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Os parlamentares quiseram deixar a impunidade escancarada, escrita na lei. É a própria
negação do que a sociedade brasileira espera, de tudo em que consiste a democracia

Maia abriu a sessão desta quinta e, convenientemente, deixou o plenário para seguir reunido
com líderes partidários. Tudo corria como planejado: a maioria dos deputados, alheia à
indignação popular, aprovou o regime de urgência e rejeitou um requerimento para que todas
as votações do dia fossem nominais. Até já corria pela Câmara o texto da emenda que
consagraria a anistia, atribuído ao líder do PP, Aguinaldo Ribeiro, e aos petistas Vicente
Cândido e José Guimarães. Mas ficou claro que a trama urdida nas sombras do Congresso
não iria adiante sem que houvesse muito barulho dos deputados contrários à manobra.
Alegando “falta de consenso”, o presidente da Câmara anunciou o adiamento da votação para
a próxima terça-feira.

Ao explicar o adiamento, Maia adotou uma postura nitidamente cínica que mostra seu apoio ao
acinte que se pretendia aprovar na Câmara. “Não há anistia de um crime que não existe. Isso é
só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro”, disse.
Mentira: o artigo 350 do Código Eleitoral já contempla o caixa dois. Não se pode dizer que o
crime não existe; o que o projeto das Dez Medidas faz é apenas aperfeiçoar sua definição.
Afinal, se a situação fosse tão clara quanto Maia quer fazer parecer, bastaria votar o texto
como proposto por Lorenzoni e a anistia seria automática. Mas os deputados sabem que não é
bem assim, e por isso querem explicitar o perdão para que não reste qualquer dúvida.

Isso mostra o tamanho do absurdo que se observou na Câmara: os parlamentares quiseram
deixar a impunidade escancarada, escrita na lei. É a própria negação de tudo o que
representam as Dez Medidas, de tudo o que a sociedade brasileira espera, de tudo em que
consiste a democracia. Os deputados se acharam acima da lei – mais que isso, donos da lei.

Uma atitude movida por arrogância, mas também por desespero – um desespero que tem
sobrenome: Odebrecht. Quase 80 executivos da empreiteira, inclusive seus donos, Emílio e
Marcelo Odebrecht, contarão tudo o que sabem em delação premiada. E eles sabem muito, a
ponto de a colaboração ter sido apelidada de “delação do fim do mundo”. Centenas de políticos
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de alto escalão estariam na lista do departamento de propinas da empresa. A anistia ao caixa
dois pode não salvar todos os envolvidos de todas as acusações, mas ajudaria a atenuar os
possíveis efeitos da delação.

Em uma hora como esta, é impossível não recordar do dia em que Dilma Rousseff anunciou
que o ex-presidente Lula seria seu ministro-chefe da Casa Civil. A reação popular, naquela
ocasião, foi instantânea. Que ela inspire o Brasil neste momento, pois o acinte foi apenas
adiado. Os deputados não desistirão, e voltarão à carga terça-feira. Será o dia de mostrar, com
todas as forças, que o Brasil não aceita essa anistia.

Fonte: Gazeta do Povo, 25 de novembro de 2016.
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