
A presença de 5 (cinco) senadores em Palácio, onde falaram do 
seu descontentamento com o fato do Vice-Presidente em 
exercício ter “autorizado” a aprovação de um torpedo de 58 
bilhões de reais nas contas públicas federais, quando alguns dias 
antes obtivera o aval do Congresso para um rombo de 170 bilhões
de Reais no Orçamento do exercício, faltando aos seus quando se 
disse comprometido com a contenção nos gastos, e especialmente
a atividade vice-presidencial com vistas ao processo de 
impeachment, será um pós-escrito rigorosamente fiel do que foi o
movimento culminado com o afastamento da Sra. Presidente da 
República? 

O fato novo dos 11.500, ou 12.500, ou 14.000 — o número não 
foi precisamente divulgado, mas fica entre esses três — cargos 
criados pela Administração vice-presidencial, um 
desmoronamento total da promessa de redução de gastos, não 
resiste à mais superficial análise ou boa vontade. Pretender-se que
os 58 bilhões de Reais já estavam computados nos 170 bilhões de
Reais, e, possivelmente, o aumento de despesa correspondente 
aos milhares de cargos criados, só piora as coisas; significa que a 
Vice-Presidência em exercício somou-os ao déficit anunciado 
pela Sra. Presidente e trabalhou ativamente para a aceitação desse
valor sem informar que o déficit efetivo anterior permanecia 
praticamente ao redor do anunciado pela Presidência, deixando 
no ar a sensação de que o total do déficit se devia à Presidência, o
que não corresponde à realidade. Os 58 bilhões dos 170 bilhões 
do déficit e as despesas correspondentes aos milhares de cargos 
criados são da exclusiva responsabilidade do Sr. Vice-Presidente. 
A propósito, o Senador Nelson Marchezan Filho, totalmente 
descontente com a situação criada, chamou a atenção para o fato 
de que o impacto de 58 bilhões está subestimado; o torpedo total, 
com base em cálculos próprios e de sua equipe, deve chegar a 
quase o dobro desse valor.

Importante: Nenhum Ministério foi extinto, apenas foram 
convertidos em Secretarias nas quais foram mantidas todas as 
despesas de sua anterior condição de Ministério.



A Constituição da República Federativa do Brasil não prevê  o 
cargo de Vice-Presidente Interino. Conforme demonstrado no 
artigo da última segunda-feira, quem substitui o Presidente em 
seus impedimentos é o Vice-Presidente, que o sucede na vacância
definitiva do cargo; o cargo de Presidente da República não foi 
declarado vago. Está sendo veiculado insistentemente que o 
Presidente Interino fez isso, fará aquilo, nomeou o Ministro de tal
Pasta, daquela Pasta; isso não é real, induz a população em erro, 
desinforma, deseduca e faz crer que o país tem um Presidente no 
exercício do seu cargo. Não, não tem. O Brasil tem em sua 
Administração o Vice-Presidente, em exercício, com as 
limitações impostas pela Constituição, entre elas nomear 
Ministros, ato privativo do Presidente da República devidamente 
empossado e diplomado como tal. Os auxiliares diretos do Sr. 
Vice-Presidente convocados para as várias Pastas não são, do 
ponto de vista da norma constitucional, Ministros; apenas são 
Ministros aqueles nomeados pelo Presidente da República na 
forma do Artigo 84-I da Constituição Federal para os encargos 
previstos no Parágrafo Único e incisos do Artigo 87.

O açodamento no trâmite do processo de impeachment seria 
incompreensível se o seu objetivo não fosse tão ostensivamente 
claro. É consenso em todo o mundo democrático e civilizado que 
o procedimento é traumatizante, fere gravemente a normalidade 
de um país, trata-se da exceção das exceções e tem de ser, por 
necessário, ponderado profundamente; é preciso dar tempo à 
população e aos Srs. Senadores para refletir com vagar sobre o 
assunto. Votar pela abertura do processo e concordar com o 
afastamento de um Presidente é uma coisa, votar pela 
consumação do impedimento, efetivando-o, e declarar a vacância 
definitiva do cargo de Presidente da República é outra muito 
diferente, especialmente quando se observam atos como aqueles 
do início deste artigo e tornam-se evidente a desordem, o tumulto 
constitucional, o “toque de caixa” combinado com o cerceamento
da defesa da Sra. Presidente como verificado na sessão da 
Comissão Especial de quinta-feira, 2 de Junho: Foram negadas a 
juntada de documento essencial e encurtado em 20 (vinte) dias o 
prazo para a defesa, um escândalo processual.



Defesa não se nega; quem nega defesa inculpa-se de 
prejulgamento, não quer ouvir porque, feita a oitiva, o 
prejulgamento, confuso, de razões confusas agressoras do direito 
da ré, não poderá ser sustentado. Estamos em face de caso 
concreto no qual a ré seria mais propriamente classificada se 
denominada vítima. O processo de impeachment tornou-se 
processo pelo absoluto descompasso da medida com a maturidade
constitucional. Depois, ao agredir frontalmente o Inciso LV do 
Artigo 5º da Carta da República, assecuratório no processo 
judicial ou administrativo do contraditório e da ampla defesa com
os meios e recuros a ela inerentes, ingressou definitivamente no 
terreno das ilegalidades nulas de pleno direito a partir do ponto 
em que tal aberração processual verificou-se;  encurtar prazos de 
defesa é tambem iniludivelmente aberrante. A defesa negada e o 
encurtamento do seu prazo vulnera assustadoramente cláusula 
pétrea do regime democrático. Assim, a Comissão Especial, e por
extensão o Senado da República, ter-se-á convertido em Tribunal 
de Exceção — vedado terminantemente pela Constituição 
Federal, Artigo 5º, XXXVII —, no qual a função específica e 
predeterminada é condenar.

Indene a dúvidas, mas, parece, “solenemente” ignorado, o Sr. 
Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal estabeleceu 
com meridiana clareza: No julgamento do impeachment só as 
alegadas e assim chamadas pedaladas fiscais podem ser 
consideradas. Outrossim, criar situações de fato contra o 
comando constitucional não lhes confere legitimidade. 

Como esperar mediante tal clima de incerteza e instabilidade 
jurídica que o mundo, especialmente os investidores, 
notadamente os estrangeiros, confiem no país?




