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Enquanto isso, na sala da
Justiça…
Murillo de Aragão. Publicado em 15 de junho de 2017.

Por Murillo de Aragão (*)

Quando eles se aproximaram do cilindro, pequenos seres dispararam raios da morte e todos

pereceram. É uma cena da obra Guerra dos mundos, do escritor britânico H.G. Wells. Imaginem

que o cilindro seja a Operação Lava-Jato e que os promotores e o juiz federal Sérgio Moro sejam
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os marcianos que disparam raios da morte. Os mortos seriam os políticos. Mas como a

realidade é muito mais saborosa do que a �cção, meu enredo de �lme B tem outros ingredientes

que cabem na fantasia.

maginem que uma explosão cause uma nuvem de radiação que vai cobrindo diversos

políticos e transformando-os em mortos-vivos. A   Lava-Jato pode ser uma mistura de

Guerra dos Mundos com Chernobyl e algo do �lme Guerra Mundial Z. A nuvem da desgraça

é propagada pelas delações premiadas.

As delações são como o sopro da quase-morte que transformam políticos delatados em zumbis

que �cam vagando à espera do desfecho. A Lava-Jato fez do mundo político brasileiro um

campo aberto cheio de zumbis. Uns muito apodrecidos, outros parcialmente. Alguns levemente

tisnados.

O enredo do �lme B prossegue. Os zumbis buscam o antídoto que possa dar a eles sobrevida e

aparência de gente normal. O remédio é uma anistia ao caixa 2.   Seria algo como o

�nanciamento na Lua como indagou o senador afastado Aécio Neves ao senador Zezé Perrella.

Como a gravidade na Lua é equivale a 1/6 da gravidade da Terra, as coisas seriam relativizadas

na devida proporção. O que era grave passaria a ser aceitável.

Mas como  são confusos e dispersos, não conseguem propor uma solução �nal. No dia em que

um projeto de anistia ao caixa 2 chegou ao plenário da Câmara, ele não tinha pai nem mãe. Era

um projeto bastardo que morreu de inanição por falta de quem o alimentasse de palavras e

argumentos.

A nuvem de radioatividade vai prosseguir, dizimando parte do   mundo político. Estes, pelo seu

lado, jogam com o tempo. Mas tempo é o que a Justiça tem. Enquanto o mundo político joga no

“let it be”, o mundo jurídico aposta no “let it bleed”.

Muito sangue ainda vai rolar. Ainda que em grosseiro descompasso com a sede da patuleia

semi-ignorante que parasita em nossas elites. O cano por onde vaza o sangue dos zumbis

políticos tem largura pequena, comparada ao que vem por aí. São tempos de Chuck Rhoades.

Mas, pelo lado político, não há ninguém com a coragem de Bob Axelrod.

(*) Advogado, professor, jornalista e cientista político
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