
 Folha de São Paulo prestou inestimável serviço ao país  
quando iniciou a desconstrução pública da aura autoconferida 

de perfeição, infalibilidade e virtude das forças que se uniram 
para remover a Sra. Presidente da República na crença de que a 
medida conteria a operação Lava Jato e protegeria figuras de alto 
coturno do mundo político. Este último aspecto da questão foi 
estabelecido à saciedade e com clareza pela delação premiada do 
ex-presidente da Transpetro.

A

É verdade que o Auxiliar do Vice-Presidente em exercício já 
havia caído nas malhas do Poder competente, mas a revelação 
independente e criteriosa de suas conversas telefônicas, puro e 
sério jornalismo, descerrou de vez a cortina já translúcida que 
velava os bastidores do movimento com seus casuísmos 
antidemocráticos desaguados na atual situação do Brasil. O teor 
das conversas gravadas autoriza depreender que a Sra. Dilma 
Rousseff foi alvo de uma anomalia facilmente identificável; 
qualquer dicionário pode reconhecer no conjunto de 
circunstâncias a real natureza kitsch do movimento.

A matéria da Folha revelou a face de uma mulher feia, cediça, 
conspiradora, que tenta, desajeitada, seduzir. Longe da 
unanimidade, que segundo desaparecido dramaturgo não é 
inteligente, a gravação ilegal e abusiva da conversa da Sra. 
Presidente da República foi festejada por parcelas da Sociedade, 
os mesmos segmentos dos quais partiram críticas veladas à 
reportagem — agora qualquer um grampeia todo mundo —, mas 
provocaram na comunidade internacional uma reação de 
incredulidade e repúdio ao modo como instalou-se no Brasil uma 
nova Administração que dela espera reconhecimento e respeito. 
Nações civilizadas e democráticas não costumam dançar com 
mulheres feias do tipo aqui revelado pela Folha; seria conivência.

“Ele (o Auxiliar planejador do Sr. Vice-Presidente da República) 
não deveria ter tomado posse”, disseram seus aliados, como se 
verificou do noticiário, o que permite concluir que o assunto 
objeto da matéria da Folha era de conhecimento de todos os que 
militavam na seara do impedimento; por que, então, tornou-se ele



membro do núcleo de direção superior da administração federal?

Buenos Aires foi a primeira cidade onde estive fora do Brasil, 
numa viagem nos idos de 1958 durante férias de trabalho. Por 
isso sempre teve para mim um significado especial e querido. Era
ainda um tempo de tangos, de tardes cinzentas embaladas por 
bandoneons e letras de música que, à meia-luz, brindavam o 
amor. A média dos brasileiros, na época, não era atraída pela ideia
de brincar em parques no exterior ou fazer compras em Miami ou
Nova Iorque; era Buenos Aires com os seus restaurantes lotados 
nos começos de madrugadas nevoentas e frias aquecidas pelos 
vinhos “italianos” de Mendoza, ou Paris. Mas, o que faz Buenos 
Aires aqui neste espaço? Explico:

O Auxiliar vice-presidencial para a Chancelaria foi a Buenos 
Aires avistar-se com o Presidente argentino, constitucionalmente 
eleito e legitimamente escolhido pelos eleitores. Recebido por um
homem educado, de concreto apenas a manifestação formal de 
que a Argentina quer um Brasil forte. Havendo partido de um 
Presidente democraticamente eleito num país que está corrigindo 
legalmente desacertos na ordem constitucional, tal manifestação 
não pode significar mais do que um Brasil institucional e 
economicamente forte. Um “quê” de Aerópago pairou no ar, a 
frase neotestamentária soando nos inconscientes: A respeito disso 
disso te ouviremos em outra ocasião. A Diplomacia de carreira do
Brasil, respeitada pelos especialistas, não costuma praticar atos 
externos impróprios, especialmente atos que coloquem o país em 
situação de inferioridade, humilhando-o, humilhando-se. 

Está tudo de cabeça para baixo. Compete privativamente ao 
Presidente da República manter relações com Estados 
estrangeiros (Constituição Federal, Artigo 84, Inciso VII), a Sra. 
Presidente continua Presidente e o Sr. Vice-Presidente continua 
Vice-Presidente, apenas substituindo a Sra. Vice-Presidente, pois 
a Presidência não sofreu vacância definitiva (Constituição 
Federal, Artigo 79, primeira parte, e 80). Não tendo sido 
declarado vago o cargo de Presidente da República, a Presidente 
eleita não tem sucessores, alguém para governar em seu lugar 



(Constituição Federal, Artigo 79, parte final), e mais: Nomear e 
exonerar Ministros de Estado é também da competência privativa 
do Presidente da República (Constituição Federal, Artigo 84, 
Inciso I), oportuno observar que criar e extinguir Ministérios é 
um capítulo muito especial de sua agenda privativa.

Vice-Presidentes da República em exercício não são Presidentes 
da República. Natimortos, atos privativos de Presidentes da 
República praticados por Vice-Presidentes em exercício são nulos
de pleno direito, não podem produzir efeitos. Nem se diga que os 
países precisam funcionar; para isso bastam as medidas da rotina 
administrativa observadas a tempo e modo, afastadas 
intervenções radicais na estrutura de governo, nas relações com o 
Congresso, com governos estrangeiros ou em quaisquer hipóteses
de atos perfeitos e acabados praticados com observância das 
pertinentes formalidades legais, aspecto este a ser criteriosamente
respeitado por Vice-Presidentes em suas ações. Somente a 
vacância definitiva do cargo de Presidente da República e a 
diplomação presidencial de Vice-Presidentes em exercício os 
habilitam à prática de atos privativos de Presidentes da 
República.


Gosto de boa música, de cantar, e componho; descobri vivendo a 
vida por minha conta e risco, sem delega-la a ninguém e 
encarando-a de frente, que não se pode dançar a música 
existencial dos outros, cantar em tom que não seja o nosso e 
compor com parceiros que olham o mundo através de lentes que 
distorcem a realidade. Além de gostar de boa música, de cantar e 
de compor, gosto também de refletir, o que faço habitualmente. 
Não é bom, verifico com frequência, pensar com a cabeça dos 
outros, nem nos fecharmos demais em nossas próprias cabeças. 
Os computadores meio que pararam em termos de velocidade aí 
por volta da metade da primeira década do século 21, o software 
muda praticamente tudo no ramo a cada dois anos; cuido do 
computador minha cabeça, mas privilegio o software minhas 



reflexões. Experimente fazer o mesmo; refletir é buscar o 
verdadeiro sentido do que muitas vezes nos é apresentado como 
verdade, às vezes verdade final, não raro verdades de Pirro, que, 
contestadas, provocam reações as mais inesperadas. É refletindo 
que compreendemos realmente.

Quem está seguro de si e do que faz, simplesmente faz, não se dá 
à prática de tentar produzir fatos consumados a partir de verdades
de Pirro; quem sabe o que faz, sabe escolher quem o 
acompanhará no que fizer, tendo em mente que as escolhas têm 
de ser adequadas em todos os sentidos; quem sabe que é capaz 
espera a sua hora fazendo por merecê-la, é alguém que aprendeu 
que atalhos são muitas vezes pedaços de caminho — não 
caminhos mais curtos — para lugar nenhum quando os requisitos 
para caminhar bons caminhos são adequação, preparo, 
capacidade de execução e discernimento para identificar as 
oportunidades de agir e circunstâncias para manter reserva; quem 
está amadurecido para o que faz caminha sereno, firme, não 
exagera, não se envaidece, não sustenta para embair, não age por 
exigências estranhas ao seu processo operativo, e, notadamente, 
não age para intimidar, não apresenta razões que não as 
pertinentes, sobretudo não faz ameaças, modo de agir de quem 
não está seguro de si e não sabe, no conjunto de suas 
responsabilidades, o que faz, de fato, o que deveria fazer. 
Ameaças, no fundo, no fundo, denunciam fraqueza, fraquezas.

Isso ocorrendo, nada resta senão um grande ponto de 
interrogação, pois assim é a vida, não porque o queiramos, mas 
porque é assim, coisas que só o tempo ensina se somos forjados 
na prática de encarar a vida de frente, sem pedir licença a 
ninguém para vivê-la.

É quase inacreditável a manifestação do obsoleto fenômeno de 
caudilhismo político observado no Brasil a nível federal, com 
reais possibilidade de espraiar-se pelo país.





 


