
O ex-presidente da Câmara Federal de Deputados deixou suas 
impressões digitais no gatilho que disparou, em condições 
anormais, o processo de impeachment. No final ficou sozinho. 
Segundo previsões de deputados, é carta definitivamente fora do 
baralho, sua cassação, inevitável, por ampla margem de votos, 
aguarda apenas a retomada dos trabalhos, em Agosto. Não seria 
este o momento para uma profunda reflexão sobre tudo o que 
vem ocorrendo? Palavras de um deputado nas preliminares da 
autorização: “Eduardo Cunha pode muito, mas não pode tudo”. 
Se a autorização deve muito a ele, uma vitória praticamente sua, 
foi uma vitória de Pirro, como tantas outras, passadas, presentes e
futuras, que, é da vida, certamente virão.

A Câmara Federal de Deputados tem novo presidente, que 
anunciou regime de urgência para o tratamento de matérias do 
interesse da Administração Provisória. Não é coisa lá muito 
ortodoxa; há uma decisão capital a ser tomada. Por que o 
açodamento? O prazo é curto, a situação precisa ser definida, será
definida nos poucos mais de trinta dias futuros. Por que tanta 
pressa? Por que essas matérias não são jogadas também para o 
final de Agosto, como a questão dos impostos, repudiada de saída
por quem sabe o que diz.

Vivemos um momento político de alto potencial de volatilidade, 
etéreo, um sonho azul e rosa anos luz distante do dia a dia de 
quem paga a conta, vive no mundo real, não em ilhas de fantasia. 
O Brasil, hoje na décima posição, chegou ao sexto lugar sem 
qualquer dessas “necessidades” surgidas de pouco tempo a esta 
parte; o sexto lugar não é u’a má classificação no ranking das 
Economias mundiais, Estados Unidos, China, Europa em bloco. 
Há sombras provocando pesadelos, ânsias? Educação e Saúde, 
em baixa, são prioridades absolutas sobre essas esquisitices de 
repente postas como salvadoras da pátria. Não são! Muito ao 
contrário! (queira ver os artigos de anterioridade recente, que 
tratam da matéria com alguns detalhes significativos). Abriram 
mão de regalias e riquezas do pré-sal, o rumo é do 
apequenamento do país, um mercado de mais de 200 milhões, dos
quais metade estará em condições de adquirir produtos 



importados, tremenda ajuda a Economias com graves limitações 
impostas pela premente e crescente necessidade de conquistar 
mercados, que podem chegar aos nossos consumidores por meio 
de Acordos, Tratados, essas coisas. E o nosso parque industrial, ó!
… Como ficarão o Emprego e a Segurança? E como viverão os 
outros cem milhões, a outra metade? Meu irmão mais velho, já 
falecido — que esteja em paz e descanso, afinal —, muito 
espirituoso, usava com certa frequência a expressão “conversa 
para lagartixa cair da parede”, dizia-a com uma entonação muito 
pessoal, provocando-me muita graça; não acho mais graça, só ele 
sabia fazê-lo. “PEC do Teto”; suas vítimas imediatas serão os 
Condores Estrelados, que, de asas cortadas, tornar-se-ão, em seus 
voos, andorinhas, presas fáceis para águias vorazes. 

Para atrair investidores sérios, que ganhem e até expatriem os 
seus lucros após os impostos, mas contribuam para o 
desenvolvimento do país, não oportunistas ou jogadores de 
cassinos, é necessária, antes de tudo, a estabilidade institucional 
que decorre da observação das regras da Constituição em sua 
inteireza, não pontualmente, que sempre resulta em desequilíbrio 
e quadros sombrios; se “badernas”, melhor definidas se 
denominadas justos reclamos, ocorrerem, quem nos garante que 
estaremos livres da “flexibilização” dos direitos e garantias 
individuais? Porque, é certo, alegar-se-ão que insubordinações e 
desobediências civis inaceitáveis não se coíbem com afagos. Isso 
vem sendo pregado insistentemente sob a falácia de que temos 
excesso de “legalismos”.

Imagine uma conversa entre empresários responsáveis, nacionais 
e estrangeiros: Se uma Administração Provisória muda tão rápida 
e profundamente a Constituição do país, “no tapa”, que segurança
teremos nós para colocar aqui, ou lá, o nosso trabalho, os nossos 
recursos técnicos e o nosso dinheiro? Qualquer forma de 
segurança decorre da segurança jurídica, constitucional, do 
rigoroso respeito à linha traçada pela Assembleia Constituinte, 
em si uma Instituição de importância sem paralelo, que tem sido 
desprezada como se a Carta da República houvesse surgido num 
passe de mágica, sem o formalismo do estilo, órfã de nascença e 



pronta para aceitar qualquer disparate. Emenda Constitucional 
existe para preencher lacunas, completar, aclarar e dar alcance às 
regras da Constituição, não para quebrar a sua espinha dorsal, 
promover o seu desequilíbrio, desfigurá-la. Reformas profundas 
da Constituição Federal requerem uma Constituinte, não decisões
em sessões de rotina do Congresso, orientadas por lideranças 
partidárias e sabe lá Deus o que mais!

Há modos adequados de atrair investidores, como fazem os países
civilizados, sem ficar à toda hora brincando de alterar suas 
Constituições. São medidas econômicas, genuinamente 
econômicas, não invenção de moda, como diziam os meus 
parentes lá de Bom Jesus. Elas existem e são factíveis sem 
terremotos constitucionais, institucionais e estruturais; e com 
muito respeito a este país, que não é terra de ninguém, tem donos,
que aqui têm raízes ancestrais, nasceram aqui, vivem aqui, 
querem trabalhar e estão chorando por ele. Podem crer. Agora, 
existem coisas que só podem ser feitas por quem é do ramo, por 
quem tem experiência na área.

      


