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O inacreditável mora aqui
Murillo de Aragão. Publicado em 7 de setembro de 2017.

Por Murillo de Aragão (*)

O realismo fantástico se incorporou à rotina do país. Gabriel García Márquez e o seu Cem anos

de solidão são �chinha perto do que acontece por aqui. Macondo, a cidade �ctícia do romance

onde aconteciam coisas estranhas, não é nada perto do que acontece em Brasília e na política

nacional.

https://paraibaonline.com.br/


O Brasil deveria ganhar o Nobel de Literatura por transformar �cção em realidade. Nada supera

nossa capacidade de transformar fantasia em pesadelo. Alguns fatos que vieram à tona nos

últimos dias comprovam nossa condição inusitada: as novas gravações do empresário Joesley

Batista, da JBS, e o achado de milhões em um apartamento de Salvador.

Começo pelo segundo fato. Encontraram mais de 51   milhões de reais acondicionados em

malas e caixas em um apartamento da capital baiana. O imóvel seria de um amigo de Geddel

Vieira Lima (PMDB), ex-ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer e hoje sob prisão

domiciliar. Em tempo, o amigo já disse na Polícia Federal que o apartamento estava emprestado

para Geddel.

Quem guardaria tanto dinheiro em um apartamento vazio? Como se consegue recolher milhões

em dinheiro vivo e transitar pelo país? O que justi�caria alguém ganhar 51 milhões e esconder

em um apartamento? Que logística foi empregada para tirar o dinheiro dos bancos e fazê-lo

chegar ao apartamento?

Ora, quando achávamos que a corridinha com a mala dos 500 mil reais era um escândalo,

superamos tudo e a todos com a maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil!!!   As

malas – supostamente – de Geddel humilham as malas do Mensalão.

Poucas horas antes, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, veio a público expor outro

fato inacreditável. A entrega equivocada à Procuradoria, pela defesa da JBS, da gravação de um

diálogo impensável entre Joesley Batista e seu executivo Ricardo Saud sobre o conturbado e

polêmico acordo de leniência assinado com os donos da empresa. O que já foi revelado é

espantosamente sério. E tragicamente hilário quando se ver o volume de besteiras e grosseiras

ditas pela dupla.

Caso se aplique a teoria do domínio do fato ao episódio, na versão do ex-ministro do Supremo

Joaquim Barbosa, Janot estaria em sérios apuros por conta da participação de seu ex-braço-

direito, Marcelo Miller, no episódio. No mínimo, é tudo muito estranho.

Como um acordo de leniência de tamanha relevância é conduzido de forma tão descuidada e

desastrada? Por que, nos diálogos gravados, Joesley diz que a Odebrecht moeu o Legislativo e

que ele entregaria à PGR o Judiciário e o Executivo, para, na sequência, defender-se

candidamente dizendo que não era bem isso que ele queria dizer?



A trama exposta nos diálogos desmoraliza o acordo de leniência, enfraquece Janot, atinge a

reputação do Judiciário e revela que houve um brutal açodamento, um grave descuido e muita

imperícia na condução da questão. Tudo ao mesmo tempo aqui e agora.

Também é inacreditável a entrega do material sem a conferência de seu conteúdo. Como as

gravações foram entregues? Considerando o grau de maldade dos atores envolvidos, teria sido

de propósito? O episódio também comprova que não existe segredo de justiça e que as provas

vão sendo sucessivamente vazadas sem que se descubra quem anda vazando.

Ao tempo dos dois episódios mencionados, descobriu-se também que o Brasil teria subornado

membros do Comitê Olímpico Internacional em esquema que envolve o ex-governador Sérgio

Cabral para que o Rio de Janeiro fosse a sede das Olimpíadas. Cabral… que já é acusado de

receber mais de 260 milhões de reais em propinas do pessoal dos transportes públicos do Rio!!!

As revelações de que dois próceres do PMDB – Cabral e Geddel – podem ter amealhado

milhões em esquemas de corrupção causa nojo e indignação naqueles que lutaram pela

redemocratização do país sob as cores do velho MDB. E que foram perseguidos e prejudicados

na luta pela democracia. Que �m triste.

Na mesma leva de acontecimentos dos últimos dias, também sobrou para o PT, supostamente o

partido da moral e dos bons costumes políticos: os ex-presidentes da República Lula e Dilma

Rousseff foram denunciados no Superior Tribunal Federal, com fartura de provas, sob a

acusação de liderarem uma organização criminosa. Para piorar, Antonio Palloci a�rmou ao juiz

Sergio Moro que Lula participou dos esquemas de corrupção da Petrobras!

A corrupção no Brasil é democrática: vai da direita à esquerda sem maiores constrangimentos e

atinge políticos de grande, médio e pequeno porte.

Tempos atrás, o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso disse que o sistema político

brasileiro era indutor da criminalidade. Estava certo. Mas não é apenas isso. O poder do Estado

e sua opacidade permitem que muitos daqueles que dirigem os negócios públicos possam se

apoderar da máquina pública para fazer negócios de interesse pessoal, subverter as corridas

eleitorais e perpetuar esquemas de poder e de corrupção. Tudo sob as barbas de uma elite

omissa, interesseira, ideologicamente doente e incompetente.



Em tempo: a palavra Macondo, nome da cidade �ctícia de Gabriel García Márquez, vem do

dialeto africano Kituba e quer dizer “bananas”. Se somos mais do que Macondo, seremos

mesmo uma República das Bananas e com uma elite de bananas?

(*) Advogado, professor, jornalista e cientista político
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