Independência 

(atual Magalhães Barata), prédio que depois abrigou a Celpa e, atualmente, a polícia 
civil, oito décadas atrás. Ao lado do belíssimo colégio Gentil Bittencourt, numa 

cidade espaçosa, limpa (no perímetro das mangueiras, na sua área central) e ciosa 
do seu valor, apesar de tantas dificuldades, ontem como (ainda mais) hoje.
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Recuperação 
judicial

A última página do JP 
611, da segunda quinzena 
de junho/16, a matéria com 
título “Multinacionais BR 
vão parar na justiça” trata 
dos pedidos de recupera-
ção judicial de empresas 
envolvidas na Operação 
Lava Jato: Sete Brasil e OI 
ex-Brasil Telecom. Concor-
da-se plenamente com as 
explanações críticas sobre 
o “deus mercado” e dos da-
nos praticados por seus re-
presentantes na economia 
brasileira. Na sequência, 
faz um ligeiro passeio críti-
co sobre o uso indevido do 
dinheiro púbico, nas em-
presas privadas, tendo o PT 
como o vetor principal des-
se vale tudo da corrupção 
financeira. Discordo. 

Todos os partidos estão 
no mesmo rolo, sendo dos 
“velhos antagonistas” a pa-
ternidade dos desmandos 
administrativos e financei-
ros. Ao Partido dos Traba-
lhadores, cabe-lhe a pecha 
de ter se rendido aos costu-
mes deletérios que até então 
combatia  e ter se tornado 
pior que o modelo usado. 
Agora, quem entrou na 
lama da “privatização das 
telecomunicações”, não foi 
o “governo Lula”, a trans-
crição a seguir conta uma 
parte do enredo: “...A priva-
tização do sistema Telebrás 
foi marcada pela suspeição. 
Ricardo Sérgio de Oliveira, 
ex-caixa das campanhas de 
FHC e do senador José Ser-

ra e  ex-Diretor do Banco 
do Brasil, foi acusado de 
cobrar R$ 90 milhões para 
ajudar na montagem  do 
consórcio Telemar. ... Além 
de ‘vender’ o patrimônio 
público, o BNDES destinou 
cerca de 10 bilhões de reais 
para socorrer empresas que 
assumiram o controle das 
estatais privatizadas. Em 
uma das diversas opera-
ções, ele injetou 686,8 mi-
lhões de reais na Telemar, 
assumindo 25% do controle 
acionário da empresa”. 

Foi um pouco longa a ci-
tação, mas necessária para 
se conhecer as personagens 
e alguns valores que transi-
taram nesse negócio espúrio 
de velhacaria republicana, 
muito corriqueiro no Brasil 
de ontem e de hoje. Lem-
bramos que os executivos 
André Lara Resende, Luís 
Carlos Mendonça de Bar-
ros e Pérsio Arida, também 
colaboraram, e muito, nos 
pormenores da citada ope-
ração. Esperamos que essa 
atual guinada de investiga-
ção e punição (Lava Jato) 
seja edificante e possa servir 
de exemplo para que tenha-
mos, doravante, um mínimo 
de compostura no trato e 
uso dos recursos financeiros 
de propriedade do Tesouro 
Nacional.  

O nº 612, da primeira 
quinzena do Jornal Pesso-
al traz uma matéria sobre 
as supostas “Pedaladas Fis-
cais”, praticadas pela presi-
dente afastada, na qual se 
questiona que as aludidas 
fraudes foram executadas 

para não “deixar que rea-
lidade prejudicasse a ree-
leição”. Qual é a realidade 
aventada? Não está trans-
parente como deveria ser 
o questionamento. Vamos 
tentar entender os porme-
nores dessa malsã operação.

Começa que a movimen-
tação interna dos recursos 
financeiros que compõem o 
orçamento geral sempre foi 
viável, isto é, não há regras 
fechadas, ela depende do 
interesse coletivo, de uma 
solução inadiável do po-
der executivo e, às vezes, da 
desinibição do seu próprio 

ordenador. Algo parecido 
como os “jabutis” que são 
colocados adrede nos pro-
jetos a serem votados por 
políticos inescrupulosos. 
De outro modo, segundo 
informações disponíveis, so-
mente em 2000, a Lei 10.028, 
acrescentou ao Tít. XI, o Có-
digo Penal, o capítulo “Dos 
crimes contra as finanças 
públicas”, que no seu artigo 
359-A, determina ser crime 
“Ordenar, autorizar ou rea-
lizar operação de crédito in-
terno ou externo, sem prévia 
autorização legislativa”.

Pois bem, para não me 
alongar num discurso im-
produtivo e cansativo, bas-
ta dizer que apesar desse 
dispositivo legal, nenhum 
ordenador de orçamento 
na área municipal, estadual 
ou federal, jamais foi fisca-
lizado, notificado, punido e 
sequer arguido pelos órgãos 
de fiscalização e controla-
dorias.  Apesar de todo esse 
dispositivo, neste momento 
e nos dias correntes as in-
fringências persistem como 
relata a matéria deste Jornal. 

É por conta desse fato 
que não tem cabimento 
querer castigar somente um 
infrator. Mas, parece que o 
tiro fatal nesse ignominioso 
processo de impedimento 
já foi dado, porque o MPF 
de Brasília enviou à Justiça 
o pedido de arquivamento 
parcial do PIC – Procedi-
mento Investigatório Cri-
minal. O procurador não 
encontrou “crime de res-
ponsabilidade”, em que se 
respalda a peça acusatória 
que deu origem ao processo 
de impedimento. Acrescen-
tamos que numa entrevista 
recente o próprio presiden-
te interino anunciou sem 
embargos: o julgamento é 
de caráter político.

Rodolfo Lisboa Cerveira

MINHA RESPOSTA
Minhas críticas se desti-

naram preferencialmente ao 
PT, por estar no poder, como 
foram antes ao PSDB, quan-
do esteve no mesmo local de 
mando. Basta consultar a co-
leção para comprovar.
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O estupro coletivo no Rio: 3 anos depois, o que ficou?
O comentário que fiz no meu blog 

(www.lucioflaviopinto.wordpress.com) 
sobre o estupro coletivo de uma menina 
de 16 anos na favela do Barão, no Rio de 
Janeiro, em maio deste ano, foi um dos 
mais comentados ao longo dos dois anos 
de existência do espaço na internet, que 
completou dois anos no último dia 29. O 
artigo provocou a reação irada de certos 
leitores, especialmente mulheres. Algu-
mas delas, além de me atacarem dura-
mente, se afastaram de mim ou rompe-
ram suas relações pessoais comigo.

Felizmente, a grande maioria com-
preendeu exatamente o significado das 
minhas observações sobre o ato crimino-
so. O que quis foi enfatizar a necessidade 
de uma adequada apuração dos fatos, 
levando em consideração as declarações 
da vítima do nefando abuso, mas checan-
do-as pela devida investigação dos fatos. 

A solidariedade para com a vítima 
não deve ser incompatível com a busca 
pela verdade, sobretudo quando a ver-
são que ela apresenta é flagrantemente 
inconsistente ou contraditória. Afinal, 
ao recuperar a consciência, depois de ter 
sofrido a maior violência a que uma mu-
lher pode ser submetida em vida, ela foi 
cobrar do chefe do tráfico de drogas no 
morro a devolução do celular dela (re-
cebendo-o de volta), nada falou sobre o 
estupro coletivo (que os traficantes não 
toleram porque atrai para eles a polícia) 
e só ao ver o vídeo do estupro, 48 horas 
depois do fato, é que procurou apoio.

Isso não é necessariamente crimi-
nalizar a vítima, como reagem certos 
grupos de defesa dos direitos humanos. 
A verdade pode não amenizar a dor do 
sofrimento, mas é indispensável para 
fazer a sociedade avançar na busca pelo 
progresso, a justiça, a paz e a realização 
pessoal dos que a integram.

Sobretudo, quis destacar o contexto 
social do episódio. Sustentei que a vida 
da adolescente, a partir dos 12 anos, re-
velava alguns comportamentos e situa-
ções que exigiam da família e das auto-
ridades públicas do setor algum tipo de 
providência, antes que males maiores in-
felicitassem a precoce condição da mu-
lher da pessoa, tão cedo a desviaram por 
caminhos tortuosos.

É fácil e cômodo (ainda mais por pa-
recer glorioso e, às vezes, original) de-
monstrar indignação, revolta e senso de 

justiça depois de um acontecimento com 
significado de um terremoto social ou 
(melhor ainda para justiceiros de gabine-
te) individual. Mais difícil – embora seja 
o que realmente mais importa – é se an-
tecipar ao abalo para prevenir seus males 
– e não remediá-los pós-fato.

Sustentei a opinião de que, no caso 
da jovem que se disse estuprada por 33 
homens, enquanto estava inconsciente, 
por efeito de álcool e/ou outras drogas, 
todos os órgãos, nas várias etapas de um 
percurso desviante como esse, falharam 
vergonhosamente, da instituição familiar 
aos órgãos de assistência social e de edu-
cação, passando por amigos e parentes.

Verifico, por pesquisa na internet, 
que as últimas notícias sobre o crime 
remontam ao início de julho. O assunto 
saiu do horizonte. Naturalmente, porque 
a jovem foi incluída no programa do go-
verno de proteção às testemunhas, talvez 
tendo mudado de domicílio, adotado ou-
tro nome e encontrado outro meio de so-
brevivência. Ela certamente está fora das 
favelas do Rio e não só daquela onde foi 
vítima da enorme violência. Mas estará 
de fato fora da zona de risco? Está sendo 
preparada para a reentrada na vida social 
sem as sequelas do passado?

A imprensa tem que colaborar com a 
atitude de proteção, mas não pode e não 
deve se omitir de prosseguir no acom-
panhamento da jovem e do crime (ou 
crimes) de que foi vítima. Afinal, apenas 
um terço dos estupros são notificados e a 
maioria dos crimes, mesmo no Rio de Ja-
neiro, com sua história (de maior centro 
de comercialização de trabalho escravo 
da história do Brasil) e topografia favorá-
veis à concentração do crime, acontecem 
nas outras áreas da cidade.

Depois do caso, que provocou reper-
cussão nacional e internacional, o Sena-
do tornou mais pesadas as penas para 
o crime de estupro (estuprando moral-
mente a nação em seguida, no terrível 
episódio do fatiamento da punição da 
presidente Dilma Rousseff) e a socieda-
de se declarou alerta e ativa em relação às 
minorias sociais, demográficas, políticas 
e humanas, empenhando-se ainda mais 
na sua inclusão social.

De fato isso está acontecendo? Me-
lhoramos? O padecimento da jovem 
teve pelo menos efeito positivo no país? 
Podemos dizer que a verdade foi resta-

belecida plenamente sobre o caso? O que 
de fato aconteceu à jovem? Como foi a 
reação na favela? Como agiram os perso-
nagens principais da história?

O desinteresse atual da imprensa ali-
menta a manutenção e renovação de en-
tendimentos e interpretações falsas, aju-
dando, pela reprodução de inverdades e 
falsidades, a histeria coletiva, as teorias 
bem postas na abstração dos fatos, os 
falsos defensores das causas públicas, os 
manipuladores das informações e toda 
uma fauna acompanhante com suas pa-
lavras de ordem, clichês de sempre, dua-
lismos dogmáticos e teorias inteiramen-
te refratárias às mudanças da realidade 
(que se dane a realidade se a teoria é bo-
nita e sua apresentação excelentemente 
maquiada). Donos de bandeiras políticas 
e ideológicas, que não servem para en-
frentar e resolver os problemas concretos 
do país, da sociedade, do país.

É por isso que de vez em quando al-
guém me envia mensagens que circulam 
pela internet com acusações vazias a par-
tir de incompreensão e intolerância com 
o que escrevi. Numa dessas mensagens 
alguém aponta o que seria minha con-
tradição, de combater o delegado Éder 
Mauro (sendo processado por ele), en-
quanto teria me colocado contra a vítima 
da violência, que o parlamentar defende-
ria contra os bandidos.

Gostaria que toda pessoa, não con-
cordando com o que escrevo, tivesse a 
necessária atitude de me contestar tam-
bém diretamente. Assim poderíamos 
estabelecer uma polêmica aberta a to-
dos que por ela se interessassem e capaz 
de contribuir para o avanço na compre-
ensão dos acontecimentos, com tal en-
tendimento chegando a ações efetivas 
contra esses crimes bárbaros (ou não). 
E é também mais honesto e decente do 
que espalhar venenos por redes sociais 
que não frequento, de forma anônima e 
irresponsável.

Dedico a essas pessoas, com a sincera 
esperança de que melhorem seus hábitos 
cidadãos, uma matéria publicada pela 
grande imprensa um mês depois do es-
tupro coletivo, que continua a me inte-
ressar, como antes, e tento acompanhar, 
avançando sobre o deserto do silêncio 
que se seguiu ao oásis de interesse a par-
ticipação da sociedade brasileira – a se 
manter até o próximo tremor social.

http://www.lucioflaviopinto.wordpress.com


Vão mesmo paralisar a usina de Belo Monte?
A hidrelétrica de Belo Monte, no 

rio Xingu, vai parar de funcionar, 
quatro meses depois de ter começado 
a gerar energia? Pela decisão da justiça 
federal, a resposta é sim. A juíza Maria 
Carolina Valente do Carmo concedeu 
a liminar pedida pelo Ministério Pú-
blico Federal e ordenou ao Ibama que 
suspenda os efeitos da licença de ope-
ração da usina.

O motivo: a Norte Energia, con-
cessionária do serviço, não atendeu às 
condições do licenciamento do licen-
ciamento ambiental. A empresa de-
veria ter concluído a implantação de 
todo o esgotamento sanitário e abas-
tecimento de água de Altamira há dois 
anos, em julho de 2014, mas até hoje 
não terminou as obras.

Para a, magistrada, “o empreende-
dor, com o aval do Ibama, interpretou 
sua obrigação de implantar o projeto 
de saneamento básico da forma que 
lhe foi mais favorável, eximindo-se 
de repassá-lo à administração muni-
cipal em condições de imediato fun-
cionamento”. Já a empresa alega que 
as ligações do sistema de esgotamento 
sanitário com as residências da cidade 
deveriam ser responsabilidade da pre-
feitura municipal.

A juíza, porém, entendeu que “se 
a implantação de 100% do sistema de 

esgotamento sanitário do município 
de Altamira é de responsabilidade do 
empreendedor, cabendo-lhe cumprir 
o cronograma de obras estabelecido, e 
se os ramais de ligação domiciliar de 
esgoto são parte integrante e funda-
mental para que o sistema de esgota-
mento sanitário projetado alcance seu 
objetivo, fica claro que o cumprimen-
to da condicionante 2.10 da licença de 
instalação estava a cargo do empreen-
dedor e deveria ter sido efetivado até 
julho de 2014”.

Pelos prazos do licenciamento, 
iniciado em 2010, a Norte Energia 
deveria ter entregado todo o sistemas 
de água e esgoto até o dia 25 de ju-
lho de 2014. Mesmo sabendo disso, o 
Ibama liberou a operação da usina e 
o represamento do rio Xingu no final 
do ano passado. Na licença de opera-
ção, emitida em novembro de 2015, 
o Ibama deu prazo até setembro de 
2016 para que o saneamento de Alta-
mira fosse concluído. Mas nem esse 
novo prazo foi cumprido, alegou o 
MPF na sua ação.

Para o Procurador da república Hi-
gor Rezende Pessoa, “até o momento, a 
Norte Energia e o Poder Público fica-
ram  inertes quanto a situação caótica 
do saneamento básico em Altamira, 
deixando de adotar as medidas apro-

priadas para o devido cumprimento da 
condicionante ambiental”.

Na sua decisão, a juíza argumenta 
que o Ibama, “com base no princípio 
da prevenção, não deveria ter admiti-
do a concessão da licença de operação”, 
que ficará suspensa até que seja inte-
gralmente concluída a implantação do 
saneamento básico, em todo perímetro 
urbano da cidade de Altamira.

Em 20 dias, a empresa terá que apre-
sentar o plano emergencial de abaste-
cimento e o plano técnico operacional 
com cronograma das obras do sistema 
de esgoto, sob pena de multa de R$ 20 
mil por dia de atraso na apresentação. 
Até o dia 30, terá que instalar os dois 
sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário.

A empresa e a prefeitura também te-
rão que pagar multas se não iniciarem, 
em 40 dias, campanha de educação 
ambiental com abrangência em toda a 
cidade, custeada pela Norte Energia.

É provável que a empresa recorra 
antes mesmo de receber a comunica-
ção oficial da decisão ou tão logo seja 
intimada. Mas a instância superior da 
justiça federal revogará de imediato a 
liminar da juíza de Altamira, impedin-
do assim que a hidrelétrica deixe de 
funcionar, como ela determinou?

Esta é a questão.

Segue-se o principal trecho da ma-
téria, que reproduz entrevista dada por 
uma mulher que é ativista na cena do 
crime há muito tempo:

Em entrevista à revista ameri-
cana  America’s Quarterly,  Theresa 
Williamson, fundadora da ONG Cataly-
tic Communities, dedicada a melhorar 
a qualidade de vida dos moradores de 
favelas do Rio, defende que o proble-
ma não afeta apena essas comunida-
des mais pobres. Para ela, o estupro na 
Mangueira  é uma oportunidade para o 
Brasil encarar preconceitos enraizados 
por todo o país sobre a mulher brasilei-
ra e a vida nas favelas.

Theresa cita estatísticas que apontam 
para a ocorrência de um estupro a cada 
11 minutos no Brasil, dos quais apenas 
35% são denunciados à polícia. “Este é 
um problema que reflete uma percepção 
generalizada da mulher como objeto, 

principalmente das negras”, diz, acres-
centando que o crime poderia ter acon-
tecido facilmente fora de uma favela.

“Estamos vivendo o legado da escra-
vidão no Brasil. O Rio foi o maior porto 
para a chegada de  escravos da história 
mundial. A cidade recebeu de quatro a 
cinco vezes mais escravos do que os Esta-
dos Unidos inteiro. Estamos vivendo há 
130 anos da abolição e as favelas come-
çaram dez anos depois como uma conse-
quência direta da necessidade de mora-
dia das pessoas”, diz.

Ela lamenta o descaso do poder público 
com as favelas e atribui a violência nessas 
regiões à falta de investimentos. “As taxas 
de criminalidade são mais altas não porque 
as favelas são lugares inerentemente mais 
perigosos, mas porque são marginalizadas. 
A lógica escravagista se perpetua. Elas se 
tornaram alvos de criminosos. A maioria 
dos moradores é refém disso”.

A ativista vê muitas qualidades nas 
favelas, como sua arquitetura, que per-
mite uma atividade comercial robus-
ta  através do uso de um mesmo espa-
ço para diversos fins. Suas estruturas 
baixas e a alta densidade populacional 
as transformam em  ambientes extre-
mamente sociais. Embora sejam co-
munidades “autônomas”, mantidas na 
informalidade, Theresa acredita que 
elas  podem se tornar modelos de pla-
nejamento urbano. Ela destaca que são 
bairros orientados para o pedestre e que 
as crianças podem circular livremen-
te porque todos se conhecem.

“As favelas melhoraram dramatica-
mente na última década. Cerca de 65% 
dos moradores são de classe média, 
comparado a 37% em 2001. Há um sen-
timento de orgulho entre os moradores 
e muitos  não querem sair mesmo se me-
lhorassem de vida”.


