
Vivemos uma época decididamente curiosa! Ao mesmo tempo em que todos sabem que ninguém é 
obrigado a produzir qualquer tipo de prova contra si mesmo, uma época em que a tecnologia de 
registro de voz e imagens chegou aos adereços pessoais, à forma de botões e a dimensões mínimas 
imperceptíveis a olhos não treinados ou parcamente treinados, época em que os telefones celulares 
mesmo desligados servem de gravadores e até donas de casa usam a técnica de gravar ou filmar ao 
induzir manifestações que lhes sirvam para as inconfidências, alguns senhores capazes de dar nó em
pingos de éter insistem não serem titulares de contas bancárias no exterior, mas apenas seus 
beneficiários, e que trusts não são contas bancárias, logo, a eles podem agregar sem riscos 
quaisquer dinheiros; especialmente, mostram-se queixosos ou indignados ao invés de dar 
explicações a respeito de situações embaraçosas. Convincentes, não apenas para dizer alguma coisa.

Saímos da última semana um tanto aturdidos; uma avalanche de claras evidências culpáveis 
emprenhou-se de auto vitimização, deixando no ar perguntas, muitas perguntas, notadamente com 
relação ao momento histórico e constitucional em curso.

● Considerando o inciso II do Artigo 60 da Constituição Federal, o Vice-Presidente em período 
temporário de impedimento do Presidente da República pode encaminhar ao Congresso Proposta de
Emenda Constitucional?

● Considerando o parágrafo primeiro do Artigo 61 e seu Inciso II, letras 'a', 'b', 'c' e 'e', e o Art. 63-I, 
c/c o Artigo 166, parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º da Constituição Federal, pode o Vice-Presidente, não 
diplomado e não empossado como Presidente da República, nos impedimentos deste, de cunho 
provisório, portanto, tomar iniciativas e praticar atos da iniciativa e competência privativa do 
Presidente da República?

● O Artigo 78 da Constituição Federal não é meridianamente claro quanto aos compromissos em 
sua posse por parte do Presidente e do Vice-Presidente da República, especialmente o de manter, 
defender e cumprir a Constituição, que estabelece, também com muita clareza, uma hierarquia no 
Poder Executivo? Assim, não provoca profundo mal-estar a notícia veiculada por UOL Notícias na 
última quinta-feira, 16, de que a Administração dará um prazo de cerca de um mês para que Dilma 
devolva ao Palácio do Planalto cargos de confiança nomeados por ela (…). São cargos de 
Confiança da Sra. Presidente, que continua Presidente. Devolver sob coação? A quem, por quê, para
quê?

● Considerando os Artigos 84-I e 87, seu parágrafo único e incisos da Constituição Federal, os 
Auxiliares Diretos do Vice-Presidente da República nos impedimentos temporários do Presidente da
República têm direito ao foro especial e privativo previsto no Artigo 102-I, 'c', ressalvado o Artigo 
52-I, e na hipótese do Artigo 105-I, 'c', da Constituição Federal?

● Não é uma barafunda 3 (três) membros da equipe de Auxiliares da Alta Administração do país 
deixarem suas funções pela porta dos fundos, não se podendo prever onde vai dar tudo isso, a 
considerar, além de interrogação ainda existente, o conjunto de fatos da última semana, instalado 
que está um clima de corrosiva instabilidade e desconfiança?

● Não é absurdamente inquietante o Auxiliar Direto da Alta Administração do país para a matéria 
anunciar que o montante do valor para aumento de pessoal não é o anteriormente informado e que 
houve um engano de 15 bilhões de Reais a menor, devendo por isso esse valor ser somado ao 
anteriormente dado a público? Isso sem falar na superinquietante informação do deputado Nelson 
Marchezan Júnior e sua equipe apontando para mais, bem mais do que o valor informado, mesmo 
com a “pequena” correção noticiada, o custo real do aumento de pessoal?

● Não é de provocar calafrios em frade de pedra Saúde e Educação já cambaleantes terem sido 



tecolocadas sob a mira da Alta Administração do país para efeito de diminuição de verbas?

● Anunciado pelo Canal Brasil na última quarta-feira, 15, no noticiário das 21:20, não é de fazer 
tremer na base funcionários da Administração Federal proporem a estatização ou a extinção da 
Empresa Brasileira de Comunicações, cujo controle foi frustrado com a recondução do seu 
presidente legalmente nomeado para o cargo, do qual havia sido demitido? Não fica no ar um odor 
de já que não te posso dominar, devoro-te? O Canal Brasil é o único canal de televisão que tem na 
grade normal de programação brasilidades, sulamericanidades e cultura negra. Nosso país fica na 
América do Sul e é metade negro. Com muita honra!

● Uma pergunta especial, embora assustadora: O que acontecerá se o ex-presidente da Câmara 
Federal de Deputados, se cassado, julgado e condenado, necessitar de uma delação premiada para 
livrar-se de ser recolhido a um presídio em longa pena? Não estou sugerindo que vá acontecer, 
apenas avento a hipótese e formulo a pergunta.

● Não será um teto para as despesas, corrigido pela inflação do ano anterior, um caminho para 
congelar de vez o Brasil? Pegue suas economias e o que lhe sobrar do atendimento de suas despesas
básicas de manutenção e coloque numa poupança corrigida apenas pela inflação e projete o que lhe 
vai acontecer nos próximos 20 (anos). A experiência tem mostrado que, isso feito, o poder da moeda
considerado pelo seu valor nominal cotejado com a realidade econômica cai paulatinamente até 
pulverizar-se completamente. Faça uma experiência: (1) Tome o valor de 100 (cem) Reais e 
estabeleça o que ele comprava há dez anos atrás; (2) tome o valor e atualize-o pela remuneração da 
poupança nos mesmos dez anos utilizando o método atual de correção; (3) estabeleça o que o valor 
corrigido pela poupança pode comprar hoje; Compare. Encolhendo o valor real, suas despesas terão 
de ser sempre menores, seu padrão de vida começará a cair e em menos de 20 (vinte) anos você 
estará na miséria.

Segundo o colunista, perguntar não ofende: Nos próximos 20 (vinte) anos o Brasil não será somente
um grande mercado para o capital estrangeiro, um país com bisonho parque industrial, simples 
exportador de commodities/alimentos e das riquezas que produzir com expatriação dos resultados, 
dominado por uma elite branca e machista, habitado por multidões de semianalfabetos de saúde 
precária, sem empregos decentes, sem ciência, sem tecnologia, sem qualquer perspectiva, 
vulnerável e sem condições mínimas de resistir às inevitáveis pressões internacionais? Se 
permanecer assim por 20 (vinte) anos, levará 50 (cinquenta) anos para se recuperar, se 50 
(cinquenta) anos forem suficientes ou não explodir antes. A quem interessa isso, esse teto para as 
despesas? Certamente não aos brasileiros. Em Economia macro tudo contamina tudo, para o bem e 
para o mal. Os salários serão controlados? Os preços serão controlados? Não haverá 
desabastecimento? Não haverá greves cada vez mais frequentes dos Servidores do Executivo? E os 
aposentados? E os pensionistas? E os fornecedores de materiais e serviços do Executivo? 
Perguntaram sobre isso ao Judiciário, ao Legislativo? Alguém se lembrou de que o Brasil é um só?
Reduzir despesas porque a renda é baixa, nivela a Economia por baixo, inviabiliza investimentos e 
cria para a minoria endinheirada ilhas de conforto e aumento da riqueza, enquanto a imensa maioria
da população é abandonada à própria sorte.

Não se cortam despesas com o poder da caneta, ela vale para os gabinetes, não para a Economia, 
que não pode ser desequilibrada. Despesas simplesmente cortadas é miragem e tem consequências; 
despesas têm de ser adequadas e racionalizadas junto com as necessidades de mão de obra, serviços 
e investimentos. Se não dá para fazer isso com o trabalho de especialistas, muito menos o dará para 
fazer com a caneta. Ou com acertos políticos. Por trás delas existe toda uma estrutura, a atividade 
econômica do país, gente que tem necessidades, que chora e sangra em saúde com os desacertos das
Administrações. Gente não é massa de manobra para esquemas insensíveis e interesses estranhos 
aos seus interesses, aos interesses do país. Gente não existe para o país, o país tem de existir para as 



gentes que têm de ser colocadas em primeiro lugar. Gente é o centro de tudo e tem de ocupar lugar 
privilegiado nas ações dos governantes, passageiros ou titulares. Não se esqueçam disso!


 


