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RESUMO

A proposta deste trabalho é analisar as influências de quatro perfis marcantes e de grande
repercussão publicados pela revista Piauí sobre as coberturas dos jornais O Globo e Folha de
S. Paulo a respeito dos assuntos abordados por essas três reportagens. Trataremos dos casos
Nelson Jobim, Sean Goldman e Ricardo Teixeira. O objetivo é averiguar por que os perfis de
uma revista de nicho tiveram impacto no conteúdo dos dois maiores jornais do Brasil e quais
foram os possíveis efeitos que esses textos tiveram no desenrolar dos respectivos
acontecimentos aos quais se referiram, a saber: o processo de desgaste político do ex-ministro
da Defesa, Nelson Jobim; a batalha judicial binacional pela guarda do menino Sean Goldman
e a renúncia do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira.
A base teórica será composta pelos livros Antropológica do Espelho, de Muniz Sodré; O
Escândalo Político: poder e visibilidade na era da mídia, de John B. Thompson; Teorias da
Comunicação de Massa, de Melvin L. DeFleur e Sandra Ball-Rokeach e Teoria do
Jornalismo, de Felipe Pena.
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1. Introdução

Quando Nelson Jobim deixou o cargo de ministro da Defesa, em 5 de agosto de
2011, o mais intrigante à época não foi a bagunça política causada pela verborragia de Jobim,
mas sim o papel desempenhado pela revista Piauí no desenrolar dos fatos.
Não havia dúvida de que o perfil do ex-ministro, escrito pela jornalista Consuelo
Dieguez, havia sido fundamental para que a presidenta tomasse a decisão de dispensar Jobim
do cargo que ocupava.
O fato é que nenhuma matéria de Piauí até então havia produzido consequências
tão severas quanto essa, nem sido mencionada por jornais como O Globo e Folha de S. Paulo
de modo tão evidente. Se as linhas editoriais seguidas por esses três periódicos são tão
distintas, como é possível que o trabalho de uma revista dedicada ao jornalismo narrativo,
publicada mensalmente e com equipe e tiragens significativamente menores 1 que as de O
Globo e da Folha de S. Paulo pudesse ter sido projetada da forma que foi? Será que haveria
outros casos em que matérias publicadas por Piauí tiveram algum impacto sobre a cobertura
dos jornais diários ou até mesmo sobre a evolução de determinados acontecimentos? Se sim,
qual seria, afinal de contas, a explicação para esse fenômeno?
Hoje, é cada vez menor o espaço que a imprensa cotidiana cede para textos como
os produzidos pela Piauí, que são longos, detalhados, produtos de apurações demoradas.
A lógica é simples. Por que o jornal gastaria espaço, recurso tão escasso no
jornalismo impresso, com matérias tão longas, que fatalmente não serão lidas? Publicar a
maior quantidade possível de informação usando, para tanto, a menor quantidade possível de
texto é o ideal tanto para jornais quanto para revistas.
Piauí vai na contramão de tudo isso, em “uma espécie de resistência à
padronização”, (DUVANEL, 2009, pág. 3). É difícil, para não dizer extremamente
improvável, que o leitor de Piauí encontre em suas páginas reportagens tais quais as dos
grandes veículos, tanto por causa de sua linha editorial quanto de sua periodicidade. Não é
preciso ter acompanhado a revista por um longo período de tempo para notar que ela tenta
fugir dos temas elegidos pela mídia “tradicional”, por assim dizer. E se por um acaso a equipe

1

Não há dados sobre a circulação média das edições de Piauí, mas, como exemplo, podemos citar
a edição 40 dessa revista, que vendeu 29.553 exemplares. Dados da Associação Nacional de Jornais (ANJ)
demonstram que as médias de circulação dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo em 2011 eram,
respectivamente, 286.398 e 256.259 exemplares. Como se vê, uma grande diferença. A tabela da ANJ pode ser
consultada em http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil. Acesso
em 08/06/2012.
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de Piauí resolver dar atenção a algo explorado pela grande imprensa, ela o fará com uma
abordagem bastante distinta.
Piauí nasceu da falta que João Moreira Salles, idealizador, publisher e um dos
editores da revista, sentia de ver publicações dedicadas a reportagens de fôlego, com boas
histórias e textos trabalhados. Ela foi lançada oficialmente na edição de 2006 da Festa
Literária de Paraty (Flip) e conta, desde o início, com um nome de peso no mercado, fruto do
capital pessoal de seu idealizador e dos jornalistas renomados que assinam as matérias
estampadas em suas páginas. Apesar de, oficialmente, o nome da revista ser grafado com “p”
minúsculo, neste trabalho ele será escrito com essa letra em sua forma maiúscula.
É importante observar que Piauí tem na revista norteamericana The New Yorker
uma grande fonte de inspiração. A valorização do humor, assim como das reportagens longas
e bem apuradas são características comuns às duas.
João Moreira Salles, citado por Talita Duvanel, esclarece que não há uma guerra
declarada ao noticiário tradicional, mas sim a busca por novos modos de apresentar assuntos
cotidianos – à moda da The New Yorker:
Você nunca vai ler na piauí uma matéria que trate da situação da educação no Brasil.
O que não significa que a gente não vai tratar de educação. É típico da piauí, por
exemplo, falar de educação encarnando um personagem singular, em uma história
concreta, e não em uma abstração. As grandes generalizações não cabem na piauí;
elas explicam muito pouco. (SALLES apud DUVANEL. 2009, pág. 36)

No que diz respeito à apuração das reportagens da revista, Duvanel destaca o
cuidado com o qual ela é feita. Ao contrário da maioria dos outros jornalistas hoje, os
repórteres de Piauí são encorajados a saírem da redação na hora de averiguar os fatos a fundo,
não se limitando apenas a buscas na internet e a telefonemas. Sobre esse assunto, afirma
Salles: “não tem nenhuma matéria feita de casa. A gente nunca tratará da guerra do Iraque se
alguém não for lá. Não tem opinião desencarnada. Você tem que sair, tem que ver, tem que
apurar. Tudo é visto pelo olho de quem escreve”, (SALLES apud DUVANEL, 2009, pág. 38).
A crença é que quanto mais se gasta tempo para produzir uma matéria, mais
chances ela tem de sair completa. A revista publica matérias apuradas ao longo de até três
meses, algo praticamente inexistente na imprensa brasileira.
Vale a pena notar, ainda, que não há editorias em Piauí. Para João Moreira Salles,
a falta de divisões temáticas não imobiliza as pautas da publicação. Ao contrário, as liberta,
pois, dessa forma, não há compromisso com tópico nenhum.
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O Globo e Folha de S. Paulo não poderiam ser mais diferentes da revista
idealizada por Salles. Ambos não só possuem editorias fixas, como também são partidários da
pirâmide invertida na produção de seus textos, sempre tão concisos quanto possível. A rotina
de produção de conteúdo desses diários é intensa: não costuma haver muito tempo para uma
longa apuração. O Globo e a Folha de S. Paulo buscam contextualizar as notícias por eles
publicadas, dando, quando possível, diferentes ângulos e/ou versões do fato.

O furo

jornalístico também é perseguido, bem como a atualidade das informações.
Para responder às questões suscitadas pelo caso Jobim, identificamos outras duas
situações marcantes, nas quais as matérias de Piauí também tiveram um papel fundamental: o
caso Sean Goldman e o caso Ricardo Teixeira.
Representando a mídia tradicional, escolhemos O Globo e Folha de S. Paulo, dois
jornais de grande expressão. Nossa ideia foi analisar o conteúdo das matérias desses diários
sobre os mesmos temas que os apresentados nos perfis de Piauí, a fim de investigar se havia
alguma relação entre os conteúdos. Filtramos os textos que foram publicados entre um mês
antes até nove meses depois que as edições selecionadas de Piauí foram às bancas, de modo
que pudéssemos acompanhar a evolução das coberturas.
Como base teórica, os quatro livros utilizados foram O Escândalo Político, de
John B. Thompson; Antropológica do Espelho, de Muniz Sodré; Teorias da Comunicação de
Massa, de Melvin L. DeFleur e Sandra Ball-Rokeach e Teoria do Jornalismo, de Felipe Pena.
A obra de John B. Thompson foi referência mais valiosa para este trabalho, apesar de apenas
os casos Jobim e Teixeira poderem ser definidos como casos de escândalo político. Isso se
explica pela abrangência e versatilidade que os argumentos de Thompson possuem.
O desenrolar de cada episódio será tratado separadamente, detalhando tanto as
coberturas de Piauí quanto as de O Globo e da Folha de S. Paulo.
O conteúdo do capítulo O caso Nelson Jobim inclui as circunstâncias que levaram
à demissão do ministro e como exatamente o perfil de Piauí acabou tendo importância para
esse desfecho. Recorreremos às ideias de John B. Thompson sobre os motivos que levam
escândalos a serem tão valiosos para a mídia. Complementarmente, aproveitaremos os
argumentos de Muniz Sodré a respeito das mudanças sofridas pela comunicação de massa
recentemente. Além disso, mencionaremos também os comentários de Melvin L. DeFleur e
Sandra Ball-Rokeach sobre a teoria das expectativas sociais.
Já no capítulo O caso Sean Goldman, nosso foco é contextualizar a batalha
judicial pela guarda do menino e apontar como Piauí contribuiu para que o valor-notícia da
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querela aumentasse até quase se tornar uma questão de Estado. Consideramos pertinente
aludir às teorias do newsmaking e do agendamento, elucidadas por Felipe Pena.
Finalmente, no capítulo O caso Ricardo Teixeira o envolvimento do ex-cartola
com negociações ilícitas será mencionado. Será falado ainda como Piauí ajudou a fazer com
que ele sofresse algumas consequências dos 22 anos de denúncias, pelos quais passara
incólume. As ideias de Thompson serão usadas mais uma vez, mas dessa vez será trazido à
baila as opiniões do sociólogo a respeito da natureza transgressora do escândalo.
Eis o esforço para entender o porquê dos perfis de uma revista de nicho terem
influenciado a cobertura de dois dos maiores jornais brasileiros e, ainda, o porquê desses
mesmos perfis terem colaborado para a evolução dos casos aos quais se referiram.
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2. O caso Nelson Jobim

Cinco de agosto de 2011 foi o a data escolhida para que a quinquagésima nona
edição da revista Piauí fosse às bancas. Estava estampada na capa a fotografia que um
macaco teria tirado de si mesmo quando um fotógrafo deixou seu equipamento sem
supervisão por alguns instantes na floresta. À época, o caso inusitado foi tema de algumas
matérias2.
No entanto, não constava no conteúdo da publicação qualquer referência à origem
da imagem. Naquela edição, Nilton Claudino relatava sua experiência de horror quando, na
condição de fotógrafo freelancer do jornal O Dia, viveu disfarçado na favela Jardim Batan,
em Realengo, e foi descoberto por integrantes de uma milícia cujo papel no tráfico de drogas
o jornal investigava. Eduardo Escorel tecia comentários sobre o filme Melancolia, de Lars
Von Trier. Pedro Meira Monteiro, por sua vez, analisava um livro de José Miguel Wisnik,
Veneno Remédio: O Futebol e o Brasil. O fim de semana na praia de Cesare Battisti era
destrinchado por Mario Sergio Conti. Marcia Angell falava sobre o crescimento no número de
pacientes brasileiros tratados com antidepressivos. Consuelo Dieguez revelava um perfil do
então ministro da Defesa Nelson Jobim e o fictício Diário da Dilma seguia nas páginas da
revista. Para quem estava alheio ao noticiário político das últimas semanas, tratava-se apenas
de mais uma edição. Só que não era.
Dois dias antes, em 3 de agosto de 2011, chegou ao conhecimento da presidenta
Dilma Rousseff o conteúdo do texto de Dieguez sobre Jobim. Declarações como “(...) a Ideli
[ministra das Relações Institucionais] é muito fraquinha e Gleisi [ministra da Casa Civil] nem
sequer conhece Brasília”, assim como a revelação do conteúdo do diálogo entre a presidenta e
Jobim na ocasião da escolha de José Genoino para o cargo de assessor do ministro da defesa
irritaram Dilma. Algumas horas depois, em torno das 20h, era formalizada a saída de Jobim
da pasta. Em seu lugar, entraria Celso Amorim, diplomata de carreira e ex-ministro das
Relações Exteriores do governo Lula.
As primeiras linhas do texto de Dieguez transcrevem uma conversa entre Jobim e
o almirante José Alberto Accioly Fragelli, coordenador do Programa de Desenvolvimento de
Submarino com Propulsão Nuclear. Os dois se debatem sobre uma apresentação em slides a
2

Sucedeu-se o seguinte: o fotógrafo inglês David Slater alegou ter tido a câmera roubada por um
macaco-de-celebes quando passeava por um parque da ilha Sulawesi, na Indonésia. O símio teria tirado mais de
cem fotos de si mesmo antes que Slater conseguisse recuperar o equipamento. Matérias sobre o assunto
disponíveis
em:
http://www1.folha.uol.com.br/bichos/939258-macaco-furta-camera-e-tira-fotos-delesorrindo.shtml, http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8615859/Monkey-steals-camera-tosnap-himself.html. Acesso em 20/04/2012.

11

respeito do projeto do submarino. Na opinião de Jobim, o conteúdo é truncado para aqueles
que não entendem bem o assunto – ou seja, os civis. Há siglas demais. Fragelli argumenta que
a apresentação sempre havia sido feita daquela forma. Jobim decreta que alterações sejam
feitas. Fragelli acata a ordem. Algumas linhas depois, é relatado que, com uma taça de vinho
branco na mão, Jobim expôs sua irritação com o almirante, afirmando que é necessário impor
o respeito à autoridade para que não se tome o vácuo deixado pelos superiores.
Os parágrafos subsequentes narram a vida pessoal de Jobim, com direito a
informações sobre as peculiaridades políticas de sua família, bem como sobre o contexto que
o alçou ao Ministério da Defesa, assim resumido:
Jobim chegou ao Ministério da Defesa embraseado por confusões que vinham desde
o início do governo Lula. A cúpula militar se abespinhara com o ministro José
Viegas porque ele divulgou fotos do jornalista Vladimir Herzog seviciado na cadeia,
pouco antes de ser assassinado durante a ditadura. A tortura seguida de morte era
fato inquestionável. Mas as fotos divulgadas por Viegas, não; eram uma fraude.
Viegas caiu e o vice-presidente José Alencar foi improvisado no cargo, pelo qual
não tinha gosto nem interesse. Mal apareceu no Ministério até ser substituído por
Waldir Pires, ex-governador da Bahia. Ao defender a desmilitarização do controle
aéreo, Pires também se atritou com o oficialato. Um avião de grande porte caiu em
seguida, controladores de voo entraram em greve, os aeroportos viraram um
pandemônio e Waldir Pires ficou fragilizado. (DIEGUEZ, 2011)3

Posteriormente, Dieguez destrincha os meandros do jogo de convencimento até
que Jobim finalmente aceitasse ser ministro. O leitor se inteira, também, de que o
apaziguamento dos conflitos na aviação civil fez com que o chefe da pasta da defesa nacional
voltasse sua atenção para os assuntos militares. A partir de então, a maior parte do perfil é
dedicada à relação de Jobim com as forças armadas. Impasses relacionados à ditadura são
temas recorrentes.
Fala-se sobre a Estratégia Nacional de Defesa que almeja, entre outras coisas, a
construção de um satélite geoestacionário para monitoramento de fronteiras; sobre o
reaparelhamento das forçar armadas e, naturalmente, sobre o evento de comemoração dos 80
anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em discurso proferido nessa ocasião,
Jobim articulou duas frases dúbias que lhe causariam muita dor de cabeça, como veremos
adiante: “Nelson Rodrigues dizia que, no tempo dele, os idiotas entravam na sala, ficavam

3

DIEGUEZ, Consuelo. Para toda obra. Piauí, Rio de Janeiro, agosto 2011. Disponível em
http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-59/vultos-da-republica/para-toda-obra. Acesso em 18/04/2012.
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quietos num canto ouvindo todo mundo falar e depois iam embora. Mas hoje, Fernando, os
idiotas perderam a modéstia”.
Os parágrafos que desagradaram Dilma só aparecem quase no fim do texto, logo
depois da passagem sobre o aniversário de Fernando Henrique Cardoso. Dieguez conta que,
após a celebração natalícia, Jobim reuniu-se com outro ex-presidente, Fernando Collor de
Mello, para discutir a liberação de documentos sigilosos do Estado.
Não se sabe o que foi falado no gabinete de Collor. O que foi documentado é que,
depois de uma hora de conversa, Jobim dirigiu-se ao Ministério da Defesa para almoçar.
Durante a refeição, pôs-se a opinar sobre o assunto e pronunciou a famigerada sentença: “É
muita trapalhada, a Ideli é muito fraquinha e Gleisi nem sequer conhece Brasília”. Em
seguida, quando questionado sobre o possível motivo de tantos percalços na relação entre o
governo e o Congresso Nacional, é categórico ao afirmar que falta um articulador como José
Genoino. Isso abre espaço para que Dieguez insira um parágrafo sobre a ascensão de Genoino
ao cargo de assessor do ministro da Defesa, no qual o diálogo entre Dilma e Jobim é revelado:

José Genoíno se candidatou a deputado, não se elegeu e, no começo do ano, Jobim o
chamou para ser seu assessor. Antes de convidá-lo, porém, informou a presidenta da
sua intenção. “Mas será que ele pode ser útil?”, perguntou-lhe Dilma. E ele
respondeu: “Presidenta, quem sabe se ele pode ou não ser útil sou eu”. (DIEGUEZ,
2011)4

Eis os trechos que tornaram insustentável a permanência de Nelson Jobim nos
quadros do governo. Antes de prosseguir, contudo, faz-se necessário expor qual era a situação
do ex-ministro quando o conteúdo do perfil chegou às mãos de Dilma Rousseff.
Em um espaço de cinco semanas, Jobim falou mais do que deveria. Primeiro, em
junho, no aniversário de Fernando Henrique Cardoso, quando deu a entender que os idiotas
aos quais se referia eram os componentes dos quadros do PT. Depois, em julho, em entrevista
a Fernando Rodrigues no programa “Poder e Política”, mantido pela Folha de S. Paulo e pelo
UOL, quando declarou publicamente que, nas eleições de 2010, votara em José Serra, opositor
de Dilma Rousseff. A presidenta, disse Jobim, estava ciente desse fato, mas não se mostrava
desconfortável com isso. Finalmente, para coroar a crise, as declarações estampadas na Piauí
de agosto de 2011, apontadas previamente. Vale acrescentar que Jobim já aparecia no

4

DIEGUEZ, Consuelo. Para toda obra. Piauí, Rio de Janeiro, agosto 2011 . Disponível em
http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-59/vultos-da-republica/para-toda-obra. Acesso em 18/04/2012.
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noticiário de forma esparsa, e que, portanto, ele não estreou nos jornais nas semanas que
antecederam sua demissão. Isto posto, o perfil escrito por Consuelo Dieguez para Piauí foi a
gota d’água de um processo de desgaste anterior à publicação da revista.
Outros fatores importantes a se considerar são as demissões de ministros antes de
Nelson Jobim. Em agosto, Dilma Rousseff contabilizava oito meses incompletos de governo.
Desde que tomara posse, a presidenta demitira dois ministros 5, herança do governo Lula:
Antonio Palocci, da Casa Civil, substituído por Gleisi Hoffman, que “nem sequer conhece
Brasília”, e Alfredo Nascimento, de Transportes, substituído por Paulo Sérgio Passos. Palocci
foi demitido depois que a Folha de S. Paulo denunciou seu enriquecimento através da atuação
como consultor de empresas no período em que foi deputado federal e coordenou a campanha
de Dilma à presidência. Nascimento, por sua vez, caiu depois que foi revelada a cobrança,
instituída por órgãos ligados ao Ministério dos Transportes, de 5% de propina de consultorias
e empreiteiras.
Em matéria publicada em 5 de agosto de 2011 no Primeiro Caderno de O Globo,
intitulada “Jobim ataca e fica sem defesa”, as repórteres Luiza Damé, Cristiane Jungblut e
Maria Lima reforçam que o motivo da demissão de Jobim foram apenas as declarações
polêmicas, entendidas como provocações dirigidas a Dilma, com quem, dizem as repórteres, o
ex-ministro jamais teve relação próxima:
Jobim perdeu o cargo depois de várias provocações à presidente (...). Sua saída foi
decidida por Dilma ainda na noite de quarta-feira, quando ela soube do teor das
declarações de Jobim à revista “Piauí”. (...) o ministro provocou polêmicas no
governo, culminando com a revelação, à “Piauí”, de um diálogo com a presidente
sobre a contratação do ex-deputado petista José Genoino para a assessoria do
Ministério da Defesa e também do que pensa sobre as ministras Ideli Salvatti (...) e
Gleisi Hoffman (...). A saída de Jobim já era dada como certa pela classe política
desde as primeiras horas do dia. Tanto adversários como amigos do peemedebista
diziam que ele havia extrapolado e perdido as condições de continuar no cargo.
(DAMÉ, JUNGLBUT e LIMA, 2011)6

Um editorial da Folha, “As falas de Jobim”, também publicado em 5 de agosto
de 2011, ressalta a competência dele à frente da pasta, tanto no trato das questões das Forças
Armadas como na resolução do auge do episódio de caos na aviação civil, ocorrido em 2007:
5

Até 18 de abril de 2012, lista atualizada de ministros demitidos continha Afonso Florence, do
Desenvolvimento Agrário; Alfredo Nascimento, dos Transportes; Antonio Palocci, da Casa Civil; Carlos Lupi,
do Trabalho e Emprego; Wagner Rossi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Mário Negromonte, das
Cidades; Orlando Silva, dos Esportes; Pedro Novais, do Turismo e Nelson Jobim, da Defesa. Desses, Jobim foi o
único que não foi demitido por causa de denúncias de corrupção. A punição para os ex-ministros envolvidos em
escândalos segue sendo apenas a exoneração – nenhum deles foi penalizado judicialmente.
6
DAMÉ, Luiza; JUNGBLUT, Cristiane e LIMA, Maria. Jobim ataca e fica sem defesa. O Globo,
Rio de Janeiro, 05/08/2011. Primeiro Caderno, pág. 3.
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Seria uma injustiça se a passagem de Jobim ficasse marcada só por tais
incontinências. Sua chegada à pasta responsável pelo setor aéreo refreou a anarquia
que ali reinava na época da tragédia de Congonhas. (...) Mais que isso, Jobim foi
talvez o mais eficiente ocupante civil da Defesa no trato com o estamento militar. O
estilo pessoal foi traduzido como autoridade e voz de comando pelos subordinados.
(...) O maior sucesso de Jobim, contudo, terá ocorrido na administração da
resistência dos militares ao reexame democrático do período da ditadura (19641985). (CATANHÊDE, 2011)7

A insatisfação, dizem Maria Lima e Gerson Camarotti na matéria “Esvaziado e
insatisfeito, Jobim ‘morreu pela boca’”, de O Globo, também do dia 5 de agosto, levou o exministro ao comportamento verborrágico que culminou com sua demissão. No texto, os
repórteres esclarecem que na formação do governo, em dezembro de 2010, Dilma deixou que
Jobim permanecesse no cargo por insistência de Lula - que também condenou a incontinência
verbal de Jobim. Ao contrário do que o ex-ministro acreditava, ela nunca aceitou bem o fato
de que ele votara em José Serra. Por isso, o tratamento dispensado ao ex-ministro sempre foi
frio e distante. Some-se a isso o esvaziamento do Ministério da Defesa promovido por Dilma,
barrando a compra de 36 aviões de combate franceses (que somariam R$10 bilhões de
dólares) e cortando R$4,4 bilhões do orçamento. Na gestão de Lula, a situação de Jobim era
muito mais confortável e prestigiosa. Era apenas uma questão de tempo até que o rancor
produzido pela mudança de status começasse a produzir frutos, como aponta Eliane
Catanhêde em coluna publicada em 5 de agosto de 2011 na Folha:
Depois das vitórias com Lula, Jobim sofreu seguidas derrotas com Dilma. O severo
corte no Orçamento inviabilizou os sonhos de modernização das três Forças, a opção
pelos caças franceses evaporou, e ele foi também esvaziado politicamente. Deixou
de influir nas grandes discussões e nas questões jurídicas. E reagiu à la Jobim:
orgulhosamente, falando grosso. (CATANHÊDE, 2011)8

E quando os frutos desse rancor começaram a aparecer, os meios de comunicação
trataram de divulgá-lo abundantemente. Segundo o sociólogo John B. Thompson, o valor que
um bom escândalo tem para a grande mídia explicaria a rápida proliferação das declarações
desastrosas de Nelson Jobim nos jornais, revistas, sites e assim por diante:
Esse valor é justificado, na opinião de Thompson, por quatro motivos. O primeiro
deles é o lucro derivado da cobertura. Não é novidade que as organizações midiáticas são
movidas, em parte, por motivos econômicos. A sobrevivência de um veículo está

7

CATANHÊDE, Eliane. As falas de Jobim. Folha de S. Paulo, São Paulo, 05/08/2011, Primeiro
Caderno, pág. 2.
8
CATANHÊDE, Eliane. Saída diplomática para a guerra. Folha de S. Paulo, São Paulo,
05/08/2011, Primeiro Caderno, pág. 2.
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condicionada, em parte, pela atração e fidelização de leitores, telespectadores e/ou ouvintes.
Assim sendo, o escândalo, por sua natureza chamativa e entretenedora, serve como uma isca
para o público, que se sente impelido a acompanhá-lo, seja comprando jornais, assistindo à
televisão, ouvindo rádio ou navegando na internet:
Dados os imperativos econômicos que moldam as organizações da mídia como
possuindo interesses lucrativos, não é de se surpreender que algumas organizações
da mídia tenham procurado produzir bens simbólicos que possuam um caráter
sensacionalista, provocando a atenção. (...) O surgimento de uma imprensa de
circulação de massa nos séculos XIX e XX colocou prioridade maior na necessidade
de atrair um sempre maior número de leitores, criando assim um contexto em que a
procura por notícias chamativas, entretenedoras, se tornou uma característica
rotineira da produção jornalística. E nesse contexto a publicação de revelações e
alegações que fossem escandalosas (...) fornecem histórias cheias de vida,
provocativas, que podem ser usadas para chamar a atenção dos leitores e mantê-los
presos enquanto o enredo se desenrola dia a dia, semana a semana. (THOMPSON.
2002, pág. 109)

De acordo com Mônica Bergamo9, o escândalo verborrágico de Jobim fez com
que a Piauí esgotasse nas bancas, o que levou a uma impressão extra de 15 mil exemplares 10.
Tendo em vista o contexto de instabilidade nos ministérios do governo Dilma, com demissões
em um curto espaço de tempo, notícias relacionadas a possíveis transgressões ministeriais
prendiam bastante a atenção e contribuíam para atrair os leitores e aumentar as vendas, o que
certamente colocou o tema no topo da lista de “assuntos que dão notícia”.
No entanto, contrapõe Thompson, isso não quer dizer que toda vez que uma
organização midiática noticiar um escândalo o fará tendo em vista a caixa registradora:
A importância do lucro econômico pode ser facilmente exagerada ou mal
interpretada. Poderá haver ocasiões em que a motivação de narrar uma história
escandalosa é, em grande parte, ou exclusivamente, econômica, mas isso é mais
provável que tal caso seja uma exceção que a regra. A importância do interesse no
lucro econômico tem menos a ver com as motivações do pessoal da mídia do que
com a estrutura geral das organizações da mídia e com as exigências nelas operando,
uma estrutura que ajudou a assegurar que certo gênero de notícias se tornasse uma
característica marcante da produção jornalística. (THOMPSON. 2002, pág. 109)
9

(BERGAMO. Pão Quente. Folha de S. Paulo, São Paulo, Ilustrada, pág. 2)
A edição 59 de Piauí vendeu 40.135 exemplares. Para efeito de comparação, a edição 40, de
janeiro de 2010, vendeu 29.553 exemplares. A publicação não possui estimativas de circulação média. É possível
notar, no entanto, que houve um sensível aumento de vendas entre uma edição e outra. Vejamos as edições 26 e
30, que serão mencionadas no próximo capítulo, sobre o caso Sean Goldman. Ambas venderam,
respectivamente, 28.799 e 29.137 exemplares. A edição 58, correspondente ao último capítulo desta monografia,
sobre o caso Ricardo Teixeira, viu 37.397 unidades serem comercializadas. Esses números fazem sentido: nos
casos Nelson Jobim e Ricardo Teixeira os efeitos dos perfis publicados por Piauí foram muito mais contundentes
que os do caso Sean Goldman. Neste último, as matérias da revista serviram como “lenha na fogueira”,
aquecendo a cobertura midiática sobre o assunto. Nos dois primeiros, as matérias foram as próprias fogueiras e
desencadearam consequências irreversíveis para os perfilados. Era de se esperar que essa diferença se refletisse
nas vendas.
10
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O segundo motivo são os objetivos políticos que determinados veículos possam
ter. Segundo Thompson, o fato de muitos veículos se proclamarem politicamente neutros não
quer dizer que eles não se posicionem a esse respeito e se disponham a apoiar
temporariamente pessoas ou partidos específicos. Outro ponto é o fato de que há pessoas com
convicções morais e políticas bastante arraigadas ocupando cargos de relevância nas
organizações midiáticas, o que certamente influencia a orientação do veículo. Essas pessoas
podem usar o poder que detêm para alcançar seus alvos, algo relativamente comum de se ver.
Esse motivo específico não parece se aplicar para a cobertura do caso Jobim,
embora seja difícil afirmar com toda a certeza. Naturalmente, a orientação política de um
veículo ou de um jornalista pode ter influenciado o enfoque dado ao caso. Contudo, a
demissão do ex-ministro da Defesa não aconteceu por causa de uma denúncia midiática, e sim
pelo descuido do próprio ex-ministro na escolha de suas palavras em eventos públicos e em
entrevistas.
O terceiro motivo que justifica o valor do escândalo para a grande mídia está
relacionado às concepções profissionais que quem trabalha nessa área tem a respeito das
funções que exercem. Thompson acredita que a emergência de princípios que definissem a
boa prática jornalística, no final do século XIX, a saber a factualidade e o entretenimento,
guiaram os rumos do exercício profissional dos jornalistas. Sob essa perspectiva, o escândalo
pode servir tanto para aqueles que prezam o entretenimento quanto para aqueles que se
preocupam mais com a factualidade. Um “bom” escândalo, como já vimos, prende a atenção
do público, mas, por outro lado, também pode denunciar comportamentos reprováveis de
figuras de destaque e relevância na sociedade cumprindo, dessa forma, uma função
expurgadora.
Finalmente, o quarto e último motivo são as rivalidades competitivas entre as
organizações midiáticas. É preciso dar a notícia da forma mais completa e atraente antes dos
concorrentes. Há quem busque manter um perfil mais sóbrio, com informações detalhadas e
precisas. Outros optam por entreter com amenidades, como fatos sobre a vida das
celebridades. Independente da linha seguida pelo veículo, Thompson defende que a
competição travada na arena da mídia traz certa homogeneidade para os conteúdos
propagados:
Um fato importante para uma organização pode, rapidamente, tornar-se um fato
importante para as outras, pois a informação flui não simplesmente das organizações
de produção de notícias para seus leitores ou espectadores, mas também entre as
próprias organizações. Essa circular de informação (...) produz certo grau de
homogeneidade entre assuntos merecedores de notícia (...). Em segundo lugar, ela
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produz um grau de amplificação da mídia: a importância de um acontecimento é
ampliada pelo fato de ser encampada por outras organizações (e por outros meios de
comunicação) e devido a isso recebe maior importância e visibilidade no domínio
público. E, em terceiro lugar, ela produz um grau de auto-referenciação. As
organizações produtoras de notícias (...) procuram suas inspirações (...) naquilo que
suas competidoras estão fazendo. (THOMPSON. 2002, pág. 115)

Isso faz com que, nas palavras de Thompson (2002, Pág. 116), o mundo midiático
se torne “um mundo fechado sobre si mesmo – quase como uma sala de espelhos em que cada
imagem e cada movimento são refletidos de múltiplas formas”.
A afirmação não poderia se encaixar melhor no caso Jobim. Quando se lê a
produção de O Globo e da Folha de S. Paulo sobre o episódio, o que se percebe é que as
informações são basicamente as mesmas. Não há nada que diferencie o conteúdo de um jornal
do outro. Definitivamente, esse não é um caso em que houve um furo dramático11.
As ideias de Muniz Sodré poderiam ser aplicadas aqui. Ele diz que a virada do
século XXI foi o palco de uma retumbante mudança na comunicação de massa. De
centralizada, verticalizada e unidirecional, passou a ser “multimidializada” e interativa,
graças, naturalmente, aos avanços técnicos vivenciados nesse período.
No entanto, Sodré é reticente quando se trata de categorizar esses avanços como
“revolução”, pois o termo lhe parece inadequado para definir uma mudança, em teoria,
simples. Acontecimentos inesperados seguidos da ascensão de novos valores são o que
definem uma revolução. No caso da comunicação, postula o pesquisador, essa “revolução”
tecnológica basicamente conserva as estruturas de poder existentes.
A expressão que melhor se encaixa nesse caso, sugere Sodré, é mutação
tecnológica, pois vivemos:
a maturação tecnológica do avanço científico, que resulta em hibridização e
rotinização de processos de trabalho e recursos técnicos já existentes sob outras
formas (telefonia, televisão, computação) há algum tempo. Hibridizam-se
igualmente as velhas formações discursivas (texto, som, imagem), dando margem ao
aparecimento do que se tem chamado hipertexto ou hipermídia. (SODRÉ. 2011, pág.
13)

Para ele, essa constatação é um dos elementos que confirmam a velha hipótese de
que a contemporaneidade é norteada pela propensão à telerrealização dos relacionamentos,
“presente na articulação do múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas
individuais de conduta com as tecnologias da comunicação”, (SODRÉ, 2011, pág. 21), em

11

Para comparação entre os conteúdos, consultar os anexos.
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outras palavras, pela midiatização12. Está implícito nos novos meios de comunicação um novo
viver, com novos valores e formas de se estar no mundo. Ora, o que foi o caso Jobim se não
um erro de conduta de uma autoridade diante da mídia?
Tendo isso em vista, ele propõe que a midiatização constitui um espaço onde se
desenvolve a vida humana, um bios, um “quarto âmbito existencial”, (SODRÉ, 2011, pág.
25). O filme O show de Truman, no qual o personagem principal vive inadvertidamente em
uma espécie de sociedade roteirizada e totalmente televisionada, é usado pelo pesquisador
para exemplificar o bios midiático.
Portanto, não é exagerado afirmar que a linguagem interfere diretamente na
realidade, ou, como articula Sodré, é produtora de realidade. No seu modo de ver, a mídia
intervém ou forma a consciência humana e modela a vida social – que dirá a vida política.
A esse respeito, Thompson destaca o papel da reputação na dinâmica do
escândalo, que definitivamente é responsável por grande parte da movimentação que ele
causa. Se a reputação não fosse um bem relevante, os protagonistas de situações escandalosas
não se sentiriam impelidos a defender suas imagens públicas. Como é de conhecimento geral,
um “bom nome” não é conseguido de forma rápida e fácil. Muito pelo contrário: a construção
de uma reputação “respeitável” é um empreendimento demorado, árduo e frágil, que pode ser
destruído sem grandes dificuldades13. O jornalista e professor universitário Felipe Pena
concorda:
No jornalismo, não há fibrose. O tecido atingido pela calúnia não se regenera. As
feridas abertas pela difamação não cicatrizam. A retratação nunca tem o mesmo
espaço das acusações. E mesmo que tivesse, a credibilidade do injustiçado não seria
restituída, pois a mentira fica marcada no imaginário popular. Quem tem a imagem
pública manchada pela mídia não consegue recuperá-la. Está condenado ao
ostracismo. (PENA, Felipe. 2005, pág. 113)

O grande trunfo da reputação, de acordo com Thompson (2002, Pág. 50), reside
no fato de que ela dá a possibilidade da aplicação do poder simbólico, isto é, “a capacidade de
empregar formas simbólicas para intervir e influenciar o curso das ações e acontecimentos”.
12

No entendimento de Sodré (2011, pág. 21), a midiatização é uma articulação de mediações
sociais relacionadas intimamente com empresas e focadas em um tipo específico de interação, que se caracteriza
“por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível”. Vale salientar a definição do
termo “prótese” para Sodré, não corresponde às extensões artificiais do corpo, avulsas e manipuláveis, mas sim
ao modo “tecnointeracional” de uma extensão não física com regras próprias, isto é, códigos e formas de
conduta.
13
O caso Escola Base, ocorrido em São Paulo capital em 1994, é um exemplo cabal. Não apenas
as reputações dos envolvidos foram destruídas, mas suas vidas como um todo. Vale lembrar que as acusações
feitas contra os donos da escola eram falsas, o que não significa que os danos causados pelo escândalo, que
alcançou proporções nacionais, foram automaticamente retirados após os esclarecimentos.
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Por isso, não é apenas o orgulho dos envolvidos que é ameaçado quando um escândalo vem a
público, mas também seu poder de alcançar determinados interesses e objetivos. Foi,
aproximadamente, o que aconteceu com Jobim. Ele perdeu o trânsito, o prestígio e parte da
influência política.
No papel de “quarto âmbito existencial”, a comunicação de massa monta um novo
tipo de moral condizente com as mudanças impostas pela ordem do consumo, criando uma
ética substituta e de costumes. Segundo Sodré, caso se considere o hábito uma segunda
natureza humana, seria razoável supor que o bios midiático é uma terceira natureza.
Assim, tanto conteúdos quanto significados estão intimamente relacionados à
norma de circulação de produtos, o que se relaciona com o primeiro motivo dado por
Thompson para justificar o valor do escândalo para a mídia. No entanto, aponta Sodré, a
repetição veloz faz com que a lógica do sistema se torne mais importante que o conteúdo.
Sodré (2011, pág. 52) aponta que a mídia, no papel de uma espécie de conjunto
de regras de uma nova forma de organização social e “agendamento universalista”, pressupõe
exigências relacionadas a valores, partindo de um relacionamento entre sujeitos simulado e
paralelo.
A esse respeito, a teoria das expectativas sociais postula que indivíduos que
travam relações com grupos devem entender seus respectivos modelos de organização social.
Independente de tamanho ou complexidade, notam DeFleur e Ball-Rokeach, os componentes
centrais da coordenação de qualquer congregação são as normas, os papeis, as posições e as
sanções, que, no entendimento dos pesquisadores, significam:
Normas: são os códigos de conduta geral, que envolvem desde coisas simples
como o que fazer ao receber visitas em casa até interdições de cunho amoroso. Devem ser
seguidas para atingir uma convivência pacífica.
Papeis: definem o que cada um deve fazer, de forma específica. Possibilitam a
ação individual ordenadamente, de modo que o conjunto de ações seja harmônico. Os fatores
chave nesse caso, apontam DeFleur e Ball-Rokeach, são especialização de atividades e
interdependência.
Posições: hierarquia. Fundamental que todos os membros de um grupo saibam,
reconheçam e respeitem suas posições. Existem até mesmo em congregações supostamente
igualitárias.
Sanções: também poderia ser entendidas como “punições” aplicadas dentro dos
grupos como meio de se manter o controle social. Elas castigam os que fogem das regras e
servem de exemplo para aqueles que possam estar pensando em transgredir também.
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DeFleur e Ball-Rokeach reforçam que esses componentes de coordenação podem
sofrer influência da mídia. Tanto em um recorte individual, no que diz respeito a alterações de
comportamento, quanto no nível “grupal”, quando o assunto são as expectativas sociais, a
comunicação de massa tem certa ingerência sobre paradigmas. As ideias de DeFleur e BallRokeach a esse respeito também são resumidas em seis pontos principais:
1. Modelos de organização social sob a forma de normas, regras, hierarquia e
sanções, referentes a tipos específicos de grupos, são frequentemente retratados no
conteúdo da mídia.
2. Esses retratos de qualquer tipo especial de grupo podem ter ou não autenticidade,
Quer dizer, podem ser confiáveis ou enganadores, precisos ou deturpados.
3. Seja lá qual for a relação deles com a realidade, componentes das audiências
assimilam tais definições que se tornam assim aprendidas como enunciados de
expectativas sociais de como é esperado que os membros de tais grupos se
comportem.
4. Tais expectativas são parte importante das interpretações prévias de
comportamento que as pessoas esperarão de participantes de grupos dos quais se
tornem membros.
5. O conjunto de expectativas de comportamento de membros dos muitos outros
grupos que compõem sua comunidade e sociedade são parte importante do
conhecimento por eles da ordem social.
6. As definições proporcionadas por tais expectativas servem de guias para a ação,
isto é, definições sobre como indivíduos devem comportar-se pessoalmente para
com outros desempenhando papeis em grupos específicos, e como outros agirão para
com eles em uma diversidade de circunstâncias sociais. (DEFLEUR e BALLROKEACH. 1993, pág. 243)

Por isso, diz Sodré, a imagem da mídia produz “um novo tipo de controle moral,
publicitário-mercadológico”, (SODRÉ, 2011, pág. 53). Ele afirma com categoria, e cita os
exemplos das derrubadas de Fernando Collor e Alberto Fujimori do poder, que a prescrição
moral explícita, com sugestões de comportamento que integrem o sujeito à sociedade, está
mesmo subentendida no discurso da comunicação de massa. Ao contrário do que DeFleur e
Ball-Rokeach observaram na teoria das expectativas sociais, Sodré não acredita que as
sanções explícitas se apliquem àqueles que “desobedecem” essa prescrição moral, mas ele
indica que a vergonha possa servir como uma espécie de punição à “desobediência” a um
padrão, que é o que permite ao indivíduo atingir certo prestígio social.
Diante disso tudo, seria possível formular o seguinte comentário sobre o caso
Jobim: o ex-ministro falhou em compreender o que era esperado de suas declarações públicas
enquanto ministro de Estado. Ele não atentou para, ou ignorou, as normas que regem o seu
grupo social, o das figuras políticas. As recentes demissões de ministros devido a escândalos
de corrupção criaram uma atmosfera delicada no que diz respeito a transgressões e atraíram a
atenção da mídia para o assunto. “A crise dos ministros”, como as demissões ficaram
conhecidas, não apenas prendia a atenção do público, como em uma espécie de novela da vida
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real, mas também denunciava comportamentos reprováveis de personalidades de destaque,
fazendo com que a cobertura midiática cumprisse um papel de vigilância, que faz parte do
ideário profissional dos jornalistas. O bios midiático já vinha modelando a percepção social a
respeito do caso e criando o clima propício para a demissão de Nelson Jobim. O perfil da
revista Piauí foi a gota d’água e sacramentou uma decisão que a presidenta Dilma Rousseff
considerava desde que a primeira declaração polêmica do ex-ministro veio a público.
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3. O caso Sean Goldman

Holanda. Neste país, em 25 de outubro de 1980, foi assinada a Convenção de
Haia, que buscava combater o sequestro parental, isto é, quando um dos pais retira a criança
da convivência no país de residência habitual sem a autorização do outro genitor. O acordo
entre os países signatários entrou em vigor internacional pouco mais de três anos depois, em
1º de dezembro de 1983. No entanto, seria em 22 de dezembro de 2009 que as medidas
contidas no texto da Convenção14 seriam invocadas no desfecho de um caso tão dramático
quanto midiatizado.
Sean Goldman nasceu em 2000 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Filho de
Bruna Bianchi, estilista brasileira, e David Goldman, ex-modelo americano, o menino viveu
até os quatro anos de idade em Tinton Falls, também em Nova Jersey, cerca de 80
quilômetros ao sul de Nova York.
Sean embarcou com a mãe em 16 de junho de 2004 para o que seria uma visita
aos avós, no Rio de Janeiro. A ideia era que os dois voltassem para os Estados Unidos até 17
de julho, até quando durava a permissão concedida por David para que o menino
permanecesse no exterior. Caso Bruna mantivesse o filho em território brasileiro depois dessa
data, estaria ferindo a Convenção de Haia – e foi exatamente isso o que aconteceu.
Três ou quatro dias depois de desembarcar em terras tupiniquins, Bruna ligou para
David e tratou de comunicá-lo que nem ela nem Sean voltariam para casa. A estilista disse
também que o casamento dela e de David estava terminado. A partir de então, iniciou-se uma
batalha judicial pela guarda do menino, que se estendeu ao longo de cinco anos, agravada
14

Artigo 1º - A presente Convenção tem por objetivo:
a) assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer Estado Contratante ou nele
retidas indevidamente;
b) fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes os direitos
de guarda e de visita existentes num Estado Contratante.
Artigo 2º - Os Estados Contratantes deverão tomar todas as medidas apropriadas que visem assegurar, nos
respectivos territórios, a concretização dos objetivos da Convenção. Para tal, deverão recorrer a procedimentos
de urgência.
Artigo 3º - A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando:
a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a instituição ou a qualquer outro organismo,
individual ou conjuntamente, pela lei do Estado onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente
antes de sua transferência ou da sua retenção; e
b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em conjuntamente, no momento da
transferência ou da retenção, ou devesse está-lo
sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido.
O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribuição de pleno direito, de uma decisão judicial
ou administrativa ou de um acordo vigente segundo o direito desse Estado. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/convencaoHaiaConteudoTextual/anexo/textoConvencao.pdf.
Acesso
em
22/04/2012.
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quando, em agosto de 2008, Bruna faleceu em decorrência de problemas no parto de sua filha
com João Paulo Lins e Silva, que, a partir de então, requereu a paternidade socioafetiva de
Sean:
Foi a morte de Bruna, em agosto deste ano, que misturou definitivamente os dramas
das famílias Bianchi, Goldman e Lins e Silva. Ao saber que seu filho ficara órfão de
mãe, o americano desembarcou do vôo Delta 121, na manhã de 7 de setembro
passado, trazendo "Grandma Ellie", a avó paterna de Sean, cuja relação de afeto com
a ex-nora sobreviveu a todas as intempéries. Estava seguro que, diante do
desaparecimento da figura materna, dessa vez o filho lhe seria entregue por ordem
judicial, sem delongas.
Descobriu então que João Paulo Lins e Silva, viúvo de Bruna, dera entrada na 2ª
Vara de Família da capital do Rio de Janeiro com uma ação de "paternidade
socioafetiva", visando antecipar sua posse e guarda do menino Sean.
Goldman se exalta sempre que esse capítulo volta à pauta. "Como é possível",
pergunta, "que uma pessoa sem qualquer relação de sangue com uma criança cujo
pai biológico está vivo e atuante tenha reconhecida uma 'paternidade socioafetiva'
resultante de um ato de seqüestro? O que estão querendo fazer com o meu filho?
Acoplar-lhe o sobrenome Lins e Silva e apagar sua identidade original? É o absurdo
dos absurdos, sendo acatado por um juiz de direito." Pelo relato de Goldman, o
mesmo juiz ainda indeferiu o seu pedido para ver o filho que acabara de perder a
mãe. Outras fontes garantem que a negativa partiu dos familiares enlutados.
(HARAZIM, 2008)15

No Brasil, o processo corria em segredo de justiça e, por isso, nenhuma
informação relativa ao caso poderia ser divulgada. Antes da publicação da primeira matéria da
Piauí sobre a disputa, escrita por Dorrit Harazim, apenas a Folha de S. Paulo, em 16 de
setembro de 2008, e o Correio Braziliense haviam tocado no assunto, com a ressalva de que a
Folha trocou os nomes dos envolvidos e foi proibida pela 2ª Vara de Família do Rio de
Janeiro, em nome do segredo de justiça, a publicar futuras reportagens sobre o caso. Todavia,
as informações dadas na matéria eram precisas e foram, inclusive, repetidas diversas vezes ao
longo da cobertura tanto da Folha quanto de O Globo:
A disputa pela guarda do filho de uma brasileira e de um americano foi parar na
Justiça dos dois países. No episódio mais recente, Paul chegou ao Brasil no último
dia 7 e viu-se impedido de ver Andrew, seu filho, e descobriu que José Luiz,
padrasto da criança, pediu à Justiça do Rio que o nome do pai biológico seja retirado
da certidão de nascimento do menino e substituído pelo seu.
Para Paul, esse é só mais um capítulo “inacreditável” da novela que se arrasta desde
2004, quando Andrew, aos quatro anos, foi retirado ilegalmente dos EUA por sua
(falecida) mãe e mantido no Rio contra a vontade do pai. Paul (todos os nomes são
fictícios) não vê seu filho desde então.

15

HARAZIM, Dorrit. A busca do filho. Piauí, Rio de Janeiro, novembro de 2008. Disponível em:
<http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-26/questoes-familiares/a-busca-do-filho>. Acesso em 22/04/2012.
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Naquele ano, a carioca Cláudia, mãe de Andrew, veio com o filho passar as férias no
Brasil. Daqui, telefonou para seu então marido, Paul, e informou que não voltaria
aos EUA. (MACHADO e LUCKNER, 2008)16

Contudo, o sigilo sobre a batalha pela guarda de Sean não se aplicava ao território
estadunidense. David Goldman concedeu entrevista ao Today Show da rede NBC em 2008, à
época o programa matutino de maior audiência nos Estados Unidos. Progressivamente, o caso
se tornou conhecido na sociedade carioca. Em decorrência desse alarde, a Piauí quebrou
definitivamente o segredo de justiça no Brasil em novembro do mesmo ano com um perfil de
David Goldman na ocasião de sua vinda ao Brasil, um mês antes, para dar prosseguimento à
disputa por Sean. No entanto, seria apenas depois da publicação de uma reportagem de 28
parágrafos do jornal The New York Times, em 25 de fevereiro de 2009 – dias antes da
publicação da trigésima edição de Piauí, na qual estava registrada a segunda reportagem da
revista sobre o caso Sean Goldman, intitulada A diplomacia entra em campo - que a imprensa
brasileira passaria a ignorar solenemente e em massa o sigilo:
Assim que chegou ao Brasil, em junho de 2004, o menino Sean Goldman foi
matriculado numa escola do Rio pela mãe, a brasileira Bruna Bianchi, que morreu
no ano passado. O pai havia autorizado apenas uma viagem de férias da criança ao
Rio, por 15 dias. A afirmação consta de um memorando enviado ao Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente pela advogada de Goldman em
Nova Jersey, Patricia Apy, em resposta a uma carta enviada ao órgão por João Paulo
Lins e Silva, a 5 de março. O memorando, de 7 de março, está sendo divulgado no
site mantido por amigos de Goldman na internet. No documento, Patricia rebate
argumentos do padrasto e diz que seu texto confirma a hipótese de que Bruna teria
premeditado o sequestro do filho. (AUTRAN, 2009)17
(...) o texto se concentrava no caso de Sean Goldman, o menino norte-americano que
está no Brasil e cuja situação vem causando grande agitação entre os políticos dos
Estados Unidos. Na Câmara dos Deputados, 418 dos 432 legisladores votaram por
seu retorno, e a secretária de Estado Hillary Clinton mencionou a questão em seu
encontro com o ministro Celso Amorim. (MAXWELL, 2009)18

Seja como for, não se pode subestimar o papel pioneiro que Piauí teve ao publicar
em sua vigésima sexta edição matéria extensa e detalhada sobre o episódio. O texto
intercalava trechos que narravam as atividades de David Goldman no Brasil em outubro de
2008, em torno das querelas judiciais sobre a guarda de seu filho, com passagens que
resgatavam a história do caso.
16

MACHADO, Uirá e LUCKNER, Cristina. Americano tenta recuperar filho no Brasil. Folha de
S. Paulo, São Paulo, 16/09/2008, Cotidiano, pág. 8.
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AUTRAN, Paula. Pai de Sean diz que Hillary prometeu apoio. O Globo, Rio de Janeiro,
17/03/2009, Primeiro Caderno, pág.13.
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MAXWELL, Kenneth. A visita de Lula. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19/03/2009, Primeiro
Caderno, pág. 2.
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Ao longo dos 51 parágrafos que compõem a matéria, descobre-se que Bruna e
David se conheceram em 1998, em Milão. Casaram-se em 1999. Cinco meses depois, nascia
Sean. As viagens para o Brasil eram periódicas: vez ou outra iam os três ou apenas mãe e
filho.
O primeiro encontro com Sean desde 2004 ocorreria por determinação da 16ª
Vara Federal no dia em que David desembarcou no Brasil, 17 de outubro de 2008, às 20h. O
pai estava preparado para a ocasião: havia separado algumas fotos anteriores à ida definitiva
do menino para o Brasil.
Às 18h50, informa Dorrit Harazim, enquanto organizava seus pertences no quarto
do hotel em Copacabana, David Goldman recebeu um telefonema de seu advogado brasileiro,
Ricardo Zamariola. As notícias não eram boas: o encontro havia sido adiado para as 8h do dia
seguinte. David prosseguiu, então a recapitulação do caso, respondendo a uma pergunta
frequente sobre o caso:
A pergunta mais freqüente feita a David Goldman é por que, ao longo dos primeiros
quatro anos de afastamento forçado do filho, ele nunca ajuizara qualquer ação
regulamentando o seu direito de visita. "Se invocasse meu direito de visitação, eu
estaria, implicitamente, coonestando com a aberração de ter meu filho legalmente
seqüestrado", respondeu ele. "Agarrei-me à única batalha judicial que considero
cabível: poder levar o meu menino de volta para casa, sustentado pela Convenção de
Haia e pela decisão da Suprema Corte de Nova Jersey. Todo o resto - guarda
definitiva ou compartilhada, modalidades de visitação - só deve ser discutido uma
vez retificado o desvio original, e na jurisdição onde nossa família se constituiu".
(HARAZIM, 2008)19

O contato com o menino foi mantido através do envio de presentes e cartões
virtuais, além de ligações telefônicas. No meio tempo entre as vindas ao Brasil para tratar do
caso, David resolveu recorrer às autoridades americanas. Pesos pesados se envolveram na
disputa: John Corzine, senador por Nova Jersey e Clifford Sobel, embaixador dos Estados
Unidos no Brasil. As fileiras de personalidades influentes aumentariam ainda mais quatro
meses depois, como relatou a segunda reportagem de Piauí a respeito. Chris Smith, deputado
republicano por Nova Jersey; Barack Obama, presidente, e Hillary Clinton, chefe do
Departamento de Estado, também passariam a apoiar David Goldman. O que era uma briga na
esfera familiar tomou proporções retumbantes e se transformou em uma rusga diplomática
que quase rendeu sanções comerciais para o Brasil.

19
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No dia seguinte, 18 de outubro, em alguma calçada na Zona Sul do Rio de
Janeiro, em frente ao prédio no qual Sean morava com seus parentes brasileiros, David,
Ricardo Zamariola, uma funcionária do consulado dos Estados Unidos, três oficiais de Justiça
e dois policiais à paisana aguardavam o encontro. Aguardaram por três horas. Nem Sean, nem
João Paulo Lins e Silva, seu padrasto, foram localizados. David voltou para casa sozinho.
Já nos parágrafos finais da primeira reportagem, Dorrit Harazim revela que David
não tem emprego com carteira assinada e horários convencionais. Sócio de uma empresa de
pesca turística, David gastou U$94.387,62 no primeiro ano da batalha judicial, soma que
equivaleria a R$177.259,95 em 22 de abril de 2012. Isso o levou a fazer um acordo financeiro
com os pais de Bruna Bianchi, que seriam retirados do processo movido contra Bruna em
Nova Jersey – no qual constavam como co-réus - caso pagassem a David U$150.000,00 de
indenização.
A segunda reportagem de Piauí, de março de 2009, já começa relatando a
movimentação do deputado republicano Chris Smith, o grande responsável pelo envolvimento
de Barack Obama e Hillary Clinton no drama de David Goldman.
Caso o programa Dateline, da rede norteamericana NBC, não tivesse exibido um
documentário sobre o caso Sean Goldman, a audiência marcada para 6 de fevereiro de 2009
no Ministério da Justiça em Brasília provavelmente contaria apenas com a comitiva Lins e
Silva, David Goldman e Ricardo Zamariola, seu advogado brasileiro. Mas, motivada pela
repercussão que o documentário teve nos Estados Unidos, a entourage de Goldman estava
bastante reforçada. Era composta por Chris Smith, o deputado republicano; Mark Milosh, seu
assistente parlamentar, e Marie d’Amour, funcionária da Embaixada dos Estados Unidos em
Brasília. No encontro, um acordo sobre a guarda de Sean foi prontamente descartado.
Contudo, foi acordado que David poderia visitar Sean quando quisesse, desde que avisasse
com antecedência. O reencontro aconteceu três dias depois.
A partir de então, as proporções diplomáticas da briga por Sean só aumentaram. O
pai do menino chegou a encontrar-se em 12 de fevereiro com Antonio Patriota, hoje ministro
das Relações Exteriores, à época embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Mas foram 13
dias depois que a temperatura do conflito subiu de forma vertiginosa:
No Brasil, era quarta-feira de cinzas. Nos Estados Unidos, a edição de 25 de
fevereiro do New York Times trazia na página 21 uma reportagem longa, de 28
parágrafos, intitulada "Batalha judicial em torno de uma criança tensiona laços em
dois países". Assinada por Kirk Semple em colaboração com o correspondente do
jornal no Brasil, Alexei Barrionuevo, a reportagem teve efeito imediato sobre o
jornalismo brasileiro.
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Até então, o caso do menino tinha ficado soterrado na maioria das redações, ora por
vontade própria dos jornalistas e donos dos órgãos de imprensa, ora como resultado
das liminares emitidas a pedido da família Lins e Silva para bloquear a sua
divulgação, numa interpretação estreita do fato de que o processo corria sob segredo
de Justiça. A publicação da história completa no jornal de maior prestígio do mundo,
com nomes e sobrenomes, desencadeou um corre-corre atrás dos protagonistas.
Goldman e seu advogado passaram a responder a uma média de cinco solicitações
por dia. A família Lins e Silva, que sempre se recusou a dar declarações em on,
passou a aceitar entrar na disputa para convencer a opinião pública. Coube ao jornal
apresentado por Carlos Nascimento, da rede SBT, a primazia de trazer o caso
Goldman para a televisão. (HARAZIM, 2009)20

No mesmo dia em que a reportagem do The New York Times foi publicada, a
repatriação de Sean Goldman foi o primeiro assunto a ser discutido no encontro entre Hillary
Clinton, chefe do Departamento de Estado, e Celso Amorim, hoje ministro da Defesa e
ministro das Relações Exteriores em 2009.
O “cabo de guerra” por Sean Goldman prosseguiu até 22 de dezembro do mesmo
ano, quando Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou que o
menino fosse repatriado. Nesse meio tempo, a imprensa brasileira colocou-se em polvorosa:
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou
ontem, por liminar, que Sean Goldman, de 9 anos, permaneça no Brasil. A decisão
foi tomada no julgamento de um pedido feito pela avó materna, Silvana Bianchi
Ribeiro. A guarda de Sean é disputada pelo pai, americano, e pelo padrasto,
brasileiro. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região havia
dado 48 horas para que a criança embarcasse para os Estados Unidos. Com a decisão
de Marco Aurélio, a determinação do TRF fica suspensa até que a Primeira Turma
do STF, formada por cinco dos 11 ministros da corte, julgue o pedido feito pela avó.
(BRÍGIDO, BOTTARI e GOULART, 2009)21
O juiz Rafael Pereira Pinto, da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou
anteontem que Sean Goldman, de 9 anos, fique sob os cuidados de seu pai antes
mesmo do julgamento do recurso que suspendeu o retorno imediato do menino aos
Estados Unidos. (MENCHEN, 2009)22

A atenção ao caso durou até depois da entrega definitiva do menino ao pai, e foi
particularmente intensa em dezembro de 2009:
Às 8h40 de ontem, 20 minutos antes do prazo final dado pela Justiça, a família
brasileira de Sean Goldman, 9, entregou o menino ao pai, o americano David
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Goldman, encerrando cinco anos de disputa pela guarda da criança no Brasil.
(Tumulto marca entrega do menino Sean, 2009)23
David Goldman revelou ontem, em entrevista à rede de televisão americana NBC,
que o filho, Sean, ainda não o chama de pai. Goldman afirmou que planeja recuperar
o tempo perdido, depois de ficar cinco anos afastado do menino (...). (Sean ainda
não consegue chamar David Goldman de pai, 2009)24
O governo Lula já se mobiliza para tentar reverter a decisão do Senado dos Estados
Unidos de retaliar o país com sanções econômicas depois de a Justiça brasileira ter
decidido manter o menino no Brasil. (Governo Lula irá se reunir com senador para
tentar evitar retaliação, 2009)25
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, negou o
pedido da avó de Sean Goldman, Silvana Bianchi Ribeiro, para que o menino, de 9
anos, fosse ouvido pela Justiça Federal sobre sua vontade de viver no Brasil ou nos
Estados Unidos (...). (Caso Sean: STF nega pedido para ouvir menino, 2009)26

As observações de John B. Thompson (2002, pág. 116) sobre a homogeneidade da
cobertura midiática, “um mundo fechado sobre si mesmo – quase como uma sala de espelhos
em que cada imagem e cada movimento são refletidos de múltiplas formas”, continuam a
valer para essa situação. A título de exemplificação, vejamos os primeiros parágrafos das
matérias de O Globo e da Folha de S. Paulo de 23 de dezembro de 2009 sobre a decisão de
Gilmar Mendes de entregar Sean ao pai:
Em mais uma reviravolta, a Justiça decidiu que o menino Sean Goldman, 9, deve ser
entregue ao consulado americano para viajar com o pai americano, David Goldman,
ao seu país de origem.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, desautorizou ontem o
colega Marco Aurélio Mello e cassou a liminar que permitiu à família materna do
garoto ficar com ele até pelo menos fevereiro do próximo ano. (SELIGMAN,
2009)27
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes,
determinou ontem a entrega de Sean Goldman, 9 anos, às autoridades americanas. A
pedido do pai do menino, o americano David Goldman, e da Advocacia Geral da
União (AGU), Gilmar derrubou a liminar que foi dada na semana passada pelo
colegar Marco Aurélio Mello, que assegurava a permanência do menino no Brasil.
Até fevereiro, apenas Gilmar tem poder para tomar decisões sobre casos urgentes no
STF, pois o período é de recesso forense. Portanto, não há chances de mudança na
situação até 2010. (BRÍGIDO, 2009)28
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Ambos textos dizem que Sean será entregue ao pai, que a decisão foi tomada pelo
ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, que uma determinação anterior do ministro
Marco Aurélio Mello foi derrubada para que essa decisão fosse tomada e que a situação não
poderia ser alterada até fevereiro de 2010.
É possível debater se o furo foi da Folha de S. Paulo, do Correio Braziliense ou
da Piauí. Se por um lado o primeiro e o segundo periódicos falaram sobre o caso antes de seus
pares, deve-se lembrar que coube ao terceiro quebrar o segredo de justiça. Mas o fato é que a
cobertura dada ao assunto pela Folha e por O Globo entre fevereiro e dezembro de 2009,
quando o assunto teve mais destaque na mídia, foi bastante semelhante.
Um ponto interessante é que, como foi visto, a Piauí dedicou duas matérias à
disputa29 em um espaço de quatro meses, o que não é comum para a publicação. Vale frisar,
ainda, que apesar do nível de detalhamento dos textos de Piauí, o acompanhamento das
minúcias dos revezes do drama dos Goldman, dos Bianchi e dos Lins e Silva coube aos
jornais, sites, rádios e às outras revistas.
Naturalmente, uma das singularidades do projeto editorial de Piauí, como foi dito
na introdução deste trabalho, é que não há a preocupação com a atualidade. Não que as
notícias sejam anacrônicas, mas elas não são as “últimas notícias”. O enfoque de Piauí é
particular, enquanto o do Globo e da Folha, por exemplo, é geral.
Por isso que a quase retaliação do senado americano ao Brasil pela demora na
resolução do caso Goldman não figurou nas páginas de Piauí, mas foi documentada pela
Folha:
O senador democrata Frank Lautenberg anunciou ontem a suspensão da votação de
medida que estende por um ano um programa de isenção tarifária que beneficia as
exportações brasileiras. Foi uma retaliação ao fato de o Supremo Tribunal Federal
ter mantido o menino Sean Goldman no país.
(...) Em 2008, o valor enviado ao país com essa isenção foi de US$3 bilhões. (...)
O senador, que é de Nova Jersey, mesmo Estado do pai do menino, David Goldman,
suspendeu a votação por prazo indefinido. A mais recente extensão do SGP vence
em 31 de dezembro de 2009. Se a nova extensão não for votada até lá, a medida para
de valer a partir de 1º de dezembro de 2010. (DÁVILA, 2009)30

As teorias do newsmaking e do agendamento são úteis para compreender como o
caso Sean Goldman se espalhou tal qual um vírus pelas redações dos periódicos brasileiros.
29
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A premissa da teoria do newsmaking é que o jornalismo é uma construção social
de uma “realidade”. Isso significa que os discursos que baseiam o que se entende por notícia
são produzidos pelos próprios jornalistas, de modo que a imprensa ajude a construir a
“realidade”. Noticiabilidade, valor-notícia, constrangimento organizacional, construção da
audiência e rotinas de produção são levados em consideração nesse processo de escolha do
que é publicado ou não pela imprensa.
Gaye Tuchman, citada por Felipe Pena, entende que há três obrigações a serem
cumpridas pelos órgãos de imprensa quando se produz o noticiário:
Tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido como acontecimento
notável; elaborar formas de relatar os acontecimentos que não tenham a pretensão de
dar a cada fato ocorrido um tratamento idiossincrático; organizar, temporal e
espacialmente, o trabalho de modo que os acontecimentos noticiáveis possam afluir
e ser trabalhados de uma forma planificada. (TUCHMAN apud PENA. 2005, pág.
129)

Assim, conclui Gaye Tuchman, a notícia é produzida de forma industrial, donde
se conclui que o jornalista não possui total autonomia em seu dia a dia profissional. Por isso,
as acusações de que há manipulações intencionais no conteúdo jornalístico não procedem de
maneira rigorosa. Há a possibilidade de que haja distorções ligadas ao processo produtivo e
aos valores profissionais compartilhados com os demais jornalistas. Porém, adverte Felipe
Pena, há que se reconhecer a existência de forças que influenciam nesse processo de “fazer
notícia”:
Ação pessoal: as notícias resultam parcialmente das pessoas e de suas intenções.
Ação social: as notícias são fruto das dinâmicas e dos constrangimentos do sistema
social.
Ação ideológica: as notícias têm origem nas forças de interesse que dão coesão aos
grupos.
Ação cultural: as notícias são produto do sistema cultural em que são produzidas.
Ação do meio físico: as notícias dependem dos dispositivos tecnológicos que são
usados na sua fabricação
Ação histórica: as notícias são um produto da história, durante a qual interagem as
outras cinco forças. (PENA. 2005, págs. 132 e 133)

A teoria do agendamento, por sua vez, postula que o público tende a pautar seu
conhecimento de acordo com o conteúdo da imprensa. Para Felipe Pena (2005, pág. 145), “a
ação da mídia no conjunto de conhecimentos sobre a realidade social forma a cultura e age
sobre ela”, o que ocorre, basicamente, porque a mídia tem a capacidade de criar e manter a
relevância de um tema, de estar em todos os lugares e de reforçar as semelhanças nos
processos produtivos entre os diferentes veículos, como bem observou John B. Thompson
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quando disse que a “competição na arena midiática” produz certa homogeneização na
hierarquia dos conteúdos. Assim, a concepção do público sobre os assuntos correntes, bem
como o nível de importância a eles atribuído, pode ser moldada pelo “clima” criado pela
mídia.
Acreditamos que foi exatamente isso o que aconteceu no caso Sean Goldman. O
caso permaneceu no “limbo” da esfera privada por um bom tempo, mas bastou alguns
veículos pioneiros começarem a noticiá-lo – dentre os quais a Piauí - que os demais, em nome
da competição por leitores, passou a dar destaque para a batalha judicial.
Essa exposição do assunto fez com que ele fosse considerado, cada vez mais,
relevante pelo público e, por isso, cada vez mais divulgado. Foi um ciclo autoalimentado.
Para arrematar, a divulgação massiva do caso provocou o interesse de autoridades que, a
princípio, estariam acima do nível de complexidade da peleja pela guarda de Sean. Afinal de
contas, dificilmente assuntos desse naipe envolvem presidentes, secretários de Estado e
embaixadores.
Como foi constatado, esse envolvimento de autoridades da mais alta hierarquia
influiu diretamente no desfecho do caso. É possível especular que a mídia – e, por
conseguinte, a Piauí, a Folha de S. Paulo e O Globo – teve influência nas decisões sobre o
destino do menino Sean.
Carlos Alberto Messeder Pereira e Michael Herschmann notaram que a realidade
cotidiana é dependente da produção midiática:
Mais recentemente, as fronteiras entre um lado e outro da ‘tela’ diluem-se de tal
maneira que somos, todos, invadidos pela dramática realidade de nossas ficções
midiáticas, ficando, assim, praticamente impossível demarcar com clareza os limites
entre telerrealidade e vida cotidiana. Pouco a pouco, vamos percebendo o quanto
nossa realidade cotidiana é estrutural e fundamentalmente dependente, na sua
constituição e dinâmica, da produção midiática. A mídia torna-se, então, um
ambiente vital no qual sonhamos e agimos coletivamente, construindo e
reconstruindo nossas realidades. (PEREIRA e HERSCHMANN, 2002)31

De forma complementar, Muniz Sodré argumenta que a mídia pode intervir ou
formar a consciência humana e modelar a vida social:
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(...) há muito tempo se sabe que a linguagem não é apenas designativa, mas
principalmente produtora de realidade. A mídia é (...) uma técnica política de
linguagem, apenas potencializada ao modo (...) de uma técnica formadora ou
interventora na consciência humana – para requalificar a vida social, desde costumes
e atitudes até crenças religiosas, em função do mercado.
A questão inicial é a de se saber como essa qualificação (...) atua em termos de
influência ou poder na construção da realidade social (...). (SODRÉ. 2011, pág. 26)

E, como foi visto ao longo desse capítulo, o desenrolar dos eventos do caso Sean
Goldman aconteceu exatamente de acordo com o que Muniz Sodré, Carlos Alberto Messeder
Pereira e Micael Herschmann notaram. A intervenção midiática construiu o desfecho da
batalha judicial pela guarda do menino.
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4. O caso Ricardo Teixeira

A verdade é que o cartola Ricardo Teixeira nunca teve uma imagem muito idônea
perante a opinião pública. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol,
correntemente chamada de CBF, costumava ter seu nome associado a escândalos com certa
frequência desde que ascendeu à presidência da entidade, em janeiro de 1989. Não era
novidade para ninguém que Teixeira estava mergulhado até o último fio de cabelo em
negociações ilícitas.
Basta lembrar o episódio do “voo da muamba”, em julho de 1994. Na volta da
Copa do Mundo nos Estados Unidos, vencida pela então tetracampeã seleção brasileira, o voo
da equipe canarinha contabilizou 17 toneladas de bagagem. Como era de se esperar, a Receita
Federal quis cobrar os impostos devidos, que não foram pagos. Diz-se que Ricardo Teixeira
pressionou o então presidente Itamar Franco e conseguiu a liberação das compras feitas no
exterior.
Quatro anos depois, em agosto de 1998, surgem comentários de que o presidente
da CBF teria articulado contratos suspeitos com a Nike. Em setembro de 2000 são
organizadas duas CPIs: a da Nike, na Câmara dos Deputados, e a do Futebol, no Senado
Federal. A ideia era investigar as finanças da entidade, bem como a influência e o
relacionamento da Nike com o órgão. Também estavam na mira das autoridades as contas do
futebol nacional, transações internacionais e supostas sonegações de impostos. A CPI do
Futebol acabou por acusar Teixeira de crimes fiscais, apropriação indébita e evasão de
divisas.
Em novembro de 2010 foi a vez da rede britânica BBC afirmar que Ricardo
Teixeira e João Havelange, ex-sogro do cartola e ex-presidente da Federação Internacional de
Futebol Associado (Fifa), receberam propina da ISL, empresa de marketing já falida. Os
acusados teriam feito um acordo com a Justiça da Suíça no qual devolveriam o dinheiro
recebido indevidamente e teriam seus nomes preservados.
Esses são apenas alguns exemplos, sem contar com as acusações de manipulações
nos resultados de partidas, troca de favores políticos, entre outras. Mas, de alguma maneira,
Ricardo Teixeira sempre conseguiu se esquivar de consequências sérias, apesar de sua
invejável ficha de escândalos. Essa situação começou a mudar com a edição 58 de Piauí,
publicada em julho de 2011 e teve o clímax em 12 de março de 2012, quando Ricardo
Teixeira renunciou a presidência da CBF em virtude das abundantes denúncias.

34

Não houve nenhuma nova acusação no texto de Daniela Pinheiro. O mérito da
repórter foi ter enforcado Teixeira “com suas próprias palavras”, como observou o jornalista
Juca Kfouri, da Folha de S. Paulo:
Como foi exaustivamente dito, Ricardo Teixeira não tinha a menor condição de
sobreviver no Brasil, acossado por todos os lados e vítima de sua própria arrogância
e maus bofes.
Se para seu desgaste foi essencial o trabalho de veículos para os quais ele dizia
“c@#$% [grifo nosso] um montão”, será justo dizer (...) que muito devemos à
repórter da revista “piauí” Daniela Pinheiro, que o enforcou com suas próprias
palavras. (KFOURI, 2012)32

Na reportagem, Pinheiro acompanhou a rotina de Teixeira em três ocasiões
específicas: no 61º congresso da Fifa em Zurique, ocorrido na Suíça em junho de 2011, no
qual seria eleito o novo presidente da entidade; no amistoso da seleção brasileira contra a
Romênia, ainda em junho, que seria também o jogo de despedida de Ronaldo Nazário, o
“Ronaldo Fenômeno” e, por fim, na posse de três ministros do Superior Tribunal de Justiça,
em Brasília, em data não confirmada. O texto dá mais destaque ao evento da Fifa, embora as
declarações mais estarrecedoras, que serviram para agravar a situação de Teixeira, tenham
sido dadas na ocasião da posse dos ministros.
As linhas iniciais da matéria se dão em um local cinematográfico, no terraço do
Hotel Bar Au Lac, aos pés dos Alpes suíços. Teixeira apreciava champanhe enquanto
conversava animadamente sobre assuntos tão diversos quanto Antonio Palocci, a Lei Seca e a
despedida de “Ronaldo Fenômeno” dali a alguns dias.
O tema incriminações de corrupção não demora a surgir. Daniela Pinheiro relata
que o ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol, David Triesman, acusara Ricardo
Teixeira de pedir suborno para votar na Inglaterra para sede da Copa do Mundo de 2018. Para
expressar sua indignação com tal denúncia, o ex-cartola usou um gesto que se repetiria toda
vez que falasse de uma acusação ou alguma crítica à preparação do Brasil para a Copa do
Mundo: girou a cabeça para o lado, franziu o nariz, apertou os olhos e emitiu a onomatopeia
“pffff”.
Logo em seguida, perguntou à jornalista se ela acreditava em tudo o que saía na
imprensa, atribuiu a denúncia de Triesman a uma “dor de cotovelo” pela perda da Inglaterra
para o Brasil na disputa para sediar a Copa de 2014 e desatou a discorrer sobre o passado
imperialista inglês. Ressaltou o fato de que David Triesman enfrentava dificuldades para
explicar à Justiça de seu país o porquê de ter gasto 50 milhões de dólares na candidatura da
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Inglaterra, 15 milhões desse montante fornecidos pelo governo. Para fechar sua defesa com
chave de ouro, destacou que a candidatura brasileira custou apenas três milhões de reais – e
foi bem sucedida. Para Teixeira, era isso o que os ingleses não conseguiam “engolir”.
Mas Triesman não era o único britânico a tecer comentários sobre supostos
comportamentos comprometedores do ex-cartola. O jornalista Andrew Jennings, da BBC,
mostrou uma lista de dirigentes da Fifa, dentre os quais Teixeira e Havelange, que teriam
recebido cerca de 100 milhões de dólares ao longo dos anos 90 de uma empresa de marketing
esportivo, a ISL. Teixeira supostamente recebeu 9,5 milhões, mas um tribunal suíço o teria
obrigado a devolver o dinheiro. Um acordo extrajudicial que garantia o anonimato dos
acusados foi firmado.
Teixeira questionou o porquê de a BBC não mostrar evidências que suportassem
tais acusações e tratou de repetir seu argumento sobre a “dor de cotovelo” inglesa:
(...) ele voltou ao assunto. Disse que Jennings, autor de um livro sobre corrupção na
Fifa, era um “fanfarrão” que vivia de palestras. “Minha querida, presta atenção,
raciocina”, pediu, “a BBC é estatal, é do governo, entende? É interesse do governo
inglês anular a escolha da Rússia e tirar o Brasil do páreo, porque eles acham que
podem nos substituir na última hora. É tudo orquestrado, percebe?”
Quando quer que fixem o que diz, Teixeira faz “psssiiii” e põe o dedo indicador na
altura da boca. Ele costuma chamar mulheres e homens de “meu amor”, com
acentuado sotaque carioca: “Meu amor, já falaram tudo de mim: que eu trouxe
contrabando em avião da Seleção, a CPI da Nike e a do Futebol, que tem sacanagem
na Copa de 2014. É tudo coisa da mesma patota, UOL, Folha, Lance, ESPN, que
fica repetindo as mesmas m&%$#@ [grifo nosso].”
Uma garçonete se aproximou e recolheu os copos. “O Lula me falava: ‘Eu não vejo
essa Globo News porque só dá traço’”, disse, referindo-se à baixa audiência da
emissora. “Então, esse UOL só dá traço. Quem lê o Lance? Oitenta mil pessoas?
Traço! Quem vê essa ESPN? Traço!”. (PINHEIRO, 2011)33

Para mostrar como não se importava com as denúncias feitas por veículos que, em
suas próprias palavras, só davam “traço”, Ricardo Teixeira apelou para uma declaração de
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que teria afirmado que, se o Jornal Nacional
não noticiasse um determinado acontecimento, para o grande público seria como se ele nunca
tivesse ocorrido. Por isso, reforçou Teixeira, ele só ficaria preocupado caso o Jornal Nacional
noticiasse uma acusação contra ele – o que de fato aconteceu nos dias que antecederam sua
renúncia do cargo de presidente da CBF, em 12 de março de 2012, nove meses depois do
congresso da Fifa no qual ele deu essa declaração.
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A vida pessoal do ex-cartola não escapa a Daniela Pinheiro, nem mesmo a
extensão de seu poder, à época, sobre as decisões futebolísticas tomadas no Brasil. Era
Teixeira quem decidia o local, o horário e a data das partidas dos clubes; a emissora que
transmitiria os jogos da seleção brasileira, assim como o cachê de amistosos e os acordos com
patrocinadores; os jornalistas que receberiam credenciais para entrar nos estádios e,
principalmente, quem seria o técnico “canarinho”. No que diz respeito à Copa do Mundo de
2014, que será em território brasileiro, Ricardo Teixeira possuía ingerência sobre a escolha
dos estádios que abrigariam os jogos do torneio, sobre os lugares nos quais as equipes
estrangeiras ficariam concentradas e sobre todas as obras públicas relacionadas à competição.
Resumidamente, Teixeira concentrava quase todo o poder do futebol brasileiro – e, conforme
Daniela Pinheiro revela no texto, o objetivo dele era chegar à presidência da Fifa, posição que
estenderia seus “tentáculos” a nível mundial.
Seria natural concluir que o cartola nasceu em uma família abastada, influente.
Não foi o caso. Teixeira é filho de um funcionário do Banco Central e de uma dona de casa.
Nasceu no interior de Minas Gerais, em Carlos Chagas. O que o fez chegar ao posto mais alto
do futebol foi sua relação com Lúcia Havelange, filha de João Havelange e mãe de três de
seus quatro filhos. Conheceram-se em um baile de carnaval em Teresópolis quando Teixeira
tinha 19 anos completos. Casaram-se quatro anos depois.
O ex-cartola trabalhou durante anos como operador do mercado financeiro, ofício
que, segundo ele, rendia-lhe muito mais do que a presidência da CBF. No entanto, João
Havelange tinha outros planos para o genro. Preparou-o para assumir o posto que um dia fora
seu.
No relato de Daniela Pinheiro, Teixeira é um homem cavalheiro, atencioso e
razoavelmente bem-humorado, característica que, naturalmente, evapora quando ele fala
sobre as incriminações que lhe são imputadas. O perfil publicado por Piauí revela que
Teixeira acha difícil compreender por que as pessoas preocupam-se com as contas da CBF,
dado que a entidade é privada e não recebe apoio governamental. É também dito que o caixa
da confederação estava severamente saqueado quando Teixeira assumiu a presidência. Na
época em que a reportagem foi publicada, em julho de 2011, a entidade tinha não apenas 170
milhões de reais em caixa, mas também um terreno na Barra da Tijuca estimado em 25
milhões de reais, helicóptero e jatinho.
Uma pesquisa encomendada por ele no final de 2009 à Vox Populi, empresa que
produz pesquisas de mercado e opinião, demonstrou que 53% das 2.500 pessoas entrevistadas
em 150 municípios diferentes aprovavam a gestão do ex-cartola. “Só jornalista fala mal de
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mim”, declarou Ricardo Teixeira a Daniela Pinheiro. Mais adiante, é confirmado o que
jornalistas esportivos disseram à repórter, a saber, que a CBF privilegia veículos e repórteres
que preservam Teixeira. De fato: Pinheiro presenciou duas conversas entre o ex-cartola e seus
advogados a respeito da negação da concessão de credenciais para alguns desafetos cobrirem
os jogos da seleção brasileira:
Uma equipe da BBC mandara mais de dez pedidos de entrevista a Teixeira, para
uma reportagem que fariam no Brasil sobre a Copa de 2014. “Eu vou infernizar a
vida deles”, explicou. “Enquanto eu estiver na CBF, na Fifa, onde for, eles não
entram.” Apesar de a reportagem da BBC e de o depoimento do inglês David
Triesman terem ocupado a primeira página de dezenas de jornais, Teixeira não
buscou reparação na Justiça. Um advogado francês lhe disse que um processo contra
a BBC lhe custaria, no mínimo, 500 mil dólares. “Fora isso, tem que ir lá, dar
depoimento, aquela coisa toda, muito trabalho”, comentou.
No Brasil, suas investidas judiciais têm um alvo preferencial, o comentarista Juca
Kfouri, a quem já processou mais de cinquenta vezes. “Dele, eu não deixo passar
nada”, afirmou. “Outro dia, recebi um dinheiro dele. Mas eu doo para a caridade. Na
próxima que ganhar, vou publicar no site da CBF um agradecimento”. (PINHEIRO,
2011)34

Teixeira não se furtou a deixar transparecer para Daniela Pinheiro sua veia um
tanto vingativa. Apesar de em meados de julho de 2011 manter relações amigáveis com a
Rede Globo, nem sempre foi assim. Em 2001, quando a CPI da Nike estava a pleno vapor, um
episódio do Globo Repórter argumentou que o padrão de vida que Teixeira levava não
condizia com a sua renda. Dias depois o horário do jogo entre Brasil e Argentina foi alterado.
O embate seria exibido às 19h45, em vez de ser transmitido depois da novela das oito, por
volta das 22h. Esse pequeno capricho impossibilitou a transmissão de duas novelas e do
Jornal Nacional, programações de maior pico de audiência. A Globo transmitiu a partida e
arcou com um prejuízo financeiro considerável por ter deixado de exibir os anúncios do
horário nobre.
Ao leitor parece marcante uma característica de Teixeira, a saber, sua habilidade
de achar conspirações que levem as pessoas a acusá-lo, em sua opinião, injustamente. O exdirigente atribuiu o episódio do “voo da muamba” ao fato de não ter permitido a entrada da
imprensa no avião da seleção, assim como à ameaça de demissão que o então secretário da
Receita Federal, Osíris Lopes Filho, sofria por parte do ex-presidente Itamar Franco. Teixeira
teria sido meramente um bode expiatório para Lopes Filho e um “saco de pancadas” da
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imprensa, como ele parece acreditar. Os impostos que deveriam ter sido pagos, garante, foram
sanados pela CBF. Henrique Hargreaves, chefe da Casa Civil do governo Itamar Franco teria
confirmado essa versão.
A matéria da Piauí dá a entender que Teixeira associa os constantes ataques que
sofre ao fato de os brasileiros supostamente não lidarem bem com o sucesso alheio:
Perguntado sobre quem são seus melhores amigos, ele disse: “O Rico, o Beto, a
Joana e a minha mulher.” São os seus três filhos mais velhos, que, assim como seu
irmão e seu cunhado, também estão no ramo dos negócios do futebol. Para ilustrar
sua visão da amizade, inventou uma pequena fábula: “Se você está na m&*%$
[grifo nosso], vão falar: ‘Coitado do Ricardo, vamos dar uma mão para ele.’ Mas aí,
todo mundo volta para casa, não ajuda e finge que esqueceu o assunto”, disse.
“Agora, pense na situação inversa: ‘P*&%$ [grifo nosso], o Ricardo está bem pra
c*&%$#@ [grifo nosso], que sucesso.’ Pode ter certeza que vai ser aquele que você
acha que é seu melhor amigo quem vai dizer primeiro: ‘Também, roubando, quem
não fica bem?’”
Ele disse que não se incomoda com as acusações de corrupção: “Não ligo. Aliás,
c*&$%# [grifo nosso]. C%&*$# [grifo nosso] montão.” Como Tom Jobim, ele acha
que os brasileiros lidam mal com o sucesso alheio. “O neguinho do Harlem olha
para o carrão do branco e fala: ‘Quero um igual’”, raciocinou. “O negro não quer
que o branco se f*&% [grifo nosso] e perca o carro. Mas no Brasil não é assim. É
essa coisa de quinta categoria”. (PINHEIRO, 2011)35

À moda do perfil de Nelson Jobim, os trechos mais incômodos foram deixados
para o final do texto, nas linhas que descrevem a cerimônia de posse dos ministros do
Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. Informado de que a Record exibiria uma
reportagem “avassaladora” sobre sua vida, Teixeira acionou seu advogado e pediu que fosse
preparada uma notificação para um processo. Reclamou, em tom de desabafo, de acordo com
a repórter, que ninguém falaria naquele dia sobre o escândalo do ministro Antonio Palocci36,
por sua causa. Acrescentou, ainda, que caso renunciasse naquele mesmo dia viraria santo.
Enquanto o avião que o levaria embora de Brasília começava a decolar, tirou os sapatos,
esticou as pernas sobre um banco à frente e pôs-se a executar o sinal da cruz:
As luzes da cidade tinham ficado para trás quando rompeu o silêncio: “Em 2014,
posso fazer a maldade que for. A maldade mais elástica, mais impensável, mais
maquiavélica. Não dar credencial, proibir acesso, mudar horário de jogo. E sabe o
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que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque eu saio em 2015. E aí, acabou”.
(PINHEIRO, 2011)37

“E sabe o que vai acontecer? Nada”. Essas palavras, somadas às outras
declarações indigestas dadas por Teixeira, causaram indignação. Faz-se importante salientar,
no entanto, que os efeitos dessa e de outras passagens controversas da matéria de Piauí não
foram sentidos imediatamente, ao contrário do que aconteceu no caso Nelson Jobim.
A primeira matéria da Folha de S. Paulo sobre Ricardo Teixeira depois da
publicação do perfil na quinquagésima oitava edição da revista data de 17 de julho de 2011,
praticamente duas semanas depois que Piauí foi lançada. Não é surpreendente que a matéria
em questão tenha sido assinada por Juca Kfouri, crítico contumaz de Teixeira:
O maior jornal esportivo da América Latina, o diário brasileiro “Lance!”, publicou
editorial em primeira página, de cima a baixo, anteontem, pedindo que o governo
federal impeça que Ricardo Teixeira continue à frente do Comitê Organizador Local
da Copa do Mundo de 2014.
Os motivos são muitos, e o autorretrato dele publicado na revista “Piauí” é só mais
uma prova disso, pois revela como lhe faltam até condições mínimas de educação e
urbanidade para exercer o cargo, sem falar no desrespeito às instituições, ali exposto
às mãos cheias, ouvidos moucos e boca suja.
E o exemplo que ficará após a Copa, com todos os escândalos que já foram
denunciados e os que estão por vir, será o de que, no Brasil, não importa como se
faz, importa fazer, a qualquer custo e mesmo que sem respeito a coisa alguma.
(KFOURI, 2011)38

O primeiro texto impresso de O Globo, por sua vez, foi às bancas apenas em
primeiro de outubro do mesmo ano39, época na qual o ex-dirigente foi internado em
decorrência de fortes dores abdominais. Foi no segundo texto da edição impressa após a ida
de Piauí às bancas, publicado em 4 de novembro de 2011, que a narrativa sobre as idas e
vindas dos problemas judiciais de Teixeira foram retomadas:
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O portal do periódico, no entanto, já mencionava Teixeira desde 1º julho. A primeira menção
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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, passou
ontem cerca de uma hora depondo na Polícia Federal no inquérito aberto à pedido do
Ministério Público Federal para investigar os supostos crimes de evasão de divisas,
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro atribuídos ao dirigente. (...) A Polícia
Federal investiga também se operações de câmbio e empréstimos da CBF nos
últimos anos teriam provocado danos ao patrimônio da entidade, que Ricardo
Teixeira comanda há 22 anos. (Teixeira depõe na Polícia Federal, 2011)40

O que se observa nas reportagens após a publicação da Piauí de julho de 2011 é
que foi dada continuidade às denúncias a respeito de falcatruas envolvendo Ricardo Teixeira e
a CBF de uma forma geral. Nesse sentido, a matéria de Daniela Pinheiro parece ter dado
fôlego às críticas, como comprovam José Henrique Mariante, editor de Esportes da Folha de
S. Paulo, e Juca Kfouri, colunista do mesmo periódico:
O cartola perdeu o cargo [de executivo da Copa do Mundo de 2014] ao se desnudar
para a revista “piauí” por vaidade, em desastrada manobra de relações públicas. O
retrato resultou praticamente pornográfico.
Teixeira (...) convive bem com as denúncias. Tantas são que se perdem, soam
repetitivas. A última virou inquérito a pedido do Ministério Público Federal. O
retrospecto diz que o cartola tira essa de letra. Apenas na última década, trancou
mais de uma dezena de processos.
Teixeira deve ter bons advogados, mas contou e conta (...) com a complacência de
governos (...) presumivelmente por ter o futebol nas mãos. (MARIANTE, 2011)41
Ricardo Teixeira está tonto, à beira do tablado, sentado nas cordas. O golpe que deu
no começo de julho não demorou 40 dias para ser devolvido na ponta do queixo, no
fígado e na testa.
Sua sexta-feira 13 de agosto caiu num sábado, no “Jornal Nacional”, o único que lhe
importa, segundo seus próprios palavrões à revista “piauí”.
O cartolão achou que o comando do COL o aproximava da beatificação e saiu de
seus históricos cuidados, sempre mais à sombra que sob as luzes. (...)
Agora, apanha também da TV Globo 42. Por mais João Bobo que seja, dificilmente
resistirá e deve estar a própria Madalena arrependida por ter dado a guampada de boi
manso que deu – para levar como resposta a cipoada que levou. (KFOURI, 2011)43

As denúncias continuaram a surgir:
O festival de denúncias envolvendo o nome do presidente da CBF e do Comitê
Organizador da Copa do Mundo-2014 é acompanhado com ansiedade pelas 27
federações estaduais. Ricardo Teixeira anunciou ontem que voltará a trabalhar
normalmente após o carnaval e descartou a renúncia. Ao mesmo tempo, tenta manter
unidas as federações em torno de seu nome. (RODRIGUES e FONSECA, 2012)44
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Dois meses antes de se tornar patrocinador da seleção, o grupo TAM propôs vender
a Ricardo Teixeira, presidente da CBF, um jato particular novo de U$12,5 milhões.
Como parte do pagamento, Teixeira daria um avião usado (...).
O negócio seria comum se Teixeira fosse dono do avião usado. Mas, naquela
ocasião, a aeronave pertencia à fabricante Cessna, que a TAM representa no Brasil.
(LOBATO e WIZIACK, 2011)45

Como observamos ao longo deste capítulo, Teixeira nunca teve uma imagem
idônea perante o público. Pode ter sido considerado eficiente, mas incorruptível não. Desde
que assumira a CBF, as denúncias se acumulavam. No entanto, de um modo ou de outro, as
consequências se lhe escapavam.
O turning point parece ter sido a matéria de Piauí, que mostrou como Teixeira
enxergava essas denúncias, seu trabalho na CBF, suas articulações políticas, o desprezo pela
imprensa brasileira e o estilo pouco ortodoxo de conseguir que suas vontades fossem
cumpridas. Teixeira estava impresso naquelas páginas como ele era de fato. Claro que Daniela
Pinheiro não transpôs para a revista absolutamente tudo que se passou nos dias em que
acompanhou o ex-cartola, pois sempre deve haver hierarquização e edição de conteúdos
quando se produz um texto jornalístico.
Isso não quer dizer, contudo, que o que foi entregue aos leitores era material
inverídico. Era material contundente, selecionado, que mostrava uma personalidade
controversa em sua rotina, como poucas pessoas têm a oportunidade de ver. O que foi relatado
corroborou a má-imagem de Teixeira diante da imprensa – e do público. Depois disso, ficou
difícil para o ex-dirigente se esquivar da saraivada de incriminações. Antes poderia até
parecer uma implicância pontual. Mas é difícil alegar inocência diante das declarações
estampadas em Piauí, pois através delas ficou claro que Ricardo Teixeira possuía alguns
desvios de caráter.
Mais uma vez, faz-se necessário recorrer a John B. Thompson (2002) para
compreender o caso de Teixeira sob a ótica da Teoria do Escândalo.
Thompson considera bastante claro que o escândalo é um fenômeno social. O
sociólogo acredita que esse acontecimento se tornou uma parte tão intrínseca da vida pública
na sociedade atual por causa da visibilidade proporcionada pela mídia, que também pode ser
pensada aqui como o quarto bios definido por Sodré (2011). Hoje em dia, diz Thompson, é
mais complicado para aqueles que se expõem no espaço público separar a vida privada da
vida “revelada”, o que constitui um cenário propício para a proliferação do escândalo,
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geralmente causado por alguma transgressão de ordem moral suficientemente séria para
causar uma reação popular.
Thompson acredita na existência de cinco elementos que caracterizam um
escândalo:
1) Sua ocorrência ou existência implica a transgressão de certos valores, normas ou
códigos morais;
2) Sua ocorrência ou existência envolve um elemento de segredo ou ocultação, mas
elas são conhecidas ou firmemente cridas como existentes por outros indivíduos que
não os envolvidos (chamaria a esses indivíduos de não-participantes);
3) Alguns não-participantes desaprovam as ações ou acontecimentos e podem
sentir-se ofendidos pela transgressão;
4) Alguns não-participantes expressam sua desaprovação denunciando
publicamente as ações ou acontecimentos;
5) A revelação e condenação das ações e acontecimentos podem prejudicar a
reputação dos indivíduos responsáveis por eles (embora isso não seja sempre, ou
necessariamente, o caso (...)). (THOMPSON. 2002, pág. 41)

Os desvios de Ricardo Teixeira preenchem todos os requisitos. Entretanto, vale
fazer uma ressalva quanto a real natureza do escândalo. Ele não se trata se uma transgressão
demasiadamente pequena ou séria. Dificilmente uma multa, exemplifica Thompson, poderia
ser motivo para escândalo46, pois, em um primeiro momento, pode ser considerado algo
trivial. De forma semelhante, um genocídio em larga escala está, por causa de sua seriedade,
muito além de um acontecimento escandaloso. Os escândalos, diz Thompson “envolvem
transgressões que são suficientemente sérias para provocar desaprovação de outros, mas que
ficam aquém dos crimes mais abomináveis” (2002, Pág. 41).
Como vimos no segundo capítulo, as transformações sofridas pela imprensa ao
longo do século XIX fizeram com que as ações desenvolvidas pelos indivíduos no âmbito
estritamente privado, nas “regiões de fundo”, como coloca Thompson, fossem trazidas para o
conhecimento público, isto é, para as “regiões frontais”, com mais facilidade. Nestas, os
indivíduos procuram agir de acordo com determinadas convenções sociais, censurando
comportamentos passíveis de reprovação e/ou punição. Já nas “regiões de fundo”, por outro
lado, esses mesmos indivíduos se permitem ignorar essas convenções e agir como bem lhes
aprouver, diminuindo, portanto, a intensidade do domínio próprio que exercitam com
intensidade nas “regiões frontais”. Esse processo se relaciona com o que foi observado por
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DeFleur e Ball-Rokeach (1993) no estudo da teoria das expectativas sociais, na qual também
são previstas normas e sanções para o comportamento individual:
1. Modelos de organização social sob a forma de normas, regras, hierarquia e
sanções, referentes a tipos específicos de grupos, são frequentemente retratados no
conteúdo da mídia.
2. Esses retratos de qualquer tipo especial de grupo podem ter ou não autenticidade,
Quer dizer, podem ser confiáveis ou enganadores, precisos ou deturpados.
3. Seja lá qual for a relação deles com a realidade, componentes das audiências
assimilam tais definições que se tornam assim aprendidas como enunciados de
expectativas sociais de como é esperado que os membros de tais grupos se
comportem.
4. Tais expectativas são parte importante das interpretações prévias de
comportamento que as pessoas esperarão de participantes de grupos dos quais se
tornem membros.
5. O conjunto de expectativas de comportamento de membros dos muitos outros
grupos que compõem sua comunidade e sociedade são parte importante do
conhecimento por eles da ordem social.
6. As definições proporcionadas por tais expectativas servem de guias para a ação,
isto é, definições sobre como indivíduos devem comportar-se pessoalmente para
com outros desempenhando papeis em grupos específicos, e como outros agirão para
com eles em uma diversidade de circunstâncias sociais. (DEFLEUR e BALLROKEACH. 1993, pág. 243)

Levando-se em consideração o papel de “provedores de evidência” que os meios
de comunicação exercem fixando a informação de uma forma consideravelmente permanente,
não é de se surpreender que haja certo esforço na separação entre as regiões frontais e de
fundo. Como observa Thompson, quando uma evidência é sedimentada em suportes
duradouros, ela pode ser facilmente reproduzida em jornais, revistas, redes de televisão e,
logicamente, na internet. Isso significa que essa evidência vai se repetir de forma acelerada e
abrangente, possivelmente fugir totalmente de qualquer tentativa de controle, acarretando
situações vergonhosas para os protagonistas do alvoroço:
Os escândalos midiáticos (...) se desenrolam dentro de um referencial espaçotemporal que é de caráter deslocalizado, onde a informação e a comunicação fluem
rapidamente (potencialmente de modo instantâneo) e onde o conteúdo simbólico
pode ser fixado e reproduzido através do tempo. Enquanto que os escândalos
localizados raramente se espalham além das comunidades locais onde eles estão
inseridos, os escândalos midiáticos raramente ficam restritos a tais comunidades: seu
caráter midiático significa que eles geralmente envolvem indivíduos que não
partilham o mesmo local, e a rapidez e o caráter aberto dos meios de comunicação
determinam que eles podem se espalhar rápida e incontrolavelmente. (THOMPSON.
2002, pág, 101)

Daí o fato de que, hoje em dia, escândalos podem virar acontecimentos nacionais
e, não raro, até mesmo globais. Além disso, diz Thompson, eles podem ser incorporados na
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memória histórica de um povo (ou de vários povos, a depender de cada caso) e serem
“requentados” periodicamente.
A respeito do aspecto temporal desse fenômeno, convém ressaltar as observações
de Thompson. Ele lembra que o ritmo do desenvolvimento de um escândalo midiático é
determinado pelas organizações de mídia e pelas instituições jurídicas e políticas. Ou seja, é a
reação desses grupos e também a do público em geral que determinará o curso de um
escândalo – e sua duração, obviamente. O sociólogo acrescenta que julgamentos e
investigações funcionam como “lenha na fogueira” nesse tipo de situação, pois fornecem um
fluxo contínuo de informações a respeito do caso. De todo modo, adverte Thompson, a
duração de um escândalo não é infinita. Apesar de haver a possibilidade de se arrastar de
alguns dias a alguns anos, o escândalo eventualmente perde o interesse do público e começa a
definhar, recebendo cada vez menos atenção da mídia.
Uma espécie de novela da vida real, quase um jogo de suspense, os escândalos
midiáticos tendem a atrair a atenção de pessoas que nem sempre estão diretamente
relacionadas com a situação, algo que, naturalmente, não se perpetua por um longo período.
Thompson considera válido lembrar que o escândalo propriamente dito não
começa com uma infração a alguma convenção social, mas sim com a revelação pública do
ocorrido. Em seguida vem a fase da confrontação entre o(s) protagonista(s) e a mídia, seguida
do clímax e, finalmente, da colheita de consequências e reflexões a respeito do que se passou.
Para Thompson, o fato é que o escândalo se tornou cada vez mais presente a partir
da década de 1960 nas democracias liberais ocidentais. Além da crescente visibilidade dos
políticos, da “evolução” nas tecnologias de vigilância e comunicação e da mudança na cultura
jornalística, também é “culpada” a regulamentação da vida política – e da vida pública de uma
forma geral, em nossa opinião.
A mudança na forma de se fazer política também tem “culpa no cartório”. Afinal
de contas, o crescimento do peso da confiança, em detrimento da ideologia, fez com que os
eleitores passassem a prestar mais atenção ao caráter daqueles que “são (ou poderão vir a ser)
seus líderes e com sua confiabilidade, porque cada vez mais esse se torna o principal meio de
garantir que as promessas políticas serão cumpridas e que decisões difíceis (...) serão tomadas
com base em um julgamento sensato”, (THOMPSON, 2002, pág. 147). Isso também costuma
acontecer com figuras proeminentes que não necessariamente estão engajadas em politicagens
de maneira direta, como é o caso de Teixeira.
No entanto, como é de conhecimento geral, essas mudanças não são garantia de
que não haverá problemas. O abuso ou o mau uso do poder político, que constituem o cerne
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do escândalo de poder são, na opinião de Thompson, a forma mais genuína de escândalo
político, pois tratam de transgressões a regras relativas à estrutura do governo, ou seja, do
poder. Para o sociólogo, esses casos são especialmente problemáticos em sociedades
democráticas liberais, pois o poder político exercido nestas está fundamentado no
cumprimento da lei, o que significa que as transgressões são um desrespeito flagrante às bases
do poder legítimo, isto é, legalmente constituído.
É difícil que seja novidade para alguém o fato de que existem formas paralelas de
poder dentro do governo e dos órgãos públicos. Com o tempo, esse “poder invisível”, como
diz Thompson, associado ao surgimento da mídia, permitiu que os escândalos de poder
tomassem vulto. Seja como for, todos os tipos de escândalo têm algo em comum:
(...) Mesmo os escândalos que se concentram no poder político e econômico,
referem-se também ao poder simbólico; todos os escândalos envolvem lutas pelo
poder simbólico e pelas fontes do poder simbólico, mesmo se alguns escândalos
envolvam outras formas de poder e outros tópicos. Escândalos são lutas sociais que
são travadas no espaço público e que são constituídas por ações e atos de fala de
indivíduos e organizações que expõem, afirmam e condenam, bem como pelas ações
e atos de fala daqueles que estão no centro das acusações e se veem presos no drama
que se desenrola”. (THOMPSON. 2002, pág. 296)

Quando os escândalos produzem alguma desconfiança, reflete Thompson, a
população pode se sentir impelida a acompanhar de perto as atividades dos governantes, ou
demais figuras públicas. No entanto, quando a desconfiança tinge um grau demasiadamente
alto, duas consequências desagradáveis podem vir tiracolo.

Uma delas é a cultura de

suspeitas, que uma vez estabelecida dificilmente poderia ser desfeita, pois a dúvida se
autoreforça. Outra consequência seria a crescente importância dada ao caráter em detrimento
da eficiência dos líderes políticos em época de eleição. Isso tudo poderia, na opinião de
Thompson, levar a formas enfraquecidas de governo:
Um dos perigos dos escândalos políticos é que eles podem ajudar a produzir uma
(...) diminuição dos níveis de interesse e participação. (...) E uma sociedade em que
setores significativos da população desistiram completamente de se interessar pelo
processo político, voltando as costas a um sistema político que eles julgam
irremediavelmente falho ou corrupto, não é uma sociedade com uma democracia
forte e vigorosa. Pelo contrário, é uma sociedade com uma forma enfraquecida de
governo democrático, em que o interesse e participação dos cidadãos comuns foram
debilitados pelo ceticismo e profunda desconfiança. (THOMPSON. 2002, págs. 310311)

Fica mais fácil entender o caso Ricardo Teixeira com essas explicações. Foram 22
anos à frente da CBF e, portanto, 22 anos de denúncias feitas pelos jornais, revistas, rádios e,
mais recentemente, portais de notícias brasileiros. Durante esse tempo todo, o ex-cartola
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conseguiu se esquivar de consequências mais sérias seja por causa da máxima “é corrupto,
mas faz”, da leniência das autoridades ou de seu bom trânsito no círculo de pessoas influentes.
As acusações contra Teixeira envolviam nepotismo, corrupção de magistrados e
demais autoridades, complô contra investigações do governo e recebimento de propina, entre
outras. Em suma, abuso e mau uso de poder - ações que, como Thompson indicou, constituem
o cerne do escândalo político. Portanto, o comportamento do ex-dirigente, que foi das regiões
de fundo para a região frontal diversas vezes, desrespeitava a estrutura do poder legítimo,
legalmente constituído. Nem mesmo o caráter privado da CBF poderia encobrir esse tipo de
transgressão, pois ela abarcou também mecanismos do governo.
Como dissemos, o perfil publicado por Piauí dificultou a defesa de Teixeira por
ter mostrado sua conduta reprovável de perto. Até então, as denúncias sozinhas não tiveram
força o suficiente para trazer implicações desfavoráveis a ele. Assim sendo, pormostrar o
incontestável, o texto de Daniela Pinheiro foi o que faltava para que a situação do ex-cartola
ficasse pouco a pouco insustentável.
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5. Conclusão

Jobim, Goldman, Teixeira. Três casos distintos, ocorridos em épocas diferentes,
mas que têm um ponto em comum. A atenção dada a eles por Piauí, na forma de quatro
perfis, influenciou a cobertura da Folha de S. Paulo, de O Globo e de todo o noticiário da
grande imprensa nacional sobre esses assuntos, como foi indicado ao longo deste trabalho.
Contribuem para essa constatação tanto o conteúdo das matérias de ambos jornais
por nós analisadas quanto suas respectivas datas de publicação.
No caso Nelson Jobim, especificamente, o perfil escrito por Consuelo Dieguez
teve um impacto muito mais rápido que os escritos por Daniela Pinheiro (Teixeira) e Dorrit
Harazim (Goldman). Acreditamos que isso aconteceu porque as gafes cometidas pelo exministro da Defesa eram recentes e de altíssimo valor-notícia à época. Colaborou ainda a
reação da presidenta Dilma Rousseff às declarações de Jobim estampadas na quinquagésima
nona edição de Piauí.
Foi uma questão de timing perfeito. Nelson Jobim se excedeu nas afirmações
dadas em público. Pouco tempo depois falou demais para Consuelo Dieguez. Chegou ao
conhecimento da presidenta mais esse deslize. O então ministro foi demitido no mesmo dia
em que Piauí foi às bancas. A mídia, que já vinha dando atenção ao tema, não deixou de
registrar esse último movimento do caso.
Não se pode dizer que a reação foi tão rápida no que diz respeito ao drama
familiar de Sean Goldman. A batalha judicial não havia recebido significativa atenção da
mídia antes do primeiro perfil, divulgado na vigésima sexta edição de Piauí. Apenas a Folha
de S. Paulo e o Correio Braziliense haviam mencionado o caso. O papel desempenhado pela
revista, nessa situação, foi contribuir para que a querela sobre a guarda do menino Sean
Goldman passasse a ser um tema de crescente interesse, até praticamente virar questão de
Estado.
Como disse John B. Thompson, quando um determinado veículo começa a voltar
sua atenção a uma questão, os demais, em nome da concorrência, também passam a dar
destaque a esse tema. Primeiro o Today Show levou uma matéria sobre a disputa ao ar.
Depois, Piauí, Folha de S. Paulo e Correio Braziliense. Quando o The New York Times
também publicou uma reportagem sobre Sean Goldman, o segredo de justiça passou a ser
oficialmente ignorado e o caso, amplamente divulgado.
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Ressaltamos que não há indícios de que a cobertura do jornal norteamericano foi
influenciada pela mídia brasileira. Acreditamos que o mais provável é que isso tenha
acontecido por causa do destaque que a própria mídia dos Estados Unidos deu ao assunto.
Por fim, o que pode ser atribuído a Piauí no que diz respeito ao caso Ricardo
Teixeira, como defendemos, é a função de ter tornado insustentável a permanência do excartola no cargo que ostentava, o de presidente da CBF. Ao longo de seus 22 anos ocupando o
mais alto posto da hierarquia da entidade, Teixeira já havia sido alvo de muitas denúncias.
Nunca, no entanto, ele sofreu consequências sérias em decorrência de seu envolvimento em
negociações ilícitas. O que o perfil de Daniela Pinheiro trouxe de diferente foi o retrato do
comportamento de Teixeira no dia-a-dia. A revelação do desprezo pela imprensa, do descaso
em relação à saraivada de acusações que recebeu ao longo de duas décadas, da certeza da
impunidade, das vinganças orquestradas sem o menor pudor, do desrespeito às estruturas do
poder legítimo.
A partir de então, não havia defesa que pudesse salvá-lo das implicações das
maracutaias nas quais estava mergulhado até o último fio de cabelo. Não seria possível acusar
Daniela Pinheiro de ter colocado palavras na boca de Teixeira a fim de dar prosseguimento a
um plano sombrio para retirá-lo da CBF.
O que se seguiu foi a intensificação das acusações feitas pela mídia, que
culminaram com a renúncia de Ricardo Teixeira à presidência da Confederação Brasileira de
Futebol.
Resta-nos salientar que em nenhum dos casos citados neste trabalho a revista
Piauí ditou a cobertura da mídia. Como foi exposto até aqui, são exemplos de influência. O
contexto de cada caso contribuiu para que as matérias tivessem o impacto que tiveram.
Novamente reforçamos: a Piauí não ditou a cobertura da mídia. Ela publicou os perfis sobre
os casos Jobim, Teixeira e Goldman quando os assuntos estavam em evidência. Assim sendo,
novas informações sobre esses temas teriam, naturalmente, um impacto maior.
Mesmo no caso Sean Goldman, que não tinha sido intensamente propagado pela
mídia brasileira quando a revista resolveu retratá-lo, o que Piauí fez foi ceder espaço a
assuntos que, de um modo ou de outro, já estavam na mira dos jornalistas. Naturalmente, os
casos não foram retratados seguindo os moldes de O Globo e da Folha de S. Paulo. Piauí se
manteve fiel ao seu projeto, abordando temas “com uma lupa”, indo da perspectiva particular
para a geral.
É razoável concluir que independente das linhas editoriais que cada publicação
escolha seguir, por mais diversas que sejam, há chances de que suas coberturas sofram
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influência mútua. Se os valores-notícia de determinados temas forem equivalentes para elas,
aparentemente, em um primeiro momento, não há empecilhos para a convergência de pautas.
Isso não necessariamente implica em comprometimento de suas respectivas
filosofias de trabalho. É possível que cada veículo aborde o objeto à sua própria moda. Ao
invés de também falar sobre outros casos de abdução parental a título de exemplificação,
Piauí focou o menino Sean Goldman. Ao invés de complementar o perfil com observações
sobre o contexto do governo federal em julho de 2011, Piauí apenas retratou Nelson Jobim.
Ao invés de rememorar demoradamente cada caso de corrupção no qual o nome de Ricardo
Teixeira foi envolvido, Piauí mostrou a personalidade do ex-cartola. Ao invés de noticiar cada
revés dos casos acima, Piauí fez menções pontuais.
Desde seu lançamento, a revista tem demonstrado que um texto de intensa
criatividade não se opõe a um texto com uma apuração de qualidade. Grande parte das
reportagens de Piauí - com algumas raras exceções, principalmente quando o assunto exige
seriedade - reúnem bom-humor, precisão e detalhamento.
Diante do que foi dito até agora, é possível afirmar que as particularidades
editoriais não impedem que as publicações tratem de certos temas e, principalmente, elas não
impossibilitam que esses temas sejam retratados por publicações absolutamente distintas. As
particularidades editoriais apenas fazem com que haja roupagens diferentes para as mesmas
questões.
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ANEXO N – Matéria de O Globo sobre o caso Ricardo Teixeira

O Globo
Sábado, 18 de fevereiro, 2012
Esportes
Jorge Luiz Rodrigues, Mauricio Fonseca
Guerra pelo poder

O festival de denúncias envolvendo o nome do presidente da CBF e do Comitê
Organizador da Copa do Mundo-2014 é acompanhado com ansiedade pelas 27 federações
estaduais. Ricardo Teixeira anunciou ontem que voltará a trabalhar normalmente após o
carnaval e descartou a renúncia. Ao mesmo tempo, tenta manter unidas as federações em
torno de seu nome.
No entanto, o dirigente identificou nomes que considera como traidores, são
aqueles que articularam uma assembléia para discutir mudanças na CBF. Teixeira tem
contado com a ajuda de políticos amigos. Alguns presidentes de federações receberam
telefonemas de governadores e deputados com pedidos para que retirem seus nomes de um
documento que pede a convocação da assembléia para o próximo dia 29.
Cada uma das 27 federações estaduais recebe da CBF uma mesada de R$30 mil.
Isso representa R$360 mil a cada 12 meses. Não é muito para entidades como a carioca, a
paulista e a mineira, mas representa uma polpuda fonte de arrecadação para, por exemplo, a
amapaense, a tocantinense, a roraimense, e a rondoniense, entre outras.
As pequenas temem ficar sem a mesada e ainda sofrerem retaliações. A maioria
delas está bastante preocupada.
Ontem, no fim da tarde ,enquanto alguns sites divulgavam que Teixeira já havia
embarcado mais cedo para o exterior, o dirigente estava num restaurante do Leblon, ditando
textos de documentos para um interlocutor.
Enquanto Teixeira resiste à saraivada de ataques e as federações aparentemente
não chegam a um consenso, os novos capítulos prometem.
Fóruns de Parreira
O sucesso do Footecon- fórum de futebol realizado anualmente na primeira
semana de dezembro, no Rio – levou Carlos Alberto Parreira a receber convites para
promover versões menores me outras capitais brasileiras. O ex-técnico da seleção brasileira
acertou com Curitiba e Manaus, e negocia com São Paulo para o semestre.
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Um jogo diferente na súmula
Depois de ter seu trabalho contestado durante os 90 minutos de Flamengo 0x0
Botafogo, pela Taça Guanabara, no último dia 6, o árbitro Patrice Maia se saiu mal também
no momento de escrever a súmula.O juiz registrou no documento que aplicou cartão amarelo
em Maicosuel aos 32 minutos do segundo tempo.Na verdade, a punição acontecera no fim
primeiro tempo , por outro equívoco de Maia: a falta havia sido cometida por Marcelo Mattos,
que deveria ter sido expulso pelo segundo cartão amarelo. Maia relatou ainda que o rubronegro Willians recebeu uma das advertências aos 33 minutos do segundo tempo .Mas, logo
abaixo, o árbitro diz que expulsou o volante aos 32 do segundo tempo .Ou seja, o jogador
teria recebido amarelo um minuto depois de ser expulso !
Na telona
O 3º CINEfoot- Festival de Cinema de Futebol será realizado este ano entre 24 e
29 de maio, no Arteplex, na Praia de Botafogo. As inscrições de curtas e longas-metragens
para as mostras competitivas do festival podem ser feitas até o dia 1º de março, através do site
www.cinefoot.org.br. Não há restrições quanto ao ano da realização.
Correndo na frente
Ainda faltam dois anos e meio para a Copa do Mundo de 2014 e as eliminatórias
na Europa, por exemplo sequer começaram. Mesmo assim, já tem seleção se movimentando
para garantir um bom local de treinamento nos arredores do Rio . A cidade de Mangaratiba,
na Costa Verde, será visitada, ainda este semestre, por representantes da Alemanha, Bélgica e
Inglaterra, que vão conferir as instalações de alguns resorts que existem na região.
Mangaratiba já foi pré-selecionada para receber delegações durante os Jogos Olímpicos do
Rio.
CASO BERNARDO. Os clubes têm que pagar em dia e pôr fim ao paternalismo
com os atletas.
GUERRA.Não convidem Ricardo Teixeira e Rubens Lopes, da Federação do Rio,
para o mesmo ambiente.
AMOR: O Vasco está fazendo, de graça, propaganda da BMG nas antigas camisas
usadas pelos juniores.
PERGUNTAR NÃO OFENDE: Que tal começar a se pensar numa lei “ Ficha
Limpa” para o esporte?
Aventura
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Beto Guerra, ex-diretor de Marketing e Novos Negócios da Traffic, vai explorar
um campo mais “insólito”. É ele o responsável pelos novos rumos da maior corrida de
aventura do mundo, o Ecomotion.
O Brasil já é o quinto maior mercado de aventura do planeta, com cerca de oito
milhões de praticantes por aqui.
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ANEXO O – Matéria de O Globo sobre o caso Ricardo Teixeira

O Globo
Sexta feira, 4 de novembro, 2011
Esportes
ANÔNIMO
Texeira depõe na Polícia Federal
Presidente da CBF responde a perguntas de delegado por cerca de uma hora

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira,
passou ontem cerca de uma hora depondo na Polícia Federal no inquérito aberto à pedido do
Ministério Público Federal para investigar os supostos crimes de evasão de divisas, formação
de quadrilha e lavagem de dinheiro atribuídos ao dirigente. Segundo o delegado Victor
Poubel, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DCOR) da PF do Rio, na Praça
Mauá, Teixeira não recusou a responder nenhuma pergunta, mas detalhes da investigação não
podem ser divulgados, pois o inquérito está protegido por sigilo de justiça.
Ricardo Teixeira chegou à sede da PF, por volta das 7h 30m, meia hora antes do
horário marcado para seu depoimento no órgão. O pedido de investigação foi solicitada pelo
procurador da República, Marcelo Freire, em Brasília, com base em representação
encaminhada ao procurador-geral da república, Roberto Gurgel, pelo Partido Republicano
Brasileiro (PRB), que se referiu às denuncias do jornalista escocês Andrew Jennings, da BBC,
com auxílio do francês François Tanda, contra Teixeira, que teria recebido valores em um
paraíso fiscal da Europa.
A Polícia Federal investiga também se operações de câmbio e de empréstimos da
CBF nos últimos anos teriam provocado danos ao patrimônio da entidade, que Ricardo
Teixeira comanda há 22 anos.
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ANEXO P - Matéria de O Globo sobre o caso Nelson Jobim

O Globo
Sexta feira, 5 de Agosto, 2011
O País
Maria Lima, Gerson Camarotti
Esvaziado e insatisfeito, Jobim “morreu pela boca”
Ele sentia falta do poder que tinha com Lula e nunca se deu bem com Dilma

BRASÍLIA. Gaúcho vaidoso de temperamento difícil como a presidente Dilma
Rousseff, o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim tinha tudo para ficar até a primeira reforma
ministerial, prevista para abril de 2012: tinha boa aceitação na tropa e vinha comandando bem
as articulações para aprovação, no Congresso, da criação da Comissão da Verdade, além de
ter, na coluna de créditos, o bom desempenho na administração do caos aéreo, em 2007. Mas,
como resumiu ontem uma fonte do Planalto, “tem um ego do tamanho do seu corpo e morreu
pela boca”.
Na formação do governo, em dezembro, o ex-presidente Lula defendeu sua
permanência à frente da Defesa. Por não ter outro nome para a pasta, Dilma acabou aceitando.
Mas os dois nunca conseguiram estabelecer convivência cordial e sincera. Apesar de saber
que ele votara em José Serra em 2010, nunca digeriu muito bem essa opção. Por isso mesmo,
o tratamento com Jobim sempre foi frio e distante. Uma forma de ele tentar se aproximar de
Dilma foi a nomeação do ex-deputado José Genoino para assessoria da Defesa.
- Ele poderia até continuar na reforma prevista se não tivesse criado atrito e se
conseguisse aprovar a Comissão da Verdade. Mas sempre foi um elefante em loja de louças.
Na sucessão do PMDB, Lula tentou fazê-lo presidente do partido no lugar de Michel Temer,
mas provocou tanta confusão que não deu – relembra o interlocutor do Planalto.
Nelson Jobim chegou ao governo Lula no auge da crise aérea, em julho de 2007,
após o acidente de TAM em Congonhas. Comandou a faxina na Infraero, prometendo acabar
com as filas e problemas nos aeroportos. Nessa época, passou a ser um dos principais
articuladores de crise do governo Lula, e era interlocutor freqüente do então presidente.
Jobim ficou mal acostumado e, na gestão Dilma, considerou muito pequeno o
espaço destinado a ele pela nova comandante-em-chefe das Forças Armadas. Deixou de ser o
prestigiado ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e querido de Lula. Segundo
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seus companheiros no PMDB, Jobim nunca se conformou e reclamava que o espaço que tinha
no governo Dilma era muito pequeno para ele.
-Dilma nunca tomou uísque com Jobim, como Lula. Só discutia com ele assuntos
estritamente da pasta.E nunca fez questão de esconder que não gostava dele, que era homem
de Lula. Ela não suportava sua pose nas reuniões, sua mania de ditar as regras. Era uma
antipatia mútua – revelou ontem um amigo de ambos.
Não foi só. Dilma esvaziou o Ministério da Defesa. A primeira trombada foi logo
no início do governo, quando a presidente barrou um negócio de cerca de R$10 bilhões para a
compra de 36 aviões de combate. O negócio, embalado por Lula no fim de governo, estava
praticamente fechado por Jobim com os caças franceses Rafale.
Ele devolveu tudo à escala zero ao adiar a compra e criar um grupo
interministerial para analisar os argumentos da FAB, pró-Gripen sueco, e da Defesa, próRafale francês. Em seguida, outra investida: ao anunciar o contigenciamento de R$ 50 bilhões
no Orçamento de 2011, fez corte de R$4,4 bilhões na Defesa.
Jobim costumava chamar Dilma de “lobisomem”
Nos últimos dois meses, Jobim começou a dar mostrar públicas de que não
suportaria mais ficar no governo.No aniversário do ex-presidente Fernando Henrique, em
homenagem no Senado, fez o polêmico discurso de que estava cercado de idiotas.Foi a Dilma
e deu a versão de que se referia a jornalistas.
Mas não explicou outra frase polêmica que muitos têm certeza de que teve
endereço certo para a presidente Dilma: “Uma das melhores características de Fernando
Henrique era saber se relacionar bem com subordinados, sem nunca levantar a voz”. Depois
vieram as declarações de voto em José Serra e, por último, os ataques às ministras Ideli
Salvatti e Gleisi Hoffmann.
Mas era nas reuniões fechadas que Jobim destilava o rancor. Ele nega, como tem
negado todas as últimas declarações. Mas companheiros peemedebistas contam que, nessas
reuniões, Jobim chama Dilma de “lobisomem”: exerce um cargo, mas só aparece quando quer
e para quem quer. Ele também negou.
Em sua passagem pelo STF, Jobim também enfrentou problemas com os colegas
pelo estilo ácido. Num momento de constrangimento, quando o ministro Carlos Ayres Britto
estreou no tribunal , Jobim implicava com o novato pela sensibilidade de poeta exibida nas
sessões. Numa dessas ocasiões, Ayres Britto citou Camões em um julgamento e Jobim ficou
irritado.
- Até onde sei, Camões não era jurista! – repreendeu.
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- Mas era sábio! – devolveu Ayres Britto.
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ANEXO P - Matéria de O Globo sobre o caso Nelson Jobim

O Globo
Sexta feira, 5 de agosto, 2011
O País
Luiza Damé, Cristiane Jungblut, Maria Lima
Jobim ataca e fica sem Defesa
Dilma escolhe Celso Amorim, que também foi ministro de Lula, para o ministério

Em sete meses de governo, a presidente Dilma Rousseff demitiu ontem o terceiro
ministro, todos indicados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram três demissões
em apenas dois meses. Depois de Antonio Palocci (Casa Civil) e Alfredo Nascimento
(Transportes), ontem foi a vez de Nelson Jobim deixar o Ministério da Defesa. O PMDB,
partido de Jobim, tentou ficar com o posto, mas Dilma escolheu outro ex-ministro de Lula, o
embaixador aposentado Celso Amorim, que foi chanceler de 2003 a 2010.
Jobim perdeu o cargo depois de várias provocações à presidente, com quem nunca
teve uma relação próxima. Sua saída foi decidida por Dilma ainda na noite de quarta feira,
quando ela soube do teor das declarações de Jobim à revista “Piauí”.
Nos últimos dez dias, o ministro provocou polêmicas no governo, culminando
com a revelação, à “Piauí”, de um diálogo com a presidente sobre a contratação do exdeputado petista José Genoino para a assessoria do Ministério da Defesa e também do que
pensa sobre as ministras Ideli Salvatti – “bem fraquinha” – e Gleisi Hoffmann – “nem
conhece Brasília” .No caso de Genoino, Jobim contou à revista que, quando Dilma lhe
perguntou se ele seria útil como assessor na Defesa, teria respondido: “ Presidente, quem sabe
se ele pode ser útil ou não sou eu “ . Para Dilma, isso foi a gota d’água.
Jobim entregou a carta de demissão à presidente pouco depois das 20h, 15
minutos após desembarcar na Base Aérea de Brasília, num encontro rápido e frio no Palácio
do Planalto que durou cerca de cinco minutos. Ele estava em Tabatinga (AM) quando recebeu
um telefonema de Dilma, depois do almoço. Ele só voltaria a Brasília no fim da noite, mas ela
pediu que ele antecipasse o retorno, pois não queria protelar a exoneração.
Para militares, insubordinação
O anúncio oficial da demissão de Jobim foi feito pela ministra da Secretaria de
Comunicação Social, Helena Chagas, por volta de 20h15min. Ela também disse que Dilma
havia convidado Amorim para o cargo. Amorim é segundo diplomata a ocupar o Ministério
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da Defesa e chegou a ser citado para o cargo em outras crises na pasta. O embaixador José
Viegas foi o primeiro ministro da Defesa de Lula, depois substituído pelo então vice José
Alencar.
Da área militar, a presidente Dilma recebeu sinalizações, logo cedo, de que,
apesar da atuação de Jobim no Ministério da Defesa ,os comandantes não concordavam com
o “comportamento de insubordinação” do ministro em relação à comandante-em-chefe das
Forças Armadas.
A presidente foi rápida na substituição de Jobim porque já tinha tomado a decisão
de tirá-lo do posto desde que ele explicitou , em entrevista ao portal UOL , que tinha votado
no tucano José Serra, no ano passado . Dilma tinha conhecimento disso, mas considerou
deselegante e inoportuno ele confessar publicamente o voto em Serra. E ainda acrescentar
que, se o tucano fosse o presidente, faria a mesma faxina que Dilma fez nos Transportes.
A saída de Jobim já era dada como certa pela classe política desde as primeiras
horas do dia. Tanto adversários como amigos do peemedebista diziam que ele havia
extrapolado e perdido as condições de continuar no cargo. Já a escolha de Celso Amorim para
a Defesa dividiu opniões entre políticos governistas e de oposição.
- Achei a escolha brilhante. Um nome muito preparado, uma solução muito boa.É
um diplomata com grande experiência governamental, ficou oito anos no Ministério de
Relações Exteriores e tem grande afinidade com Lula – disse Paulo Teixeira (SP), líder do PT
na Câmara.
O líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), também elogiou a
escolha de Amorim:
- É uma bela escolha da presidente Dilma. Ótima escolha.
Já o líder do DEM no Senado, Demóstenes Torres (GO), avaliou como temerária
a ida de Amorim para um cargo estratégico como a Defesa, por seu viés esquerdista e sua
política de aproximação com ditaduras, como a do Irã. Disse que Jobim era de competência
incontestável e disciplinou as Forças Armadas.
- Jobim foi trocado por um fanático esquerdista. Isso é um perigo na Defesa pelo
seu passado de aproximação com ditaduras e suas ligações com Cuba e Venezuela. Muito
mais que uma crítica, vejo a solução como extremamente temerária para um cargo estratégico
de defesa nacional. Só falta o Amorim levar o Marco Aurélio Garcia e o Samuel Pinheiro
Guimarães. Acho que será um desastre! – comentou Demóstenes.
Mesma preocupação foi manifestada pelo líder do PSDB na Câmara, Duarte
Nogueira (SP):
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- Espero que ele (Celso Amorim) não deixe se contaminar com o viés políticoideológico, o que muita vezes ocorreu no Ministério das Relações Exteriores. Gostaria de
lamentar a saída de Jobim, com um currículo extremamente qualificado.
- Essa é uma colocação totalmente descabida! Qualquer que fosse o ministro iria
executar a política da presidente Dilma. A política externa implementada por Amorim não
tinha viés ideológico. É um nome muito adequado para o cargo – retrucou o líder do PT no
Senado, Humberto Costa (PE).
Antes mesmo da oficialização da demissão de Jobim, já havia se estabelecido uma
acirrada disputa entre petistas e peemedebistas pelo comando do Ministério da Defesa –
nenhuma das partes ganhou. A lista de candidatos citados ao longo do dia tinha quase uma
dezena de nomes: o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo; o vice-presidente Michel
Temer; o deputado Aldo Rebelo (PCdoB - SP); o ministro Moreira Franco, que o PMDB
tentou emplacar; e até o ex-ministro do Supremo Sepúlveda Pertence, que era visto como uma
solução institucional. O nome de Celso Amorim também entrou nessa lista, mas com algumas
ressalvas de que ele teria resistência junto às Forças Armadas.
“Ela é muito fraquinha”
Jobim à revista “Piauí”, sobre a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti.
“Gleisi não conhece nada de Brasília”
Também à “ Piauí”, sobre a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
“Quem sabe se ele vai ser útil ou não sou eu”
Relato de Jobim à “ Piauí “, respondendo à presidente sobre a utilidade de José
Genoino como seu assessor na Defesa.
“É muita trapalhada”
Sobre a indecisão do governo em relação ao sigilo dos documentos secretos.
“Eu votei no Serra em 2010. Ela (Dilma) sabia, não escondi isso”
Em entrevista ao UOL, semana passada.
“Nunca o presidente (FH) levantou a voz para ninguém. Nunca criou
tensionamento entre aqueles que o assessoravam”
Ao discursar em homenagem aos 80 anos do ex-presidente FH. A frase foi
considerado uma crítica ao estilo de Dilma de líder com os ministros e subordinados.
“O que se percebe hoje, Fernando, é que os idiotas perderam a modéstia. E nós
temos de ter tolerância e compreensão também com os idiotas, que são exatamente aqueles
que escrevem para o esquecimento”
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Ao discursar em homenagem aos 80 anos do ex-presidente FH. A frase foi
considerada uma crítica ao estilo de Dilma de lidar com os ministros e subordinados.
“Tem muito cacique e pouco índio, esse é o problema”
Ao depor na CPI do caos aéreo, em 2007 , comentando que os problemas na área
eram fruto da falta de um único comando.
“Nunca se queixe, nunca explique, nunca se desculpe. Aja ou saia. Faça ou vá
embora”
Ao tomar posse como ministro da Defesa do governo Lula, em 26/07/2007, em
pleno caos aéreo, citando Benjamin Disraeli, primeiro-ministro do Reino Unido durante a
segunda metade do século 19.
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ANEXO Q - Matéria de O Globo sobre o caso Sean Goldman

O Globo
Terça-feira, 29 de dezembro, 2009
Primeiro Caderno
ANÔNIMO
Sean ainda não consegue chamar David Goldman de pai

David Goldman revelou ontem, em entrevista à rede de televisão americana NBC,
que o filho, Sean, ainda não o chama de pai. Goldman afirmou que planeja recuperar o tempo
perdido, depois de ficar cinco anos afastado do menino:
- Ele não me chamou de nada. Acho que ele está lutando contra isso. Eu disse:
“Você pode me chamar de papai”. E ele não disse nada.
Goldman acrescentou que os dois vão curar juntos os cinco anos perdidos:
- Eu perdi cinco anos preciosos da vida do meu filho. É uma grande cicatriz. Mas
agora estamos juntos. E vamos curar isso. E vamos curtir, viver, amar, dividir, chorar,
gargalhar e aprender como pai e filho.
Na entrevista, o pai revelou que Sean não disse que não gostaria de estar com ele.
- Ele nunca falou “eu não quero ir com você” ou “eu não quero estar com você”.
Não teve resistência – garantiu.
A rede americana NBC alugou um jato para levar do Rio os dois para os Estados
Unidos e tem a exclusividade das informações sobre a estada de Goldman e do menino em
Orlando, na Flórida.
A briga pela guarda da criança começou em 2004, quando a mãe de Sean, Bruna
Bianchi, deixou Goldman para uma viagem de férias de duas semanas com o filho ao Brasil.
Eles viviam na cidade de Titon Falls, em New Jersey. Ao desembarcar no Brasil, contudo,
Bruna telefonou ao marido avisando que o casamento estava acabado e que ela não voltaria
aos Estados Unidos. Bruna morreu no ano passado, no Rio, durante o parto da filhado seu
segundo casamento.
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ANEXO R - Matéria de O Globo sobre o caso Sean Goldman

O Globo
Quarta-feira, 23 de dezembro, 2009
Primeiro Caderno
Carolina Brígido
Presidente do STF decide entregar Sean ao pai
Por causa do período de recesso forense, determinação de Gilmar Mendes não sofrerá
mudança até fevereiro

BRASÍLIA. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar
Mendes, determinou ontem a entrega de Sean Goldman, de 9 anos, às autoridades americanas.
A pedido do paido menino, o americano Sean Goldman, e da Advocacia Geral da União
(AGU), Gilmar derrubou a liminar que foi dada na semana passada pelo colega Marco
Aurélio Mello, que assegurava a permanência do menino no Brasil. Até fevereiro, apenas
Gilmar tem poderes para tomar decisões sobre casos urgentes no STF, pois o período é de
recesso forense. Portanto, não há chances de mudança na situação até 2010.
Até às 21h20m, o ministro não havia divulgado o teor de seu despacho. Segundo a
assessoria de imprensa do tribunal, Gilmar baseou-se em julgamento do STF para tomar a
decisão. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, no Rio, deu
prazo de 48 horas para que a criança embarcasse para os Estados Unidos para viver com o pai
biológico. Em seguida, Marco Aurélio suspendeu essa decisão por liminar e determinou a
permanência de Sean no Brasil. A decisão foi tomada no julgamento de um pedido da avó
materna, Silvana Bianchi Ribeiro. Na sexta-feira passada, os advogados de Goldman e a AGU
recorreram da decisão.
Na ação julgada por Marco Aurélio, a avó pediu que a Justiça ouvisse a opinião
de Sean sobre onde ele quer morar antes de decidir o destino dele. Marco Aurélio não
determinou o depoimento do menino. Mas considerou prudente manter Sean no Brasil até que
o tribunal julgasse o mérito do pedido. Na disputa judicial, o pai biológico argumenta que o
Brasil viola a Convenção de Haia ao negar-lhe o direito à guarda do filho. Já a família
brasileira do garoto diz que, por “razões socioafetivas”, ele deveria permanecer no país.
Ontem pela manhã, a avó de Sean divulgou uma carta aberta ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Para tentar convencê-lo da importância de manter Sean no Brasil, ela diz

XXVII

que a opinião de seu neto não foi levada em consideração. Segundo ela, Sean “deseja
ardentemente permanecer no meio daqueles que lhe deram conforto na morte da mãe”.
Na carta, a avó apela para o espírito natalino como forma de sensibilizar as
autoridades. “Tentar tirar uma criança de 9 anos do convívio da família com a qual vive há 5
anos ininterruptamente, e especialmente de perto de sua irmã, Chiara, de 1 ano e 3 meses, que
tem em Sean seu grande amparo, justamente na véspera do Natal, representa uma
desumanidade”, escreveu.
Também na manhã de ontem, o advogado da família brasileira de Sean, Sérgio
Tostes, divulgou nota à imprensa informando que, após a decisão de Gilmar Mendes, tomaria
as “medidas legais cabíveis”. Na nota, o advogado repudia “a grande pressão” feita pelo
deputado americano Chris Smith e pela porta-voz da Embaixada americana, Orna Blum.
Segundo eles, ambos fazem “interferência indevida nos assuntos internos do Brasil”.
Relembre o caso
Sean morava nos Estados Unidos com os pais, David e a brasileira Bruna Bianchi,
mas, quando tinha 4 anos, foi trazido de férias pela mãe para o Brasil. Aqui, ela pediu a
separação e nunca mais retornou com o menino. Depois, Bruna casou-se com um brasileiro,
João Paulo Lins e Silva, e engravidou dele. No ano passado, ela morreu durante o parto da
filha do casal. A guarda provisória de Sean ficou com o padrasto. Desde então, David e João
Paulo travam uma disputa judicial.
A batalha envolveu até o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a
secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, que defendem que o menino fique com o pai
biológico, o ex-modelo americano David Goldman.
Em agosto, numa entrevista ao “Fantástico”, a avó materna do menino, Silvana
Bianchi, disse que a família dela pagou 150 mil dólares (cerca de R$345 mil) a David, em
uma tentativa de acordo para que o pai do menino voltasse atrás na acusação de sequestro que
fez à Justiça americana.
De acordo com Silvana, David agia com agressividade em ocasiões de conflito
com Bruna. Ela conta que lembrou de um episódio em que eles brigaram e David deu um
soco, quebrando um armário.
Entrevistado nos Estados Unidos, Davi negou conflitos com a ex-mulher e
afirmou que vivia feliz com ela e o filho até que Bruna veio para o Brasil de férias e não
voltou. Naquela época, a criança tinha apenas 4 anos.
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ANEXO S - Matéria de O Globo sobre o caso Sean Goldman

O Globo
Sexta-feira, 18 de dezembro, 2009
Primeiro Caderno
Carolina Brígido, Elenilce Bottari e Gustavo Goulart
Sean ficará mais tempo no Brasil e pode ser ouvido
Decisão de ministro do STF anula ordem, dada pelo TRF, para que menino embarcasse em
48h para os EUA

BRASÍLIA E RIO. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou ontem, por liminar, que Sean Goldman, de 9 anos, permaneça no
Brasil. A decisão foi tomada no julgamento de um pedido feito pela avó materna, Silvana
Bianchi Ribeiro. A guarda de Sean é disputada pelo pai, americano, e pelo padrasto,
brasileiro. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região havia dado 48
horas para que a criança embarcasse para os Estados Unidos. Com a decisão de Marco
Aurélio, a determinação do TRF fica suspensa até que a Primeira Turma do STF, formada por
cinco dos 11 ministros da corte, julgue o pedido feito pela avó.
Devido ao recesso forense, a Primeira Turma voltará a se reunir apenas em
fevereiro de 2010. No entanto, a situação pode mudar se advogados do pai da criança
entrarem com recurso no STF durante o recesso. Nesse período, quem responde pelo tribunal
é o presidente do órgão, Gilmar Mendes.
Na ação, a avó pede à Justiça que ouça a opinião de Sean sobre onde quer morar.
Marco Aurélio não determinou o depoimento do menino, mas considerou prudente manter
Sean no Brasil até que a primeira turma do STF julgue o pedido. “Cumpre marchar, em prol
do paciente, sem açodamento”, escreveu. Ele lembrou ainda que a Convenção de Haia, que
trata de sequestro internacional de menores, prevê a manifestação da criança.
David Goldman, pai de Sean, planeja se reunir com seus advogados hoje para
decidir o que fazer. Quatro horas antes da divulgação da decisão do STF, ele desembarcara no
Rio com a esperança de levar o filho para casa, em Nova Jersey.
- Isso foi uma covardia. Eu tenho um imenso carinho pelo menino – disse ele, na
porta do hotel em que está hospedado, em Copacabana.
À noite, Orna Blum, porta-voz da embaixada dos Estados Unidos no Brasil,
criticou a decisão do STF.
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- O Departamento de Estado dos EUA está decepcionado com o fato de o pai não
poder estar com o filho. É importante que reconheçamos os problemas emocionais que
possam estar abalando o Sean. O Sean foi sequestrado.
Sean morava nos Estados Unidos com os pais, David e a brasileira Bruna Bianchi.
Quando ele tinha 4 anos, a mãe o trouxe para passar férias no Brasil e nunca mais voltou.
Bruna depois se casou com um brasileiro, João Paulo Lins e Silva, e engravidou dele. No ano
passado, ela morreu no parto e a guarda provisória de Sean ficou com o padrasto. Desde
então, o pai e o padrasto estão numa disputa judicial.
Goldman alega que o Brasil viola a Convenção de Haia ao negar-lhe o direito à
guarda do filho. Já a família brasileira do garoto diz que, por “razões socioafetivas”, ele deve
permanecer no país.
O advogado Sérgio Tostes, que defende a família de Bruna Bianchi, informou que
entrará hoje com um recurso para que o Superior Tribunal de Justiça reveja sua decisão de
permitir a ida de Sean para os EUA.
- A família recebeu a notícia (da decisão do STF) com muito alívio. O que a lei
diz é que a vontade do menino deve ser levada em consideração – disse – O pai pode ver o
filho quando quiser. É só avisar. Ele é um pai omisso. Gosta mais de aparecer na televisão.
Sérgio mostrou dois cartazes, que teriam sido escritos pelo garoto, em que ele diz
que quer ficar no Brasil para sempre.
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ANEXO T - Matéria de O Globo sobre o caso Sean Goldman

O Globo
Sexta-feira, 31 de julho, 2009
Primeiro Caderno
ANÔNIMO
Caso Sean: STF nega pedido para ouvir menino
Avó Brasileira diz que neto não quer morar com pai americano

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, negou
o pedido da avó de Sean Goldman, Silvana Bianchi Ribeiro, para que o menino, de 9 anos,
fosse ouvido pela Justiça Federal sobre sua vontade de viver no Brasil ou nos Estados Unidos
– onde mora seu pai biológico, David Goldman. Silvana Bianchi pediu um habeas corpus no
STF na semana passada. O ministro explicou ter negado o habeas corpus por não ser este o
meio adequado.
No pedido, a avó afirmava que o neto deveria ter sua vontade conhecida antes de
ser transferido para os Estados Unidos, como determinou a 16ª Vara Federal no Rio de
Janeiro, para quem a criança deve permanecer com o pai americano. A execução desta
decisão, no entanto, está suspensa temporariamente.
Silvana alega que uma gravação, feita pela assistente técnica e sua transcrição
pelo tabelião de notas, mostram que, por pelo menos sete vezes, o garoto teria mostrado
vontade de permanecer no Brasil, mas o juiz desconsiderou a gravação por não tê-la
autorizada expressamente.
Na decisão, o ministro Gilmar Mendes acrescentou que eventual inconformismo
com a sentença, que foi desfavorável aos interesses da família brasileira, deverá ser debatido
pelos meios e recursos previstos na lei processual civil, não cabendo, portanto, o habeas
corpus.
Disputa entre pai e padrasto teve destaque em jornais
A disputa pela custódia do menino, nascido nos Estados Unidos, mas trazido ao
Brasil pela mãe brasileira aos 4 anos, já ganhou destaque em jornais americanos e em
encontro de autoridades dos dois países.
O início do processo judicial foi em 2004, quando a mãe trouxe o filho para passar
uns dias no Brasil. Segundo o pai biológico, ele foi surpreendido com o pedido de divórcio,
feito pelo telefone.
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O americano nunca mais viu a ex-mulher, que voltou a se casar com um advogado
brasileiro. Ela morreu, no parto do segundo filho, quando o processo ainda corria no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em agosto do ano passado. Poucos dias depois, o pai veio ao Brasil
reivindicar a custódia do filho, mas a guarda foi concedida ao padrasto do menino. O STJ
negou, ainda, a autorização para que o americano pudesse visitar a criança.
A luta do pai americano pela guarda de Sean gerou manifestações nos sites de
relacionamento Facebook e MySpace . Também foi criado um site oficial da campanha pela
guarda do menino.
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ANEXO U – Perfil de Nelson Jobim publicado por Piauí

Para toda obra
Presidente do Supremo, ministro de Fernando Henrique, Lula e Dilma, eleitor de Serra, titular
da Justiça e da Defesa, Nelson Jobim transita entre juízes, militares e civis de todas as cores
por Consuelo Dieguez
- Fragelli, coloque aí na sua apresentação o nome das empresas que participam do projeto do
submarino nuclear e identifique o que são essas siglas – disse o ministro Nelson Jobim, da
Defesa.
– Ministro, essa apresentação é um compacto. As siglas e as empresas aparecem em algum
momento da apresentação completa, com oitenta slides – respondeu o almirante José Alberto
Accioly Fragelli, coordenador do Programa de Desenvolvimento de Submarino com
Propulsão Nuclear.
– Ninguém aguenta ver oitenta slides, Fragelli. Vocês têm que botar na cabeça que essas
palestras não são para vocês, militares. São para civis, que têm pouca compreensão do que
está sendo tratado.
– Ministro, eu faço várias palestras para empresários, e faço desse jeito.
– Mas quero que seja feito desse jeito. Entendido?
– Pois não, ministro. Farei as modificações.
Eram oito e meia de uma ensolarada manhã no Rio de Janeiro. Nelson Jobim assistia, na
primeira fila do auditório do Arsenal de Marinha, à exposição do almirante José Alberto
Accioly Fragelli. Desde que assumiu o Ministério da Defesa, há quatro anos, Jobim se
empenha em conseguir verbas para programas que a cúpula das Forças Armadas considera
fundamentais. O do submarino nuclear é um deles.
Mas o ministro também acha que, para agradar os militares, é preciso antes convencer os
civis. Ele fora ao Arsenal averiguar como o projeto do submarino é apresentado a políticos,
empresários e jornalistas. Como a intenção é ganhar simpatia para a ideia, insiste com os
militares que se expressem de maneira clara, sem recorrer ao jargão da caserna.
“Tenho certeza de que, se a presidenta fosse a socialista Ségolène Royal, a transferência de
tecnologia não teria sido autorizada”, disse Jobim aos oficiais no final da palestra. Segundo
ele, a França só concordou em transferir tecnologia nuclear ao Brasil, no quadro da
construção do submarino, porque o governo de Nicolas Sarkozy era de direita.
Na saída do prédio, empertigou-se e estufou-se para assistir à saudação da tropa. Vestia uma
calça verde-musgo e uma camisa cáqui de inspiração bélica. Com passos marciais, embarcou
no porta-aviões São Paulo, ali ancorado, seguido do comandante da Marinha, Julio Soares de
Moura Neto, do seu assessor especial, o ex-deputado José Genoíno, e do ministro de Assuntos
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Estratégicos, Wellington Moreira Franco, que improvisaram corridinhas para acompanhar o
chefe. No navio, tomou um helicóptero rumo à Base Naval de Itaguaí, onde, ao lado, está
sendo construído um estaleiro da Marinha, pela Odebrecht, em que serão fabricados os
submarinos.
Com uma taça de vinho branco na mão, no aperitivo do almoço oferecido pela Marinha,
Jobim explicou sua exasperação com o almirante Fragelli, na palestra no Arsenal: “É preciso
saber quem manda aqui. É preciso respeito à hierarquia. Se eu não impuser minha autoridade,
o espaço logo é ocupado.”
Nelson Jobim é um homenzarrão de 1,90 metro que se impõe pelo tamanho, pelo porte e pela
voz. Nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há 65 anos, e não só conserva como
cultiva o sotaque gaúcho. O avô foi embaixador e governador do estado, o pai, advogado e a
família desde sempre esteve envolvida na política gaúcha, às vezes em lados opostos. A avó
materna era maragato, e o avô, chimango – o que equivale, na política da província, a ser
Montecchio e Capuleto na Verona de Romeu e Julieta. Durante os conflitos entre uns e outros,
a avó socorria os maragatos no porão; e o avô, no andar superior, os chimangos.
Os Jobim, segundo o próprio ministro, não são uma estirpe que prime pela brandura. A avó
paterna, Ana, era tão severa que os netos não a chamavam de avó, e sim de Don’Ana. Ela, por
sua vez, chamava o pequeno Nelson de “senhor doutor meu neto”. Ana teve um derrame na
velhice e ficou cega. Fingiu para toda a família, durante sete anos, que enxergava bem,
embora todos soubessem que ela já não discernia um chimango de um maragato.
Jobim chegou ao Ministério da Defesa embraseado por confusões que vinham desde o início
do governo Lula. A cúpula militar se abespinhara com o ministro José Viegas porque ele
divulgou fotos do jornalista Vladimir Herzog seviciado na cadeia, pouco antes de ser
assassinado durante a ditadura. A tortura seguida de morte era fato inquestionável. Mas as
fotos divulgadas por Viegas, não; eram uma fraude.
Viegas caiu e o vice-presidente José Alencar foi improvisado no cargo, pelo qual não tinha
gosto nem interesse. Mal apareceu no Ministério até ser substituído por Waldir Pires, exgovernador da Bahia. Ao defender a desmilitarização do controle aéreo, Pires também se
atritou com o oficialato. Um avião de grande porte caiu em seguida, controladores de voo
entraram em greve, os aeroportos viraram um pandemônio e Waldir Pires ficou fragilizado.
Fora da vida pública, e sem planos de voltar a ela, Jobim abrira um escritório de advocacia em
Brasília. Em julho de 2007, foi procurado por um amigo de infância, também ele do Rio
Grande do Sul: o ministro Tarso Genro, da Justiça. O amigo petista achava que Jobim tinha o
perfil para o cargo por transitar bem por todo o espectro político e ter uma experiência rica.
Eleito pelo PMDB, por duas vezes ele fora deputado federal – sendo que na primeira vez
trabalhou junto a Ulysses Guimarães para levar a Constituinte a bom termo. Fora também
ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, que o nomeou juiz do Supremo Tribunal
Federal.
Em 2002, Jobim estivera à frente da Justiça Eleitoral durante a campanha em que Lula
enfrentou José Serra. Como era amigo de Serra, houve receio entre os petistas de que
beneficiasse o candidato tucano. Numa de suas primeiras entrevistas depois de eleito, porém,
Lula elogiou a atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral na campanha.
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“O Tarso me disse que o governo precisava de alguém para colocar ordem no negócio, e que
eu tinha a cabeça organizada e autoridade”, contou o ministro numa conversa em seu
gabinete, decorado com sofás de couro preto e móveis antigos pela sua mulher, Adrienne
Senna. Jobim não topou. Achava que já havia cumprido sua cota na vida pública. Afora isso,
“era um cargo difícil porque aquilo lá estava uma bagunça”. Também pesava na decisão a
opinião da mulher, totalmente contrária à sua volta para o governo. Adrienne – com quem se
casou após separação traumática – tem forte ascendência sobre o marido. “Eu não ouço a
Adrienne, eu obedeço”, afirmou, às gargalhadas. “Quem nos conhece sabe que é verdade.”
Uma tarde, Jobim recebeu a visita do ministro Franklin Martins, da Comunicação Social, que
insistiu para que ao menos conversasse com o presidente. Jobim foi ao Planalto, ouviu os
argumentos de Lula, e ficou de pensar. Intuía que, se dissesse não na hora, seria dissuadido.
“O Lula é um sedutor”, disse. “Aliás, ele e Fernando Henrique são sedutores. Só que de
maneiras diferentes. O Lula diz palavrão, o Fernando é um lorde”, disse Jobim.
Durante um mês, foi assediado por parlamentares amigos, entre eles Sigmaringa Seixas, para
que aceitasse o posto. Mas continuou irredutível. No dia 17 de julho houve o acidente com o
avião da tam, em Congonhas, no qual morreram 199 pessoas. Pouco depois, Jobim foi
novamente procurado por Seixas, dessa vez, acompanhado de Gilmar Mendes, o presidente do
Supremo Tribunal Federal, que lhe fez o mesmo apelo. O acidente dobrou o casal. Às quatro
da tarde do dia 25 de julho, Seixas ligou para o Planalto e pediu uma reunião com Lula. Duas
horas depois, Jobim era escolhido ministro.
Imediatamente após a posse, numa saleta ao lado do auditório, avisou ao presidente que iria a
Congonhas. Até então, só o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, estivera no
aeroporto. “Alguém tinha que mostrar a cara, falar com as famílias, avaliar as condições do
aeroporto, mostrar solidariedade”, contou Jobim. Um ajudante de ordens do brigadeiro Saito
veio falar com ele. Travaram, segundo Jobim, o seguinte diálogo. “Ministro, o senhor vai a
Congonhas amanhã com o brigadeiro Saito?” “Não, o brigadeiro Saito é quem vai comigo.”
Na viagem, Jobim usou capacete de bombeiros, subiu em escada Magirus, circulou pela pista
do aeroporto, foi ao Instituto Médico Legal. Foi acusado de exibicionismo. Ele diz que foi a
maneira que encontrou para mostrar aos familiares das vítimas e à sociedade que o governo se
importava com a tragédia e acompanharia de perto as investigações.
“Tínhamos dois problemas: a Infraero e a Agência de Aviação Civil”, recordou. Dar um jeito
na Infraero, a estatal responsável pela administração dos aeroportos, era relativamente fácil.
Bastava demitir a diretoria e nomear novos gestores. Foi o que ele fez, imediatamente. Na
Anac, a solução era mais complicada, pois os diretores tinham mandato. A saída, explicou, foi
adotar o estilo do Partido Republicano do Rio Grande do Sul: fazer na marra. Começou a
pressionar os diretores para que pedissem demissão. “Aquilo era muito desorganizado, cada
diretor tinha uma agenda própria e não se falavam entre si”, disse, enquanto rabiscava um
papel, gesto que repete quando desenvolve um raciocínio.
Uma das primeiras a serem dispensadas foi Denise Abreu, ligada a José Dirceu. “Aquela que
fumava charuto, lembra?”, ele perguntou. Ela queria falar com Lula. Quando soube, Jobim
ligou para o presidente. “Presidente, não aceite. A crise da aviação está dentro do Palácio e a
primeira coisa que temos que fazer é tirá-la daí. Deixa que eu resolvo.”
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Jobim chamara a economista Solange Paiva Vieira para ser a responsável pela aviação civil
no Ministério. Mas foi da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a sugestão de que ela
dirigisse a Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil. O passo seguinte foi desmilitarizar a
área de controle de voo. Os controladores passaram a ter um plano de carreira diferente dos
demais militares, o que permitiu que seus salários fossem aumentados sem quebrar a
hierarquia salarial. As licitações dos aeroportos, todas condenadas pelo Tribunal de Contas da
União, foram revistas. Com os problemas razoavelmente encaminhados, Jobim achou que só
havia sentido em continuar no Ministério da Defesa se fosse para tratar de outros temas.
Começou a se interessar pelos militares – seu papel institucional e a maneira como viam a
ditadura.
O almoço na Base Naval foi servido num galpão arrumado com esmero. Sobre as mesas,
cobertas com toalhas de linho branco, havia pratos de porcelanas azul e branca com emblema
da Marinha, taças de cristal, guardanapos também de linho e vasos de flores. O ministro
sentou-se à mesa principal cercado de oficiais e de diretores da Odebrecht. Mais descontraído,
fez um discurso com afagos aos comandantes: “Esse projeto da Marinha e do Ministério da
Defesa foi um desafio para todos nós. O presidente Lula, com sua percepção, logo autorizou
que tocássemos o submarino nuclear. A presidenta Dilma também o apoia. Ele é irreversível.”
Na saída, posou, sorridente, para uma foto com oficiais. Tomou novamente o helicóptero,
desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, onde embarcou num jato da Força Aérea para
Brasília. Durante o voo, enterrou os olhos num calhamaço todo marcado a caneta e com
adesivos coloridos, organizado por José Genoíno. Era o projeto sobre a abertura de
documentos sigilosos, em discussão no governo e no Congresso.
A relação de Nelson Jobim com os militares é cerimoniosa, mas franca. O seuapreço pela
hierarquia é admirado por boa parte do oficialato, mas há generais que, na surdina, o chamam
de “pavão”. Ele considera que ganhou a confiança dos militares por sua posição em relação a
uma questão delicada: a Comissão da Verdade, projeto do governo em discussão no
Congresso.
Se for instituída, a Comissão da Verdade poderá esmiuçar os crimes da ditadura militar contra
opositores do regime. E também os crimes cometidos por civis contra agentes do Estado.
Poderá requisitar documentos e convocar os envolvidos para depor. Seu poder acaba aí. Pelo
projeto, nenhum dos acusados poderá ser julgado, e muito menos punido.
Essa questão colocou Jobim e o então secretário de Direitos Humanos do governo Lula, Paulo
Vannuchi, em campos opostos. Vannuchi era favorável que a comissão tivesse poderes de
condenar os culpados. Os dois tiveram discussões ríspidas. “Eu defendi que valesse a Lei da
Anistia de 1979, que absolveu os crimes cometidos pelos dois lados”, disse o ministro.
Durante o embate com Vannuchi, no ano passado, Jobim foi a Lula explicar seu ponto de
vista. Contou a ele que participara, no governo de Fernando Henrique, da criação da
Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Na época, discutira com o alto-comando
das Forças Armadas um ponto nevrálgico: a diferença entre morte dos subversivos “em
combate” e a morte após serem detidos por agentes do Estado. A partir do momento em que o
indivíduo estivesse em situação de submissão, a responsabilidade por sua morte era do
Estado, independente de ele ter cometido crime ou não. “Na época, eu disse aos militares:
‘Nós não temos pena de morte. Se o indivíduo morreu depois de preso, a responsabilidade é
do Estado, que terá que arcar com as indenizações.’” Reconhecidos os crimes cometidos pelo
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regime, indenizavam-se as vítimas e ponto final. Os militares assassinos e torturadores, no seu
entendimento, haviam sido contemplados pela Anistia.
Lula arbitrou a questão em favor da tese de Jobim, estabelecendo no projeto enviado ao
Congresso que ela se limitaria à investigação dos fatos. “O efeito colateral do embate com o
Paulo Vannuchi foi o estabelecimento de uma relação de confiança com os militares”, disse.
“Eu devo ao Paulo a construção da minha relação de respeito com os militares. Ele não sabe
disso.”
Num seminário recente no Instituto Brasil, em Washington, Paulo Vannuchi afirmou que o
projeto da Comissão da Verdade não prevê a investigação dos crimes cometidos por
subversivos. E criticou o comportamento do ministro Jobim, que teria ameaçado se demitir.
“Essa história do pedido de demissão dele está mal contada”, disse Vannuchi. “Pode ser que o
ministro Jobim tenha feito um jogo com a imprensa para passar a ideia de que saiu vitorioso.”
Ele discorda da tese de que a Lei da Anistia foi um pacto entre a oposição e o regime militar
que encerraria a questão. “Isso é totalmente falso, o projeto da Anistia foi da ditadura”, disse.
“Autoanistias não valem.”
Na véspera do dia 31 de março passado, data do golpe que instaurou a ditadura em 1964,
Jobim cobrou a fatura dos militares. Ele foi avisado de que o general Augusto Heleno,
comandante militar da Amazônia, faria um discurso, no Forte Apache, em Brasília, exaltando
o golpe. Seria o seu discurso de despedida antes de passar para a reserva. Jobim ligou para o
comandante do Exército, general Enzo Peri, e avisou que qualquer manifestação de louvor à
data estava proibida. “Eu não posso mandar na reserva, mas não aceitarei qualquer
manifestação dos oficiais da ativa”, disse ao general. “Avise ao Heleno que ele está proibido
de fazer o discurso amanhã.”
O general Enzo ficou de verificar o fato. Na volta, afirmou ao ministro:
– Conversei com o Heleno e ele disse que é apenas um discurso, não tem nada de mais.
– Enzo, não importa o conteúdo do discurso, e sim a simbologia. Diga para cancelar.
E então lembrou o comandante do Exército do acordo com a presidenta Dilma antes da posse.
Jobim interrompeu o relato para encher de água quente, pela terceira vez, a cuia de chimarrão.
Enquanto sorvia a bebida, contou que, ao convidá-lo a continuar no Ministério da Defesa,
Dilma decidiu manter os comandantes da Marinha, Julio Moura Neto, do Exército, Enzo Peri,
e da Aeronáutica, Juniti Saito. “Eu achei ótimo porque nós estávamos afinados, eles
participavam de todo o processo de modernização das Forças Armadas e não seria bom tirálos”, disse.
Dilma lhe pediu que marcasse um encontro reservado com os três comandantes. “Eu falei para
ela: ‘Vamos combinar o seguinte, a senhora conversa com eles porque ainda não é presidente.
Mas, depois da posse, a conversa tem que ser comigo’”, contou o ministro. No encontro com
os militares, Dilma, segundo Jobim, os avisou de que “não haveria retaliação, mas também
não aceitaria glorificação”. Ele reiterou o compromisso assumido pela presidenta para advertir
o general Enzo de que não aceitaria nenhuma comemoração dos militares da ativa no dia 31.
Enquanto relembrava o episódio, José Genoíno, seu assessor especial, entrou na sala e sentouse à sua frente. Jobim olhou para o ex-deputado, sacudiu a mão em direção a ele e provocou:
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“Os amigos aí do Genoíno, do PT, que não gostam de mim, até se espantaram com minha
reação.”
No governo Lula, Jobim já se irritara com o general Augusto Heleno por causa de suas
críticas à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. “Eu chamei o Heleno e disse
que não queria que ele contestasse a demarcação”, contou. “Ele tinha que respeitar a
hierarquia e a disciplina.” E continuou: “Eu falei para ele que eu podia até concordar com
suas teses, mas que aquele era um assunto vencido. Quem decide isso não é a estrutura
militar, é a civil.” O general Heleno parou com as críticas.
Na ocasião, disse Jobim, lançando novamente um olhar irônico para o assessor especial, “o
pessoal da esquerda, lá do Genoíno, queria tirar o Heleno, e eu falei que de jeito nenhum”.
Um segundo episódio, envolvendo o general Santa Rosa, da cúpula do Ministério, teve
consequências mais sérias. Numa solenidade Militar, Santa Rosa criticara a política de
direitos humanos do governo. No dia seguinte, às sete da manhã, ao ler os jornais, Jobim
deparou-se com os ataques do subordinado. Ligou na mesma hora para o general Enzo e pediu
que ele averiguasse a veracidade das declarações. “Enzo, se for verdade, o Santa Rosa está
demitido”, avisou. O general confirmou. Jobim disse que Enzo avisasse Santa Rosa de que,
naquele momento, iria ao Palácio do Planalto para comunicar sua demissão ao presidente.
Ao entrar no gabinete, encontrou Lula chateado.
– Que negócio é esse desse general? – perguntou Lula.
– Presidente, assina isso aqui, que está tudo resolvido – respondeu Jobim.
– O que é isso?
– A exoneração do general.
– Mas já?
– Não se pode perder tempo com uma coisa dessas. Assina que ele já está indo embora.
No dia seguinte à visita à Base Naval, no Rio, Jobim reuniu-se no Ministério com integrantes
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, presidida por Fernando
Collor de Mello. Durante quase uma hora, falou aos senadores, diante de um mapa do Brasil,
sobre a estratégia de defesa. Citou, de cabeça, dados referentes a todas as fronteiras, os
problemas de cada uma e as operações realizadas. A apresentação foi feita no Centro de
Operações Conjuntas, no 5º andar do Ministério, onde as Forças Armadas e as polícias federal
e estaduais atuarão de forma conjunta. Dali, é possível controlar em tempo real todas as
operações em andamento, as frentes que necessitam de reforço e a localização de todas as
Forças.
Apontando para o mapa, Jobim disse que, só na Amazônia, são 1 640 quilômetros de fronteira
com a Colômbia, 1 560 com o Peru e 3 400 com a Bolívia. Explicou que, além do aumento do
contingente do Exército nessas fronteiras, o Ministério da Defesa começa a usar aeronaves
não tripuladas que podem captar imagens de longa distância e repassá-las aos agentes de
segurança.
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Jobim afirmou aos senadores que o Brasil dará um grande passo na área da defesa nacional
com a construção de um satélite geoestacionário. O Brasil não possui um satélite próprio:
quando a Embratel foi vendida para a Telmex, o satélite brasileiro passou a ser operado pelos
mexicanos. “Nós dependemos da disposição da Embratel em manter o satélite na posição que
necessitamos”, disse. “O problema é que, se a empresa resolve mudar a posição do satélite,
podemos perder imagens de toda uma região.” Por isso, Jobim faz lobby pela liberação de 700
milhões de dólares do orçamento, para a construção de um satélite que será operado por
brasileiros.
“Com um satélite, nossas tropas poderão contatar o centro de controle no meio da selva,
através de celulares”, continuou, empolgando-se. Para ele, a comunicação mais rápida entre as
forças de segurança permitirá o combate mais eficiente ao tráfico de drogas, contrabando,
roubos e crimes ambientais.
Com essas palestras, Jobim pretende mostrar aos parlamentares que a construção do
submarino nuclear e a compra de helicópteros e satélite não são para que eles sirvam de
brinquedinhos aos militares. Ele avalia que ainda há muita resistência porque a defesa
nacional é associada à repressão militar. Seus críticos, sobretudo no PT, alegam que o
governo deveria usar as verbas destinadas a equipamentos militares em obras de infraestrutura
e no combate à pobreza.
O ministro contra-argumenta dizendo que o Brasil é a oitava economia do mundo e, dentro de
poucos anos, deverá ser a quinta. “Precisamos proteger o nosso território da cobiça
internacional”, disse. “O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal e vegetal do
mundo. Tem uma das maiores reservas de petróleo e de energia renovável, que são as
hidrelétricas, além de ter água em abundância. Tudo isso será alvo de cobiça. Essa agora é a
nova visão de defesa. Só que há um grande desconhecimento porque a discussão, até há
pouco, se restringiu à questão militar.” Ele não trabalha com visão de curto prazo: “É coisa
para daqui a quarenta anos. Para nos protegermos no futuro temos que começar a nos preparar
desde agora.”
Quando a Estratégia Nacional de Defesa entrou em pauta, Jobim chamou os comandantes
militares e, para espanto deles, pediu que organizassem um encontro com oficiais da reserva
no Clube Militar, no Rio, onde estão entrincheirados os saudosos da ditadura. O seu assessor
parlamentar, coronel José Thomaz Gonçalves de Oliveira, perguntou-lhe: “O senhor vai na
reserva raivosa?”
O ministro ficou lá durante quase cinco horas discutindo com os oficiais das três armas. Jobim
visitou dois militares que considera referências em questões estratégicas: o general Leônidas
Pires Gonçalves, ministro do Exército de José Sarney, e o general Zenildo Lucena, que teve o
mesmo cargo no governo de Fernando Henrique. Sua ideia era integrar os militares na
discussão de seu projeto.
Jobim fez isso porque no começo de sua gestão houve desconfiança dos militares com a
preocupação de um civil com a defesa. Ele usou então o que chamou de “estratagema” para
conquistar a simpatia dos fardados. Passou a visitar todos os quartéis e postos de fronteira.
Nas viagens, usava uniformes militares, o que acabou resultando numa ação criminal contra
ele, já que um civil não pode usar um uniforme de general quatro estrelas com o seu nome
bordado. Para Jobim, a estratégia deu certo: “Eu fazia tudo o que tinha que fazer. Subia em
caminhão, andava de helicóptero, submarino, visitava os quartéis. Eles diziam que era a
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primeira vez que um ministro da Defesa se interessava em saber como era a vida deles. Era
uma simbologia.”
A estratégia fez a festa dos cartunistas. Mas ele também se divertiu. Numa viagem pela costa
carioca, Jobim ligou para o produtor João Araújo, que mora em Ipanema, seu amigo de longa
data, para avisar que estava passando em frente à casa dele. “Onde?” Araújo perguntou.
“Dentro de um submarino.”
Jobim passou a ir também ao Congresso, para falar com todas as bancadas sobre o assunto. O
submarino movido à propulsão nuclear foi a sua primeira vitória. A diferença dele para os
submarinos convencionais é a velocidade e capacidade de permanecer mais tempo no fundo
do mar. “O Brasil descobriu imensas reservas de petróleo no pré-sal”, disse. “É preciso que o
país esteja preparado para defender suas riquezas.” Defender, diz o ministro, não significa
atacar. “Mas é preciso capacidade de dissuasão. O mundo precisa saber que temos como
reagir.”
Com o projeto do submarino nuclear, o Brasil entra no restrito clube de oito países que detêm
essa tecnologia. Boa parte dos equipamentos está sendo produzida no país. As baterias do
submarino, por exemplo, estão sendo desenvolvidas pela fábrica de baterias Moura, no agreste
pernambucano. “Do agreste para a era nuclear”, brincou Genoíno.
A estratégia de defesa se estende a toda a América do Sul. “O ideal será atuarmos em
conjunto para proteger nossas fronteiras”, explicou Jobim. Ele está visitando todos os países
para estabelecer uma estratégia conjunta. O primeiro acordo foi feito com a Colômbia, no mês
passado.
Quando começou a discutir a estratégia conjunta de defesa com os dirigentes sul-americanos,
Jobim recebeu um convite da secretária de Estado americano do governo Bush, Condoleezza
Rice, para visitá-la. Ela estava curiosa para saber o que era o plano. No meio da conversa,
Condoleezza disse que queria ajudar o Brasil. “A única forma de a senhora ajudar é não se
metendo no assunto”, respondeu o ministro. O intérprete ficou constrangido e Jobim pediu
que ele repetisse. A secretária riu. O ministro explicou que, no momento, a entrada dos
Estados Unidos na discussão provocaria resistências. Mas, no futuro, poderiam conversar.
Condoleezza Rice mostrou interesse em vender equipamentos para o Brasil. “Isso é muito
difícil porque vocês não transferem tecnologia”, respondeu-lhe Jobim. E lembrou o caso dos
caças Super Tucanos, fabricados pela Embraer, que seriam vendidos à Venezuela, mas cujo
negócio foi barrado pelo governo americano. A operação foi inviabilizada porque um dos
equipamentos do avião, o GPS, é produzido nos Estados Unidos e o fabricante recusou-se a
vender as peças para essa serventia.
Na sua visão, o Brasil não pode ser um simples comprador. “Só negociamos comprar
equipamentos com transferência de tecnologia e construção no Brasil”, explicou Jobim. “Não
se justifica comprarmos equipamentos no exterior e continuarmos dependentes.” Trinta
engenheiros da Marinha estão sendo treinados na França para a construção de helicópteros e
submarinos. A previsão é de que o primeiro submarino de propulsão nuclear fique pronto em
2025.
O reaparelhamento das Forças Armadas, que decorre do novo lugar do Brasil no mundo,
também implica que o país assuma um novo papel na cena internacional. Tanto que ele
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defende uma ampliação da presença no Haiti, onde o Brasil chefia a força militar das Nações
Unidas. “Não podemos sair de lá de uma hora para outra, temos compromisso com os
haitianos e não podemos fugir das nossas responsabilidades internacionais”, ele disse, durante
uma conversa no prédio do antigo Ministério do Exército, no Rio.
A despeito das tropas brasileiras estarem em Porto Príncipe como produto de um golpe,
perpetrado pelos Estados Unidos e pela França contra um governo constitucional, o do
presidente Jean-Bertrand Aristide, Jobim considera que a intervenção brasileira, por se dar
sob a égide da ONU, é legítima. E leva em conta que as ações do Exército nas favelas do Haiti
serviram de treinamento para a ocupação de favelas no Rio de Janeiro.
O general Leônidas Pires Gonçalves é um homem forte, ereto, de raciocínio rápido, cuja
aparência desmente os seus 90 anos. Em seu apartamento, no Leblon, ele contou que sua
primeira conversa com Jobim durou mais de duas horas. O general é um entusiasta do
programa de defesa. “Nunca houve isso no Brasil”, disse, enquanto a copeira lhe servia uma
xícara de café. Embora considere um avanço, ele acha que o Brasil caminha a passos lentos.
“A ideia é ótima, só que os recursos são pingados.” E apresentou as contas: os Estados Unidos
têm um orçamento anual de 400 bilhões de dólares; a China, de 120 bilhões; e o Brasil, de 11
bilhões de reais. O orçamento deste ano, de 15 bilhões, foi cortado em 4,3 bilhões.
“Como falar em estratégia de defesa quando falta comida no quartel?”, disse o general. Seu
rosto ganhou um ar de preocupação. Remexeu-se no sofá e explicou seu ponto de vista: “Não
sou maníaco por defesa, mas está claro que, dentro de duas, três décadas, nossos patrimônios
estarão expostos”, disse. “Do ponto de vista de orientação e planejamento, estamos bem. É
inédito termos um documento tratando de estratégia de defesa. Mas o catastrófico é que não
temos recursos para aplicar. Há quantos anos se fala em comprar jatos para a Força Aérea? O
submarino ainda levará anos para ficar pronto. Eu sei que o cobertor é curto, mas é preciso ter
grandeza e pensar que o Brasil está crescendo e não pode ficar tão vulnerável.”

Numa quinta-feira de julho, Nelson Jobim marcou apenas um compromisso na agenda, na
parte da manhã: participar da comemoração dos 80 anos de Fernando Henrique Cardoso, no
Senado. De terno escuro e gravata azul-clara, foi o único ministro do governo a participar da
cerimônia. Quando o aniversariante chegou, Jobim sentou-se à mesa armada no palco do
auditório do Senado, cercado de políticos do PSDB e do DEM. Fez questão de falar e chamou
seu discurso de um monólogo para Fernando Henrique. “Fui seu amanuense, ou escrivão,
durante a Constituinte”, brincou. “Fui seu ministro da Justiça e indicado por você para o
Supremo Tribunal Federal. Se estou aqui hoje, Fernando, é por tua causa.” E encerrou o
discurso com uma citação que causou surpresa na mesa e na plateia: “Nelson Rodrigues dizia
que, no tempo dele, os idiotas entravam na sala, ficavam quietos num canto ouvindo todo
mundo falar e depois iam embora. Mas hoje, Fernando, os idiotas perderam a modéstia.”
Ao fim da cerimônia, à uma da tarde, Jobim foi para o gabinete do senador Fernando Collor,
onde ficou por mais de uma hora conversando sobre a questão da liberação dos documentos
sigilosos, projeto do qual o ex-presidente discorda. No amplo gabinete de Collor, enquanto o
chefe falava com o senador de Alagoas, seus assessores recordavam episódios do tempo de
caserna. Seu assessor parlamentar, o coronel Gonçalves, explicava por que, no meio militar, é
mais difícil haver corrupção. “O cara que rouba é desprezado pelos outros”, sustentou. E
contou o seguinte caso da sua época de cavalaria.
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Um tenente “pelagem sete” roubara o dinheiro da compra de cavalos. Ao ser indagado sobre o
que era “pelagem sete”, o coronel pediu para que não interrompessem a narrativa. O fato é
que o dinheiro desapareceu do quartel. Como estavam todos de folga, à exceção de um
soldado raso de plantão, este acabou levando a culpa. “Sabe como é, chamamos o soldado
para um diálogo franco e ele confessou o roubo”, disse. Ao ser indagado se o soldado tinha
sido torturado, o coronel pediu novamente para não ser interrompido. Ao seu lado, o almirante
Mendes disse: “Anos dourados.”
Gonçalves continuou a narrativa. Afirmou que o tal tenente “pelagem sete” apareceu no
quartel de Karmann Ghia, relógio importado, pagando jantar para todo mundo. Logo
desconfiaram de que fora ele o autor do roubo, e não o soldado. O tenente foi julgado e
condenado. Cumprida a pena de prisão de um ano e oito meses, voltou ao quartel. Foi
desprezado pelos camaradas, que só o chamavam de “crioulo safado, pelagem sete”. Na
cavalaria, as cores dos animais são classificadas por número. O “pelagem sete” é o cavalo
negro.
O coronel passou a discutir a questão de liberação do homossexualismo nas Forças Armadas.
Perguntado se havia muitos homossexuais na tropa, reagiu: “Peraí, muitos também não.”
Disse não ter posição definida sobre o assunto, mas contou que, numa entrevista que deu a um
programa de “uma espécie de Ana Maria Braga de Natal”, foi questionado sobre isso. “Eu
respondi com uma pergunta: ‘Se a senhora tivesse um filho louro, alto, de olho azul, gostaria
que ele fosse comandado por um gay? Pense bem, no quartel é tudo aberto. Os banheiros não
têm porta. Lá, ninguém tem medo de abaixar para pegar o sabonete. Mas, e se for liberado?’”
A apresentadora, disse ele, acabou concordando com sua tese de que um comandante gay
poderia acabar causando constrangimento ao resto da tropa.
Jobim deixou a sala de Collor e foi para o Ministério, onde almoçou rapidamente. Enquanto
comia uma salada, comentou a discussão da liberação de documentos sigilosos do Estado. “É
muita trapalhada, a Ideli é muito fraquinha e Gleisi nem sequer conhece Brasília”, falou,
referindo-se à ministra das Relações Institucionais e à da Casa Civil.
Disse que o Collor não criaria empecilhos, mas que estava chateado porque, enquanto ele
discutia o projeto, foi atropelado por um pedido de urgência na votação, feito pelo senador
Romero Jucá, da base governista. “Ele se sentiu desrespeitado, não havia razão para o pedido
de urgência”, afirmou Jobim. Na conversa, Collor lhe contou que faria um discurso contra o
projeto e Jobim lhe pediu que não o fizesse, no que foi atendido. “Eu disse a ele que havia
muito espaço para negociação e que, se ele fizesse o discurso atacando o governo, estreitaria
essa possibilidade.” Perguntado sobre por que havia tantas idas e vindas no governo na
relação com o Congresso, Jobim não teve dúvidas: “Falta um Genoíno para ir lá negociar.”
José Genoíno se candidatou a deputado, não se elegeu e, no começo do ano, Jobim o chamou
para ser seu assessor. Antes de convidá-lo, porém, informou a presidenta da sua intenção.
“Mas será que ele pode ser útil?”, perguntou-lhe Dilma. E ele respondeu: “Presidenta, quem
sabe se ele pode ou não ser útil sou eu.”
Jobim acha que há uma resistência muito grande ao ex-deputado no Palácio. Ele é um de seus
melhores amigos. Conheceram-se durante a Constituinte e, embora militassem em partidos
diferentes, sempre se respeitaram. “O Genoíno é muito competente, sabe tudo de legislação e
de Congresso”, disse. O ex-deputado trabalha numa sala ao lado do gabinete de Jobim e
participa de todos os assuntos do Ministério. “O tema defesa me atrai”, disse ele, que foi

XLII

guerrilheiro no Araguaia e hoje cultiva uma relação de camaradagem com os militares. “Não
podemos olhar a história somente pelo retrovisor. Temos que dirigir olhando também para a
frente. Não dá para pensar em revanchismo.”
O projeto de lei de acesso à informação pública foi encaminhado ao Congresso ainda durante
o governo Lula, que classificou os documentos entre reservados, secretos e ultrassecretos, que
poderiam permanecer nos arquivos até um século. Houve reações de desagrado de todos os
lados. A esquerda achava que os documentos referentes aos crimes da ditadura seriam
colocados no rol dos ultrassecretos. O Itamaraty temia que questões relativas a fronteiras
pudessem causar mal-estar nos vizinhos.
“Parte do PT e da oposição fez um escarcéu, dizendo que o projeto proibia a abertura de
documentos sigilosos da época da ditadura”, disse Genoíno. “Mas isso não existe.” Pegou um
documento todo marcado, que entregara dois dias antes ao ministro, e leu o seguinte trecho:
“Todas as informações e documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos
direitos humanos praticados por agentes públicos não poderão ser objeto de restrição ao
acesso.” Esse artigo foi colocado pela presidenta. Ou seja, não haverá sigilo nesses assuntos.
As restrições se limitam a questões de fronteiras, como a Guerra do Paraguai, e à vida privada
e à honra, que tem uma limitação de 100 anos. Os documentos referentes a questões
estratégicas, como tecnologia sensível, centrífugas, enriquecimento de urânio e programa
espacial, nem sequer constavam ali. “Muitos senadores estão criando caso por causa dessas
questões que nem foram incluídas no projeto”, disse.
O que ficou acertado é que todos os documentos secretos ficarão fechados por 25 anos, e os
ultrassecretos por cinquenta anos. Os documentos que se referem à vida privada e honra, por
100 anos. Será escolhida uma comissão com integrantes de vários ministérios para fazer a
seleção dos documentos. Documentos referentes a direitos humanos não terão restrição de
acesso. Aqueles referentes à tecnologia sensível ficaram de fora. Portanto, não serão
divulgados.
Às oito da noite, Jobim ainda estava no gabinete, acompanhado de Genoíno. Preparava-se
para ir a uma festa na embaixada americana. Pouco antes, a presidenta o convocara para uma
reunião no dia seguinte, no Palácio, para tratar da Lei do Sigilo. Perguntei-lhe a quem ele se
referira, pela manhã, quando falou dos “idiotas soberbos”, no discurso em homenagem a
Fernando Henrique. Respondeu que não se dirigira a ninguém em particular. Mas contou que,
quando era juiz do Supremo, ao defender um dos seus pares, o ministro José Paulo Sepúlveda
Pertence, dos ataques da imprensa, citou a mesma frase, referindo-se à jornalista Dora
Kramer, d’OEstado de S. Paulo. Nunca mais se falaram. “Eu não me dou com ela e ela não se
dá comigo”, disse.
Depois, no entanto, afirmou que o recado da manhã era para os que faziam intriga através da
imprensa. “Os que não escrevem para a posteridade.” Jobim diz não se importar com os
ataques que lhe fazem: “O José Paulo Pertence costumava dizer que eu tenho coragem de
gaúcho e couraça de jacaré. Tenho mesmo.”
Quando era presidente do Supremo, petistas o acusavam de ser o líder do governo no STF.
“Aqueles advogados petistas, o Fábio Konder, o Celso Bandeira de Mello, viviam me
atacando e os jornalistas eram os idiotas que vocalizam essas pessoas”, afirmou. “Depois, no
governo Lula, a oposição dizia que eu era o líder do PT no Supremo. Eu achava graça, porque
continuei decidindo do mesmo jeito de sempre.” Chegou a recortar todas as charges contra
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ele, enquadrá-las e colocá-las na entrada do seu gabinete no Tribunal. “Teve uma caricatura
minha que saiu na revista Bundas”, contou. “Foi quando fui eleito o bundão do mês. Aquela
eu adorei, ficou muito bonita.”
Aos 14 anos, Jobim já media 1,90 metro, mas não se dava conta de sua força. “Eu tinha a
síndrome do cachorro pequeno”, contou. “Brincava com meus amigos achando que era do
tamanho deles.” Descobriu sua força quando brigou, num jogo de futebol, com um garoto que
o chutara. “Joguei o guri no chão e bati a cabeça dele na pedra.” Foi contido pelos amigos.
“Não aconteceu nada com ele, mas me dei conta de que tinha perdido o controle”, contou.
“Fiquei com medo de mim.”
Ainda menino, ele tinha obsessão pela pontualidade. Se precisasse pegar um trem, digamos,
às onze da manhã, fazia questão de chegar à estação uma hora antes. Sua mãe o deixava lá,
voltava para casa, e depois retornava à estação para embarcá-lo. (Sigmund Freud, que tinha a
mesma obsessão, autoanalisou-se e concluiu que a angústia pela pontualidade era sintoma de
uma neurose primária: medo de morrer.)
O dia 31 de março de 1964 o pegou no 1º ano da faculdade de direito. Sua família, do PSD,
apoiou o golpe. Não participou da contestação de 1968 e não fez política na universidade. No
início dos anos 70, seu pai foi eleito presidente da Arena, o partido da ditadura, em Santa
Maria. Formado, concorreu a uma vaga na direção da seção gaúcha da Ordem dos Advogados
do Brasil. Só nos anos 80 entrou na política para valer, sendo eleito deputado pelo PMDB.
Na Constituinte, ficou amigo de José Serra, com quem foi morar quando seu casamento
acabou. Serra tem inveja de Jobim. “Ele dorme em qualquer lugar, de qualquer jeito, chega a
dormir quinze minutos dentro de um táxi”, disse o ex-governador paulista. “Para um insone
como eu, chega a ser irritante.” Quando moraram juntos, dificilmente se encontravam: Serra
chegava em casa depois da meia-noite e o amigo dormia; quando acordava, Jobim já saíra.
“O Jobim deu uma cara ao Ministério da Defesa, e vem fazendo um excelente trabalho”, disse
Serra. Ele acha que o ministro tem uma característica não muito disseminada entre os
políticos de todos os partidos: “Ele estuda. Quando deve se posicionar sobre um assunto, pode
ter certeza de que o estudou a fundo.” Certa vez, ele pediu a Serra que lhe preparasse uma
bibliografia de livros de economia, para que pudesse dominar a questão. O tucano lhe passou
uma lista com dezenas de livros, “e ele leu todos”.
Mesmo no governo Lula, Jobim jamais se afastou de José Serra. Numa viagem a São Paulo,
para visitar o amigo, Jobim sentiu uma pontada na mama durante o voo. Na casa de Serra, o
ministro falou sobre a dor. Serra logo pediu que o ginecologista José Pinotti, que estava com
eles, o examinasse. Tanto Serra insistiu que Jobim concordou. Pinotti examinou-o, achou que
havia algo errado e falou para ele ir ao seu consultório na segunda-feira. Do consultório, foi
direto para o hospital, diagnosticado com câncer de mama. Retirou as duas.
Na campanha presidencial, o ministro Alexandre Padilha sugeriu, numa reunião no gabinete
de Lula, que todos os ministros gravassem um programa em apoio a Dilma Rousseff. Jobim
pediu a palavra. “Presidente, o senhor sabe que sou muito amigo do Serra”, disse. “Ele foi
meu padrinho de casamento. Por razões pessoais inamovíveis, eu não posso fazer campanha
senão para o Serra. No entanto, por razões institucionais removíveis, não posso fazer
campanha para o Serra: sou ministro do seu governo. A primeira é inamovível, a segunda está
em suas mãos.” Jobim riu ao lembrar o episódio. Lula lhe disse: “Nelson, esquece isso.
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Padilha, não mete o Nelson na campanha porque ele adora o Serra, e eu não entendo o
porquê.” Jobim tornou público, no mês passado, numa entrevista a Fernando Rodrigues, da
Folha de S.Paulo, que votou no tucano na última eleição presidencial.
Foi Serra quem apresentou Jobim a Adrienne, quando ela era procuradora da República.
Depois, ela foi chefe do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e veio a trabalhar
um ano nas Nações Unidas, em Nova York. Quando foi chamada a efetivar-se no cargo,
declinou do convite com uma resposta que surpreendeu os chefes: “Eu vou voltar para o
Brasil porque emprego a gente arruma fácil. Marido não. E eu vou cuidar do meu.”
Ela tem personalidade forte. Adrienne é quem decide tudo na vida do casal: do restaurante a
viagens de férias e programas de fim de semana. O casal costuma passar temporadas na casa
de João Araújo, em Angra. “A relação é muito harmoniosa”, disse o produtor. Jobim tem
outra visão: “Ela manda, e eu obedeço.”
Jobim é um hedonista: adora comer e beber bem. “Se deixar, ele devora tudo”, diz Araújo. O
ministro também gosta de conforto e de se hospedar em hotéis caros. Na França, já ficou no
Plaza Athenée, com Adrienne e um casal de amigos, o empresário Joel Barcelos, ex-dono da
Brasif, e a mulher. A serviço, costuma ficar em hotéis de trânsito listados pelo Exército.
Jobim se define como um político de centro-esquerda. “Nunca fui marxista”, disse. Ele foi
influenciado por Max Weber, Harold Laski e pelo trabalhismo inglês. Entre as figuras
históricas, tem grande admiração por Charles de Gaulle. “Ele tinha uma visão histórica, uma
concepção de nação, e manteve a França independente do poderio americano”, disse. Adora
ler, principalmente literatura inglesa, e, durante anos, fez um curso de filosofia, em Brasília,
com amigos do Supremo. Apesar da formação jurídica, tem gosto pela matemática e pela
lógica. É comum fazer anotações usando uma linguagem simbólica decalcada dos Principia
Mathematica, de Bertrand Russell.
Há alguns meses, Jobim voltou a se envolver com política partidária, da qual havia se afastado
desde que deixou o Congresso. Mas, filiado ao PMDB desde sua fundação, ele nunca o
abandonou. O primeiro contato com parlamentares do partido se deu há dois meses. O
deputado Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, lhe telefonou pedindo que participasse de uma
reunião com alguns integrantes do PMDB descontentes com os rumos do partido. Ele lhes
disse que não poderiam deixá-lo nas mãos dos fisiologistas. “Cargos fazem parte do processo
político, mas são decorrência de temas específicos”, afirmou. “E qual a posição do PMDB em
relação à saúde, à agricultura, à energia? Ninguém sabe.”
Quanto a Jobim, ele pretende continuar no cargo de ministro da Defesa – a despeito das
avaliações de colunistas de que, com o elogio a Fernando Henrique e a admissão do voto em
José Serra, estaria forçando a sua saída do governo. Mas não quer continuar ministro para
ajudar o PMDB. Seus motivos nem sequer são políticos. “A única razão que me faz ficar no
Ministério é porque me dá prazer”, disse. “Se deixar de ser prazeroso, eu saio.”
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ANEXO V - Perfil de David Goldman publicado por Piauí

A busca do filho
Em cortes dos Estados Unidos e do Brasil, a disputa por um garoto cuja mãe morreu.
por Dorrit Harazim
Acocorado sobre o indefectível tapete vermelho da TAM, que dessa vez teve alguma
serventia, um passageiro em trânsito para o Rio de Janeiro tentava pôr ordem na bateria de
documentos que lhe escapavam das mãos. Sexta-feira, 17 de outubro, saguão do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Organizou a mochila, despachou novamente suas
duas malas e rumou para o portão 7. Orientado pelos alto-falantes, entrou no vôo JJ3522 com
destino ao Galeão. Instalou-se numa poltrona de corredor, sacou um livrinho de palavras
cruzadas, em inglês, e mergulhou num dos problemas, já parcialmente resolvido.
David Goldman não estava com a cara de mofo que costuma identificar quem enfrenta um
vôo internacional de mais de nove horas, em classe econômica. É possível que sua ocupação
anterior, quando cruzava os ares entre os Estados Unidos, Europa e Japão como modelo, o
tenha inoculado para sempre contra o jet lag. Avisado de que uma repórter ocuparia o assento
a seu lado e lhe faria perguntas sobre o labirinto jurídico no qual se meteu há quatro anos,
Goldman
não
se
opôs.
"Não tenho mais nada a perder", disse em tom neutro, enquanto guardava o livrinho de
cruzadas.
Goldman contou então que conheceu a brasileira Bruna, em 1998, quando tinham 32 e 24
anos, respectivamente, e moravam em Milão. Apaixonaram-se e ela engravidou. Decidiram
cruzar o Atlântico e formar família no estado de Nova Jersey, onde Goldman tinha raízes
familiares e casa própria. Ali se casaram, ali o filho nasceu cinco meses depois, e ali viveram
durante quatro anos. Periodicamente, os três, ou apenas mãe e filho, viajavam ao Rio para
passar
férias
com
os
avós
e
parentes
brasileiros.
Em junho de 2004, Bruna e o menino decolaram do aeroporto de Newark para mais uma
dessas estadias cariocas. Dias depois, Bruna avisou David, pelo telefone, que o casamento
deles terminara. Também lhe disse que a solução mais apropriada seria o divórcio. Avisou
que ela e o filho não voltariam para os Estados Unidos, e o instou a vir ao Rio para formalizar
a
separação.
Caso
contrário,
não
veria
mais
o
menino.
Ao reter o menor no Brasil sem autorização do cônjuge, Bruna violou um tratado
internacional do qual o Brasil, os Estados Unidos e 79 outros países são signatários. A
Convenção sobre os Aspectos Civis do Seqüestro Internacional de Crianças, assinada na
cidade de Haia, na Holanda, em 1980, fora aprovada pelo Congresso brasileiro, em 1999, e
promulgada pelo Decreto nº 3.413 de 14 de abril do ano seguinte.
Como no idioma falado no Brasil a palavra "seqüestro" é fatalmente associada ao banditismo
e à violência física, uma tradução mais apropriada ao termo inglês child abduction, de que
trata a Convenção, talvez pudesse ser "transferência de país e retenção ilícita de crianças". Em
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boa parte dos casos esse tipo de seqüestro é praticado por um genitor, que tira a criança da
companhia
do
outro,
viaja
e
a
retém
em
outro
país.
Pela Convenção Internacional, o país signatário para onde a criança foi levada se compromete
a agir para providenciar o seu imediato retorno. O tratado reza também que, depois da
devolução do menor ao seu Estado de residência habitual, as partes litigantes podem brigar à
vontade pela sua guarda. Mas, mesmo assim, somente no foro competente: no caso, em Nova
Jersey.
Como todo tratado, também o de Haia contempla exceções e propicia interpretações
discordantes. E
é
nesses
meandros
que
advogados
e
juristas
agem.
David Goldman se retesou na poltrona e remexeu a mochila para falar sobre a perspectiva de
rever seu filho pela primeira vez, desde 2004. A 16º Vara Federal havia deferido, dias antes, o
seu pedido de visitação e ele embarcara em Newark no primeiro vôo no qual conseguira lugar.
Pela decisão judicial, a visita começaria às oito horas da noite daquela sexta-feira
atipicamente chuvosa e fria, e se encerraria às 20 horas do domingo. Seriam dois dias de,
como se diz no jargão das Varas de Família, "contato não supervisionado" com o filho - que
David Goldman vira pela última vez quando o menino tinha 4 anos. Agora, o garoto tem 8.
"Não tenho como prever a reação dele ao me rever", disse. "Não vou forçar nada. Talvez ele
estranhe eu ter ficado grisalho, mas sei que vai reconhecer o jeitão do meu cabelo. Vou estar
de roupas relaxadas, como as que usava nos nossos fins de semana americanos." Goldman
contou que separou dois lotes de fotos para o filho rememorar sua vida anterior.
No primeiro lote estavam imagens banais, que poderiam figurar em qualquer álbum de um
casal ainda jovem. Nas fotos mostradas e comentadas por ele, havia expedições à Disney e ao
Canadá, comemorações do Dia das Bruxas, pai e filho rolando na neve, ou na folhagem do
outono no hemisfério norte. Havia fotos de festinhas de aniversário com os avós paternos e
maternos, brincadeiras com os primos-irmãos da mesma idade, flagrantes da primeira
escolinha freqüentada por Sean - é este o nome do menino -, de sua gata pretinha, Tuey, dos
dois pinheiros de Natal plantados pela família na entrada da casa, em Tinton Falls. "Sou um
cara
comum",
resumiu
o
americano.
No segundo lote havia imagens igualmente alegres da criança, dessa vez com a mãe. "Talvez
eu não mostre essas logo de cara", ponderou Goldman. "Preciso, antes, tomar pé no estado
emocional do meu menino." O americano raciocinou mais um pouco e admitiu: "Para ser
sincero, sou eu que preciso me preparar. Me preparar para a possibilidade de a visita ser
abortada à última hora, por mais uma manobra jurídica da família Lins e Silva." Antes mesmo
de o vôo pousar no Galeão, o nome da família que ronda o imaginário de Goldman lhe vinha
ao
espírito.
Depois de se divorciar unilateralmente no Brasil, Bruna refez a vida profissional e afetiva no
Rio. Virou estilista, abriu uma butique em Ipanema e se casou com o advogado João Paulo
Lins e Silva, filho do conceituado Paulo Lins e Silva e integrante do clã carioca que há mais
de 130 anos, e ao longo de cinco gerações, fornece quadros jurídicos para a elite nacional. Ela
adotou o nome de Bruna Bianchi Carneiro Ribeiro Lins e Silva e ficou grávida. A meia-irmã
de Sean, batizada como Chiara, nasceu numa quinta-feira de agosto passado. Bruna passou
mal no parto. Teve complicações e morreu. Tinha 34 anos de idade.
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"Suco de mango... por favor...obrigado", pediu o americano à aeromoça, com a pronúncia
ajudada pelos anos em que viveu em Milão, e voltou ao inglês para falar de sua história.
"Bruna e eu morávamos no mesmo edifício, o La Darsena, mas nunca cruzávamos um com o
outro. Um dia, o proprietário nos remanejou para apartamentos vizinhos e, pronto, foi o
destino. Ela fazia faculdade de moda, eu era modelo, e simplesmente nos apaixonamos."
O avião pousou no Rio. Goldman recolocou a batelada de fotos nos seus envelopes. Ainda se
deteve numa imagem em que o filho, de bota azul e peito estufado, segura um robalo, pescado
com o pai. "E pensar que a foto foi tirada um mês antes daquela quarta-feira, 16 de junho de
2004. Devo ter feito papel de bobo, acompanhando-os até o aeroporto para uma viagem que
eu imaginava ser de férias. A passagem de volta estava marcada para 15 dias depois, uma
quinta-feira."
Três meses antes, Goldman tinha assinado a autorização de viagem de Sean com a mãe, uma
vez que não os acompanharia ao Rio. O documento tinha validade até 17 de julho. "Os pais de
Bruna, que haviam comprado uma propriedade perto da nossa casa e estavam de visita,
embarcaram no mesmo vôo. Só eles poderão dizer o quanto sabiam e participaram da decisão
da filha de nunca mais voltar. Foi a última vez que vi Sean."
A partir desse momento, o caso do menino Sean Richard Goldman ganha combustão própria
na qual se misturam a separação de uma família com a multiplicação de embates judiciais.
Mas uma vez que o caso corre sob sigilo de Justiça no Brasil, apenas as partes diretamente
envolvidas
têm
acesso
aos
autos.
Só que nem os tribunais de Nova Jersey, onde corre um pedaço da disputa, nem a imprensa
americana, nem o cidadão americano David Goldman podem ser enquadrados no sigilo de
Justiça brasileiro, e a disputa se tornou conhecida em vários nichos da sociedade carioca,
sobretudo os ligados à magistratura, escritórios de advocacia e imprensa. Tanto é assim que emails atribuídos a Paulo Lins e Silva, datados de outubro passado, nos quais se refere à
tradição centenária de sua família nas lides do direito, acabaram achando caminho próprio, e
indesejado,
na
rede
mundial.
"Fico invocado com a arrogância deles quando sugerem que a imprensa deveria me investigar
melhor, que não tenho emprego fixo, nem saúde, nem teto próprio para manter meu filho, ou
que Bruna sempre me sustentou", disse Goldman, que usa sempre o pronome "eles" para
designar ora os Lins e Silva, ora a família de sua ex-mulher - adversários, que, por invisíveis,
lhe
parecem
ter
poder
de
influência
e
mando
excepcionais.
Sentado na beira de uma das duas camas do seu quarto de hotel em Copacabana, ele respondia
às perguntas à medida que desfazia as malas. Uma delas fora reservada para as coisas que
trouxe para o reencontro com o filho: brinquedos novos, brinquedos usados por Sean em
Nova Jersey, camisetas e bonés, miniaturas e guloseimas americanas. "Nem sei se ele ainda
brinca com esse tipo de carrinho", comentou como que para si mesmo. Mostrou, com cuidado,
um objeto verde pegajoso: "Acho que fiz bem em trazer esse sapo de borracha. Sean o
adorava e, se pegá-lo, pode ter uma lembrança tátil gostosa. É capaz de notar que a perna
esquerda
do
bicho
continua
precisando
de
conserto."
Às 18h50, setenta minutos antes de se apresentar para o encontro com o filho no endereço
fornecido por João Paulo Lins e Silva à Justiça, tocou o telefone no quarto 1420. Goldman
atendeu. Era seu advogado, que havia passado cinco horas no fórum para garantir as
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condições da visita autorizada, com a prontidão de dois agentes federais para qualquer
eventualidade.
Ele
tinha
três
notícias
para
David
Goldman.
A primeira era ruim: "eles" haviam entrado com um recurso de última hora, pleiteando o veto
à visita. A segunda notícia, boa: o juiz indeferiu o recurso. A terceira, protelatória: o juiz
adiou o encontro para as oito horas da manhã seguinte, um sábado. Assim, se evitaria expor o
menor a um primeiro encontro talvez assustador, na escuridão daquela noite chuvosa e fria.
"Eu não agüento mais essa montanha-russa!", explodiu Goldman. "Acho que eles querem me
enlouquecer." Uma funcionária do Consulado americano no Rio, designada pela Embaixada
para acompanhar Goldman até o ponto de encontro, se despediu e prometeu estar de volta na
manhã seguinte. Tranqüila e maternal, ela contou que tem quatro filhos. "Que idades?", quis
saber
Goldman.
"O
mais
velho
tem
a
idade
do
seu."
Já que a noite estava perdida, o americano prosseguiu a recapitulação, que começara no avião.
Segundo seu relato, Bruna e Sean tinham partido há apenas três ou quatro dias naquele ano de
2004, quando ele atendeu o telefonema-choque: "David, precisamos conversar. Nossa história
de amor se esgarçou. Nosso casamento também. Decidi ficar no Brasil com nosso filho." A
voz da jovem esposa lhe soou metálica, cortante, incompreensível. Bruna pedia que ele viesse
o quanto antes ao Rio para assinar a papelada da separação e lhe ceder a guarda plena da
criança. Queria também que David se comprometesse a não processá-la junto à Justiça de
Nova Jersey. Caso não concordasse, teria vetado seu acesso ao filho. Passada a paralisia
inicial, Goldman procurou uma advogada no seu estado, Patricia Apy.
Mas Bruna foi mais ágil. Vinte e um dias após pousar no Galeão, ela entrou com um pedido
de guarda e posse de Sean junto à 2ª Vara de Família do Rio. E um mês depois, o juiz
encarregado do caso concedeu-lhe a tutela antecipada. Na interpretação de Patricia Apy, o juiz
não levou em conta que, segundo a Convenção sobre Aspectos Civis do Seqüestro
Internacional de Crianças, Sean estava retido no Brasil de maneira ilícita.
Na ação civil de número FD-13-395-05C, aberta por David Goldman na Suprema Corte de
Nova Jersey, Bruna e seus pais, citados como co-réus, foram intimados a apresentar a sua
causa perante a Vara de Família da Comarca de Monmouth, até as 13h30 de 14 de setembro
de 2004. Também foi determinado "que a ré/mãe fica neste ato ordenada a trazer
imediatamente (dentro de 48 horas do recebimento de notificação dessa Ordem) o menor Sean
de volta aos Estados Unidos, estado de Nova Jersey, município de Tinton Falls". Diante do
não-cumprimento, a mesma Corte acabou concedendo ao pai, em março de 2005, a tutela
exclusiva
do
filho.
Seguiram-se três anos de embates judiciais, com o menino crescendo na companhia da mãe,
dos avós maternos e do padrasto. A cada nova instância em que Goldman pleiteava a busca e
apreensão de Sean, para que ele fosse devolvido ao local de sua residência habitual, o pedido
era indeferido pela Justiça brasileira. Na esfera federal, garante Goldman, a votação chegou a
ser apertada, mas o tempo foi passando e ultrapassou rápido o temido rubicão dos 12 meses:
uma das exceções previstas na Convenção de Haia sobre Seqüestro Internacional de Crianças
permite, em seu artigo nº 12, que, decorrido um ano após a retenção ilícita de um criança, a
sua integração ao novo meio seja levada em conta. Tradução: num país como o Brasil, onde a
tradição jurídica favorece a permanência de um filho na companhia da mãe, o pleito de David
Goldman
se
tornou
bem
mais
complicado.
Mais de dois séculos atrás, um pai italiano de linhagem bem mais nobre do que o americano
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Goldman passou por provação semelhante. Ele se chamava Alessandro Fé d'Ostiani, era
conde e diplomata de carreira. Casara-se com Rita de Souza Breves, uma das filhas do
comendador Breves, considerado o brasileiro mais rico de seu tempo, e cujas terras se
estendiam de Itaguaí a Parati, da serra até o mar. Tiveram uma filha, Paulina, que ficou órfã
de mãe aos 6 anos de idade, permanecendo sob os cuidados dos avós.
Ao ser transferido de volta para a Itália, o conde foi proibido pela família Breves de levar a
filha com ele. Precisou apelar para o imperador dom Pedro II e contou com uma escolta
comandada pelo capitão Piragibe para fazer valer o mandado de busca e apreensão da filha.
Tudo em vão. Piragibe e seus soldados foram escorraçados pelos homens armados da fazenda,
e Fé d'Ostiani teve de partir sozinho. O comendador mandara avisar que era a última vez que
o conde saía vivo de suas terras. Paulina só se reuniu com o pai quando mocinha.
A pergunta mais freqüente feita a David Goldman é por que, ao longo dos primeiros quatro
anos de afastamento forçado do filho, ele nunca ajuizara qualquer ação regulamentando o seu
direito de visita. "Se invocasse meu direito de visitação, eu estaria, implicitamente,
coonestando com a aberração de ter meu filho legalmente seqüestrado", respondeu ele.
"Agarrei-me à única batalha judicial que considero cabível: poder levar o meu menino de
volta para casa, sustentado pela Convenção de Haia e pela decisão da Suprema Corte de Nova
Jersey. Todo o resto - guarda definitiva ou compartilhada, modalidades de visitação - só deve
ser discutido uma vez retificado o desvio original, e na jurisdição onde nossa família se
constituiu."
O cordão umbilical de Sean com o pai biológico foi mantido por meio de remessas de
presentes, trocas de cartões animados pela internet e conversas telefônicas, sujeitas a
interrupções bruscas. "O que quer que venha a ocorrer daqui para a frente, já perdi quatro
anos de vida do meu garoto", disse Goldman. "Nunca saberei como foi a perda do seu
primeiro dente de leite. Nem do segundo. Faço um esforço danado para não procurar
adivinhar
a
imagem
que
ele
tem
de
mim."
A cada vez que veio ao Brasil para se inteirar do andamento do caso junto a Ricardo
Zamariola Jr., seu advogado paulista de 28 anos, David acumulou ansiedade e desalento.
Nunca entendeu o emaranhado jurídico de uma causa que lhe parece cristalina, mas, de tanto
discutir autos com o advogado, tem na ponta da língua o nome de todos os juízes, seus votos e
as instâncias que o caso já percorreu. Para diminuir os sobressaltos emocionais, evita
desembarcar sozinho. Na primeira vinda, trouxe um primo. Na segunda, o pai. Na terceira,
retornou com o primo. A cada vez - 2005, 2006, 2007 - voltou para a casa de Tinton Falls sem
Sean.
Foi a morte de Bruna, em agosto deste ano, que misturou definitivamente os dramas das
famílias Bianchi, Goldman e Lins e Silva. Ao saber que seu filho ficara órfão de mãe, o
americano desembarcou do vôo Delta 121, na manhã de 7 de setembro passado, trazendo
"Grandma Ellie", a avó paterna de Sean, cuja relação de afeto com a ex-nora sobreviveu a
todas as intempéries. Estava seguro que, diante do desaparecimento da figura materna, dessa
vez o filho lhe seria entregue
por ordem judicial, sem delongas.
Descobriu então que João Paulo Lins e Silva, viúvo de Bruna, dera entrada na 2ª Vara de
Família da capital do Rio de Janeiro com uma ação de "paternidade socioafetiva", visando
antecipar
sua
posse
e
guarda
do
menino
Sean.
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Goldman se exalta sempre que esse capítulo volta à pauta. "Como é possível", pergunta, "que
uma pessoa sem qualquer relação de sangue com uma criança cujo pai biológico está vivo e
atuante tenha reconhecida uma 'paternidade socioafetiva' resultante de um ato de seqüestro? O
que estão querendo fazer com o meu filho? Acoplar-lhe o sobrenome Lins e Silva e apagar
sua identidade original? É o absurdo dos absurdos, sendo acatado por um juiz de direito." Pelo
relato de Goldman, o mesmo juiz ainda indeferiu o seu pedido para ver o filho que acabara de
perder a mãe. Outras fontes garantem que a negativa partiu dos familiares enlutados.
Por ter estado tão perto de Sean, e novamente se ver de mãos vazias, David Goldman
concordou em falar para os repórteres Uirá Machado e Cristina Luckner, da Folha de S.Paulo,
que noticiou o caso em 16 de setembro. Em nome do segredo de Justiça, a 2ª Vara de Família
do Rio intimou o jornal a se abster de publicar futuras reportagens sobre o caso. Dez dias
depois, foi o Correio Braziliense que noticiou fartamente a disputa pela custódia do menino.
Uma movimentação da Rede Record também levou João Paulo Lins e Silva e os pais de
Bruna a ajuizarem um pedido de liminar contra a emissora. Sustentando que uma equipe tinha
filmado o edifício em que as famílias Bianchi e Lins e Silva residem com Sean e a pequena
Chiara, apresentaram um pedido de liminar para que a Record se abstivesse de produzir,
distribuir e publicar quaisquer fatos que envolvessem o menor. A promotoria da 37ª Vara
Cível
do
Rio,
em
seu
plantão
noturno,
acatou
o
pedido.
Seria ingenuidade esperar que a história de uma criança americana (Sean tem dupla
nacionalidade), mantida no Brasil em violação a um tratado internacional, não aparecesse na
imprensa dos Estados Unidos. Muito antes de David Goldman conceder uma entrevista ao
Today Show da rede NBC - o programa matinal de maior audiência nos Estados Unidos -, ele
levou o seu caso às autoridades com a obrigação civil de ouvi-lo. O único que se furtou à
responsabilidade, ele diz, foi o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o
democrata Joe Biden, candidato a vice-presidente de Barack Obama. "Não conseguiria votar
numa chapa que tem Sarah Palin, mas Biden me decepcionou tanto que já não sei mais se e
em
quem
vou
votar",
disse
Goldman.
Já o governador John S. Corzine, senador por Nova Jersey na época em que foi contatado por
Goldman, tratou de se mexer. Em longa carta a um graduado diplomata dos Estados Unidos
servindo no Brasil, enfatizou que esperava mais empenho para que o caso fosse solucionado
no âmbito da Convenção de Haia. Acrescentou que, sendo o Brasil e os Estados Unidos
signatários do tratado, os dois países deveriam considerar a disputa privada em torno de uma
criança seqüestrada igual, em magnitude, a qualquer outra questão internacional de natureza
econômica
ou ambiental. E concluiu pedindo o retorno da criança.
O Departamento de Estado, por sua vez, através do seu Office of Children's Issues
(responsável nos Estados Unidos pela aplicação da Convenção de Haia) enviou ofício à
entidade brasileira que exerce as mesmas funções, e pediu que fosse obtida uma solução
rápida junto aos tribunais brasileiros. O deputado democrata Frank Pallone, do alto de seus
dez mandatos consecutivos, disparou petardos em várias direções, apontando a Autoridade
Central brasileira como sendo relapsa na assistência devida a David Goldman.
Simon Henshaw, quando ainda cônsul-geral no Rio, enviou cartas ao desembargador Federal
Benedito Gonçalves, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e à ministra Nancy
Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, expressando a preocupação da Embaixada
americana com as decisões judiciais tomadas até ali, por desconsiderarem a aplicação da
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Convenção de Haia. O próprio embaixador Clifford M. Sobel teria recorrido a canais
diplomáticos para deixar explicitado que a guarda temporária de Sean obtida por João Paulo
Lins e Silva violava não somente a Convenção de Haia, mas o Código Civil brasileiro, que
prevê, na ausência de um genitor, a guarda automática do outro genitor.
Na manhã do sábado, 18 de outubro, quando David Goldman teria finalmente seu encontro
com o filho, ele, seu advogado brasileiro e a funcionária do consulado primeiro aguardaram
por uma hora numa calçada, enquanto três oficiais de Justiça e dois policiais à paisana,
acompanhados de dois funcionários do prédio, foram buscar o garoto. Como demorassem
para retornar com Sean, disse David, o trio decidiu aguardar sentado dentro da van de vidros
fumê
que
os
trouxera.
Esperaram
por
três
horas
e
nada.
Sean não fora encontrado. João Paulo Lins e Silva também não. No apartamento, relataram os
oficiais de Justiça, estavam apenas a pequena Chiara, os pais e o irmão de Bruna, e uma babá.
David voltou sozinho para o hotel na avenida Atlântica onde imaginara que passaria a tarde
com
o
filho.
Em tese, a violação de uma ordem judicial é crime, ainda mais quando se trata do direito de
visitação. O padrasto do menino com certeza se calçou em algum instrumento legal para
impedir que Sean visse o pai. Afinal, os tempos do comendador Breves são outros. Para
Goldman, contudo, "eles" podiam e tinham tudo, a começar pelo seu filho. Esperaria mais
uma semana, enfurnado no seu quarto de hotel, só para não correr o risco de estar ausente
quando fosse marcada a data da próxima visita. Previsivelmente, ela também não aconteceu.
A única diferença é que seu advogado pôde informá-lo da negativa três dias antes. Dessa vez,
exigia-se
uma
avaliação
psicológica
prévia
do
menino.
Em compensação, Goldman recebeu por duas vezes visitas de oficiais de Justiça. Dos que
queriam lhe entregar uma intimação às nove horas da noite, achou melhor declinar o convite,
pedindo que retornassem de dia. Um dos documentos era uma notificação da 3ª Promotoria de
Justiça da Infância e Juventude, para que prestasse declarações sobre Sean. O outro era um
mandado de citação e intimação, de autoria de Paulo Lins e Silva e João Paulo Lins e Silva,
para responder sobre uma suposta campanha de difamação e linchamento moral que estaria
maculando a trajetória de quarenta anos dos autores da ação. Também demandavam que
Goldman enviasse, no prazo de 48 horas, solicitação por escrito a todos os meios de
comunicação com conteúdo considerado ofensivo aos autores, inclusive sites da internet, para
que cessassem de fazê-lo. Mais: o americano deveria solicitar a todos os meios de
comunicação culposos que divulgassem uma nota de retratação, esclarecendo a inexistência
de seqüestro do menor Sean e a existência de uma decião judicial brasileira a respeito da
guarda
provisória
do
menor.
Dois dias depois, acompanhado de outro advogado, Goldman se apresentou no Ministério
Público da rua Rodrigo Silva, próximo do metrô da Carioca. "Quando me foi lido que eu fôra
conivente com o aluguel de um helicóptero que sobrevoara a residência do meu filho, até os
oficiais de Justiça presentes na sala riram, de tão absurdo", contou na volta.
Helicóptero David Goldman ainda não tem. Emprego com carteira assinada e horários fixos,
também não. Ele é sócio de uma empresa de pesca turística, cuja freguesia desembolsa 600
dólares por uma expedição de seis horas. "Apesar da crise, ainda tem muito corretor de Wall
Street que perdeu dinheiro, mas não o bastante para abrir mão de tudo", explicou. Sua casa de
Tinton Falls, situada num dos distritos mais afluentes de Nova Jersey, ainda está sob hipoteca.
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Durante a vida conjugal com Bruna, era ela quem tinha uma rotina profissional mais regular dava aulas de italiano para ginasianos da escola St. John Vieri - e um plano médico mais
vantajoso
para
a
família
do
que
o
do
marido.
Goldman não faz segredo de que quatro anos de processos judiciais não estavam previstos em
seu orçamento de americano de classe média. Só nos doze primeiros meses, desde que entrou
na Justiça para reaver o filho, desembolsou 94 387,62 dólares em honorários para sua
advogada americana - ela cobra 400 dólares a hora. Exceto esta última vinda ao Rio, toda ela
custeada pelo programa noticioso Dateline, da NBC, que está preparando uma reportagem de
uma hora sobre o caso Sean, as idas e vindas de Goldman ao Brasil também lhe pesam no
bolso. Em outras condições, talvez tivesse evitado fazer um acordo financeiro perante a Corte
de Nova Jersey (FD-13-395-05c), pelo qual recebeu a soma de 150 mil dólares dos ex-sogros,
os Bianchi, em troca da retirada de seus nomes como co-réus no processo que moveu contra
Bruna.
Poucas horas antes de embarcar de volta para casa no vôo CO 92 com escala em São Paulo,
Goldman contou que, na noite anterior, antes de jantar, sentara-se no bar do hotel. Fora logo
abordado por um texano falante e animado, que lhe contou mil e uma histórias. Escapuliu
logo que pôde, com receio de que o texano lhe perguntasse o que estava fazendo no Rio.
"Como explicar a minha vinda ao Brasil em uma frase?", disse. "É toda uma vida que está
compactada nesta viagem. Eu até aceito que o novo marido de Bruna tenha se apegado de
amor por Sean, mas o filho é meu, me foi arrancado. Agora que o padrasto se tornou pai de
uma menina, ele deveria entender melhor o tamanho do horror."
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ANEXO X - Perfil de David Goldman publicado por Piauí

A diplomacia entra em campo
O embate pela guarda do menino Sean muda de esfera, chega à grande imprensa brasileira
depois de ser estampado no New York Times e bate às portas da Casa Branca e do Palácio do
Planalto
por Dorrit Harazim
Chris Smith é um americano de meia-idade, roliço e afável, de bochechas rosadas ao primeiro
contato com algum fiapo de sol, que vive viajando. Seus roteiros não são os do circuito
turístico. Entre outros países, já esteve na Rússia, Geórgia, Romênia, Vietnã, China, Sudão,
Cuba e na Irlanda do Norte. Há 28 anos ele bisbilhota in loco a condição dos direitos humanos
de grupos mais vulneráveis a abusos. Deputado republicano por Nova Jersey desde 1981, ele
é membro sênior da poderosa Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados
Unidos. Também é tido como um dos parlamentares mais tenazes do Capitólio. Trabalho
infantil, prostituição forçada, extermínio de minorias e mazelas sociais de toda ordem o põem
em

marcha

pelo

mundo

afora.

No final de janeiro, o senhor Smith se preparava para passar um fim-de-semana com a
família, em sua casa de Hamilton, no estado que, três meses antes, o reelegera pela décima
quinta vez consecutiva. Eram dez da noite e ele assistia à televisão com Marie, sua mulher.
Estava sintonizado no Dateline, da rede NBC, um dos mais renomados programas
jornalísticos da tevê americana, com uma hora de duração dedicada a grandes reportagens.
Um dos temas daquela sexta-feira era o caso de David Goldman, o americano cuja esposa
brasileira, a carioca Bruna Bianchi, fugira para o Brasil em 2004 com o filho do casal, Sean,
de quatro anos. O documentário Fighting for Sean ("Lutando por Sean") contava a atividade
desse pai para reaver seu filho único desde então (veja "Um Pai em Terra Estrangeira"
piauí_26,

novembro

de

2008).

O programa da NBC recapitulava os fatos através da ótica de Goldman, e o novelo que
desembocou numa fatalidade prendeu a atenção do parlamentar Smith: casada em segundas
núpcias com o advogado brasileiro João Paulo Lins e Silva, a jovem mãe de Sean morreu de
complicações de parto, em agosto passado. O menino, separado do pai biológico por força de
sua remoção e retenção no Brasil, tornava-se órfão de mãe. Ainda assim, todas as tentativas
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judiciais do pai para levar o filho de volta para os Estados Unidos, como determina o Tratado
Internacional de Haia, assinado pelo Brasil, emperraram nos tribunais estaduais fluminenses.
O padrasto do menino obtivera do juiz titular da 2ª Vara de Família, Gerardo Carnevale Ney
da Silva, a guarda provisória da criança na condição de "pai sócio-afetivo", e pleiteava a
alteração

do

sobrenome

do

enteado

de

Goldman

para

Lins

e

Silva.

Com os créditos finais do programa ainda na tela, o congressista Chris Smith, pai de quatro
filhos, decidiu que deveria se envolver no caso. Afinal, o menino Sean era um cidadão
americano, nascido na mesma Nova Jersey. Ademais, Smith tivera êxito numa complexa
operação de repatriamento de duas meninas em meados do ano passado. Na ocasião, as irmãs
Ashley, de sete anos, e Sophia, de três, estavam retidas na Geórgia durante a invasão russa, e
separadas

do

pai.

Passava pouco das onze da noite quando Mark DeAngelis, responsável pela criação do site
bringseanhome.org, a ferramenta eletrônica da campanha de mobilização pelo retorno de
Sean a seu pai, recebeu uma mensagem de Mary Noonan, chefe de gabinete do deputado
Smith. O congressista queria conhecer David Goldman e pediu que ele viesse a seu escritório
já dali a dois dias, na tarde da segunda-feira. Goldman, não sabendo o que o esperava, foi ao
encontro com sua advogada americana, Patrícia Apy, e o amigo Mark. Ao ser informado de
que o pai de Sean fora convocado para uma audiência no Superior Tribunal de Justiça, o STJ,
em Brasília, marcada para aquela semana, Chris Smith se ofereceu para acompanhá-lo.
"Fiquei maravilhado", contou Goldman mais tarde, "pois ele tomou essa decisão em menos de
dez

minutos

de

conversa".

Goldman já havia vindo antes ao Brasil sete vezes, sempre para tomar pé no cipoal jurídico
que atravanca o retorno de Sean uma vez com a mãe, duas com um primo e as quatro
restantes, sozinho. Em todas elas, voltou de mãos vazias. E, a cada viagem, com a impressão
de que se tornava mais difícil o cumprimento da Convenção sobre os Aspectos Civis do
Sequestro Internacional de Crianças a chamada Convenção de Haia na qual sustenta o seu
pleito.

Na verdade, a tradução para o português é um tanto inadequada, uma vez que "sequestro", no
Brasil, costuma dar a entender um ato violento, praticado mediante extorsão visando o lucro.
O "sequestro" de que trata a convenção é basicamente o ato praticado por um genitor, que

LV

subtrai o filho da companhia do outro genitor. Quando uma criança é levada para fora de seu
país de residência e mantida no outro país contra o consentimento do outro genitor configurase, para a Convenção de Haia, o chamado sequestro internacional de criança que dá título ao
tratado. A Convenção de Haia também estipula que, antes que se debata a guarda da criança, o
ato inicial (o "sequestro") tem de ser desfeito, e o status quo deve ser restabelecido. As partes
litigantes podem, então, resolver a disputa nos tribunais em que a criança residia antes do
ilícito.

A presença oficial de um membro da Comissão de Relações Exteriores do Congresso ao lado
de David Goldman impulsionou o caso para outra esfera. Não que Chris Smith tivesse sido o
primeiro parlamentar americano a se manifestar. No dia 29 de outubro passado, seis dias antes
de ser eleito 44º presidente dos Estados Unidos, o então senador Barack Obama despachou o
seguinte

email

para

um

amigo

de

Goldman:

Prezado Christopher [Rennau], ...na condição de pai de duas crianças, meu coração está com
a família Goldman....Segundo informações da Divisão para Assuntos Envolvendo Crianças
[Office of Children's Issues] do Departamento de Estado, e também da embaixada americana
no Brasil, os Estados Unidos estão trabalhando em conjunto com a Autoridade
Central Federal para o retorno de Sean, nos termos da Convenção de Haia... Esteja certo de
que lembrarei de sua preocupação quanto à evolução deste caso... Peço que mantenha
contato

daqui

para

a

frente.

Há tempos os canais diplomáticos dos dois paises vinham trabalhando em silêncio na questão.
Numa tarde de temperatura polar, em Washington, com a capital americana ainda eletrizada
pela cerimônia de posse do novo ocupante da Casa Branca, realizada na véspera, a chefe da
unidade de sequestros do Office of Children's Issues recebeu a repórter de piauí. "Os casos de
sequestro de filho por parte de um dos pais tem aumentado no mundo inteiro, anualmente",
explicou Martha A. Pacheco, funcionária do Departamento de Estado há vinte anos, e alocada
no setor responsável pelo cumprimento da Convenção de Haia há dezoito meses. As causas
seriam múltiplas: aumento do número de casamentos e de divórcios, maiores facilidades de
viagens

e,

sobretudo,

o

forte

incremento

da

imigração.

O Office, que conta com uma equipe de quarenta funcionários, está subordinado ao
Departamento de Estado, agora chefiado por Hillary Clinton. Por força do regulamento 105-
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277, seção 2803, o departamento é obrigado a produzir um relatório anual para o Congresso,
listando os países que dificultam o cumprimento da Convenção de Haia. Dos 68 signatários
do tratado, que começou a vigorar em 1980 e foi ratificado por Fernando Henrique
Cardoso * em 2000, dez países constam da lista de faltosos na edição mais recente, a de abril
de

2008.

Entre

eles

está

o

Brasil.

São três as áreas analisadas para determinar se um país-signatário é ou não cumpridor do
tratado: o desempenho da Autoridade Central Federal, que no Brasil está subordinada à
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, portanto ao Poder Executivo; o comportamento do
Judiciário no tratamento dos casos; e o encaminhamento dado pelas forças da lei na execução
das

decisões

judiciárias.

O Brasil foi aprovado no primeiro e no terceiro itens. E assim como a Bulgária, Chile e
Alemanha, levou bomba no segundo quesito, o Judiciário moroso. "Mesmo nos Estados
Unidos existem juízes que nunca ouviram falar na Convenção de Haia", esclareceu por
telefone Michele Bond, do Departamento de Estado, Secretária Adjunta para Assuntos de
Cidadãos

no

Exterior.

Durante a entrevista com Martha Pacheco, o programa Dateline, com seus mais de 6 milhões
de telespectadores, ainda não havia ido ao ar, e a dimensão diplomática do caso Goldman
permanecia circunscrita. Ainda assim, e frisando estar falando de forma apenas genérica, a
chefe da Unidade de Sequestros reiterou a posição americana: "Nós nunca abandonamos um
caso, não desistimos nunca". Indagada se era esperada alguma mudança de curso em relação
ao caso Goldman com a posse de Hillary Clinton na Secretaria de Estado, sua resposta saiu
espontânea:

"Nesse

caso

vamos

tentar

realmente

tudo".

No caso da secretária adjunta Bond, a conversa telefônica ocorreu quase duas semanas depois
da exibição do documentário ter gerado resposta maior do que a esperada, levando a NBC a
programar uma cobertura adicional do caso. No meio tempo, dois senadores democratas por
Nova Jersey, Frank R. Lautenberg e Robert Menendez, haviam enviado uma carta conjunta ao
"Dear President" Lula pedindo, "respeitosamente, que examine e tome as medidas
apropriadas para reunir Sean com o pai". Tudo em nome dos laços fortes e amigáveis entre
Brasil e Estados Unidos. O congressista Chris Smith, por seu lado, também tinha completado
a prometida viagem de acompanhamento de David Goldman por gabinetes em Brasília e no
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primeiro

encontro

entre

pai

e

filho

no

Rio.

Ainda assim, Michele Bond foi cautelosa. "Juízes não avaliam um caso pela sua visibilidade",
declarou. "Grande parte do trabalho foi feito em surdina, nos bastidores, a portas fechadas. A
divulgação apenas levou mais pessoas a se identificar com o caso de forma mais pessoal.
Você acaba pensando: 'Mas e se isso acontecesse comigo, o que eu faria?' Sob esse aspecto, a
divulgação é positiva, para que um número maior de pessoas se inteirem da existência e do
significado do Tratado de Haia. O propósito do Tratado, aliás, é alertar as pessoas: não se
pode

simplesmente

pegar

um

filho

e

levá-lo

embora."

Somente no último ano, o Office of Children's Issues tratou de 575 casos de remoção ilegal de
menores por um dos genitores, envolvendo um total de 821 crianças. O Brasil consta como
quinto país da lista, encabeçada pelo México, com 195 casos relativos a 320 crianças.

No meio do vôo 0031 da Continental Airlines, que decolou na noite de 4 de fevereiro passado
do aeroporto de Newark, Nova Jersey, com destino a Guarulhos, uma comissária de bordo
americana tocou levemente no ombro do passageiro Goldman: "Só quero lhe dizer que nossa
equipe deseja muito estar de plantão quando você trouxer o seu filho de volta", disse.

A pedido do congressista Smith, que embarcara em outro vôo acompanhado do assessor Mark
Milosh, um funcionário do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo aguardava a
comitiva. Era a primeira vez , em todas as viagens de Goldman ao Brasil, que não apenas o
advogado brasileiro, Ricardo Zamariola Jr, de 28 anos incompletos, sabia de sua existência.

No vôo de conexão para Brasília, o americano foi novamente abordado. Um jovem casal
brasileiro,

residente

-

nos

Estados

Desculpe,

Unidos,

você

se

é

apresentou:

David?

-

Sim.

- Assistimos ao programa que conta a sua história, lá em Washington. Só queremos que saiba
que

também

achamos

errado

o

que

está

acontecendo."
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A agenda da comitiva que aterrissou em Brasília naquele finalzinho de tarde foi pesada. Mal
houve tempo do grupo se instalar no hotel, desfazer malas, tomar banho e se apresentar no
segundo andar do Ministério da Justiça, para um encontro com a coordenadora da Autoridade
Central Federal, Patrícia Lamego Soares. Formada em direito e pós-graduada em Relações
Internacionais pela George Washington University, Patrícia Soares é arredia tanto à exposição
de sua pessoa como a de quem recorre à Convenção de Haia para reaver os filhos. Trabalha
com uma equipe enxuta, altamente focada, de cinco funcionários. Ela trata do caso Sean
Goldman desde setembro de 2004, quando seu departamento foi notificado pelo Office of
Children's Issues de Washington de que a criança estava sendo retida ilegalmente pela mãe no
Brasil.

Respeitada pela segurança com que cumpre tarefas espinhosas e resiste a pressões, ela até
então não conhecia David Goldman, apenas seu advogado brasileiro. Ricardo Zamariola, do
escritório paulista Tranchesi Ortiz & Andrade, advoga há seis anos no âmbito da Convenção
de Haia. Ele repatriou quatro crianças desde sua formatura, em 2004 uma para a Suécia e as
outras

para

os

Estados

Unidos

e

tem

cinco

outros

casos

pendentes.

Paulo Lins e Silva e seu filho João Paulo o padrasto de Sean são bem conhecidos em Brasília.
Paulo é dono de um dos principais escritórios de advocacia na área de família, além de expresidente da União Internacional de Advogados, e aprecia ter reconhecida a centenária
linhagem de grandes causídicos que a família Lins e Silva produziu. Ambos advogam, junto
com a Advocacia Geral da União, AGU, pelo direito de um pai canadense em reaver o filho
de oito anos que foi trazido ilegalmente para o Rio, também em 2004, por uma mãe também
brasileira.

Para o encontro seguinte com o ministro Paulo Vannuchi, secretário especial dos Direitos
Humanos, que teve de ser substituído à última hora para comparecer a um enterro, a comitiva
Goldman incluía também, além da cônsul americana Joana Weinz, outra funcionária da
Embaixada dos Estados Unidos, Marie d'Amour. Segundo um dos presentes, o congressista
Chris Smith recebeu telefonema de um membro da equipe de Hillary Clinton pouco antes de
entrar na sala. Dali, os americanos seguiram para a residência do embaixador americano no
Brasil,

Clifford

Sobel.

David Goldman estava esperançoso e tenso. "Parece que tudo está acontecendo, mas ao
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mesmo tempo nada está acontecendo", ele disse. "Eu sou um cara comum, que quer o filho de
volta, e me vejo entrando e saindo de gabinetes para encontros com autoridades". Retornou
logo ao hotel para se preparar para a tensa maratona do dia seguinte, quando se veria frente a
frente,

pela

primeira

vez,

com

João

Paulo

Lins

e

Silva.

Era sexta-feira, 6 de fevereiro, e Brasília estava esvaziada pela revoada parlamentar. David
Goldman teve uma última reunião logo cedo com o advogado. Vestia um paletó marrom,
calça social e gravata, sem notar que a etiqueta de compra ainda lhe pendia da manga. De todo
modo, não gostou do visual. Retornou ao quarto e voltou de terno escuro.

Uma van da Embaixada americana veio apanhar o grupo para um encontro matinal no
segundo andar do Itamaraty com Oto Agripino Maia, sub-secretário Geral Adjunto das
Comunidades Brasileiras no exterior. Dias antes, Agripino Maia, que já chefiou as
embaixadas do Brasil em Pretoria, junto à Santa Sé e em Estocolmo, teria feito uma visita de
cortesia ao ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, e mencionara que o caso Goldman
começava a causar algum mal estar. Do Itamaraty, a comitiva seguiu para um encontro com a
ministra Ellen Gracie, solicitado pela embaixada dos Estados Unidos. Os visitantes chegaram
ao Anexo 2 do Superior Tribunal Federal com vinte minutos de atraso, mas a ministra, de
terno cinza e inglês impecável à altura da vaga à qual concorre na Organização Mundial de
Comércio

não

reclamou.

Encerrava-se ali a parte da agenda que tinha como propósito (não declarado) explicitar o
quanto David Goldman estava amparado pela diplomacia de seu país. A parte crucial e
substantiva de sua ida a Brasília ficara reservada para as duas horas da tarde.

Nenhuma das partes convocadas arriscou chegar com atraso à majestosa sede do Superior
Tribunal de Justiça, erguida em 1995 com uma pompa arquitetônica de deixar no chinelo
outros estandartes da paisagem assinada por Oscar Niemeyer. Em se tratando de uma sextafeira sem audiências ordinárias, o interior do colossal conjunto de salas e salões estava
praticamente deserto. Cada passo, ali, chamava atenção. O museu da instituição, no 2º andar,
continua a espantar qualquer um, seja ele brasileiro ou americano: logo na entrada, como
primeira peça do acervo, uma página dupla da revista Caras, de 25 de junho de 1999
retratando

a

"Juíza

Eliana

Calmon

Alves,

a

pioneira

ministra

do

STJ".
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David Goldman e João Paulo Lins e Silva haviam sido convocados pelo juiz Luis Felipe
Salomão para uma audiência de conciliação. A chegada das duas comitivas no corredor até
então deserto do segundo andar intrigou até mesmo os brigadistas de plantão. Com uma
população circulante de sete mil pessoas ao dia, o STJ dispõe de 40 desses profissionais para
atender emergências. "Um lugar como este tem bastante emoção solta, e às vezes é um juiz
que passa mal, outras vezes é alguém que veio para uma audiência", explicou Eleusa Oliveira,
brigadista há dois anos. Além do luminoso uniforme amarelo, trazia luvas cirúrgicas, máscara
e óculos hospitalares, rádio, uma maca e maleta de primeiros socorros à mão.

A sessão a portas fechadas, com os respectivos advogados togados, durou quase seis horas.
Sentados no fundo da sala, na qualidade de ouvintes, estavam a coordenadora da Autoridade
Central Federal, Patrícia Lamego, o congressista Chris Smith, seu assistente parlamentar
Mark Milosch e a americana Marie d'Amour, da embaixada americana, e Paulo Lins e Silva.
Sentados na mesa retangular reservada às partes, à frente do juiz Salomão, quatro
participantes de cada lado. Ricardo Zamariola, David Goldman, uma intérprete e Sergio Brito,
da Advocacia Geral da União, do lado esquerdo. João Paulo Lins e Silva e sua equipe, do lado
oposto

da

mesa.

Foi a primeira vez que o pai e o padrasto de Sean se viam, se ouviam e se mediam
diretamente. "Confesso que em alguns momentos David me pareceu até mais calmo do que
eu", admitiu dias depois seu advogado, Zamariola. "No fundo, quando o cliente nada tem a
esconder,

ele

pode

falar

o

que

quiser:

não

há

risco

de

errar."

Como era de se prever, uma conciliação em torno da questão central repatriamento ou não de
Sean para os Estados Unidos logo foi implodida. E não por culpa da intérprete, que acabou
sendo trocada na primeira rodada por outra, da embaixada, para os trabalhos fluírem melhor.
David Goldman, que entrou na audiência carregado de anotações feitas durante a noite
anterior, não revela o conteúdo e desenrolar da sessão. Mas segundo um dos presentes, a sua
argumentação teve um tom pessoal "Não consigo entender como estou aqui implorando para
ficar com meu filho", ele teria dito enquanto a de João Paulo Lins e Silva manteve o tom
advocatício

profissional.

Diante da inviabilidade de um acordo, o ministro Salomão encaminhou os trabalhos para um
aspecto mais imediato e pontual ou teratológico, como gostam de dizer os causídicos da
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disputa judicial: o direito de visita do pai a seu filho, que vinha sendo negado a Goldman sob
formas variadas desde quando Sean partira com a mãe, quatro anos e meio atrás. Ficou
decidido, assim, que o americano estava autorizado a ver Sean sempre que viesse ao Brasil, já
a começar pela segunda-feira seguinte, das nove da manhã às oito da noite. Bastava que
comunicasse

sua

vinda

com

a

devida

antecedência.

A dimensão dessa expectativa só ficou claramente exposta na manhã seguinte, quando o
congressista Smith, único a dar entrevista após o término da audiência de conciliação, foi
conhecer o santuário Dom Bosco de Brasília com David Goldman. Ali permaneceram durante
algumas horas. A igreja fundada junto com Brasília ouviu os soluços descontrolados de um
pai

de

42

anos.

Segunda-feira, 9 de fevereiro, 1 698º dia desde a partida de Bruna Bianchi com o filho do
aeroporto Liberty International, de Nova Jersey. Por determinação da Justiça, uma psicóloga
deveria estar presente ao primeiro e subsequentes encontros de David Goldman com Sean. A
visita ocorreu na área de lazer do condomínio em que moram os avós maternos do menino, e
contou com outras duas testemunhas que se mantiveram à distancia: o congressista Smith e
Karen

Gustafson

de

Andrade,

funcionária

do

consulado

americano.

Em outubro do ano passado, apesar de ter em mãos uma ordem judicial para visitar o filho
naquele mesmo local, Goldman, seu advogado, três agentes judiciais e Karen aguardaram em
vão durante três horas. João Paulo Lins e Silva havia decidido passar o fim-de-semana fora
com

o

enteado.

A presença de Karen pode ter um dedo do Office of Children's Issues de Washington. "Há
quinze anos submetemos alguns oficiais diplomáticos a um treino para que tenham uma idéia
e uma compreensão mais profunda das emoções pelas quais passam um pai, uma mãe e uma
criança", ela disse. "Em geral, são funcionários que exercem funções consulares", contou
Michele Bond em sua entrevista. "Algumas palestras são dadas por adultos que foram
sequestrados quando criança, ou cujos filhos foram sequestrados pela outra parte."

Às 19h30, Ricardo Zamariola, que desta vez achou desnecessário permanecer no Rio, recebeu
o primeiro telefonema de seu cliente. Goldman estava extático. Empilhava frases e descrevia
sensações que, transcritas, formariam um amontoado de clichês. "Eu sabia que ia ser assim,
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afinal, ele é meu filho", ele disse. Segundo o seu relato, a psicóloga designada por João Paulo
Lins e Silva foi compreensiva, competente, discreta e agradável no acompanhamento do
encontro. Quando Sean, a certa altura, perguntou ao pai, em inglês, porque ele não viera
visitá-lo antes, Goldman contou que se sentiu à vontade para consultar a psicóloga se podia
responder. Ela, por sua vez, o teria deixado livre para fazê-lo. O resto do dia foi passado entre
uma

quadra

de

basquete

e

dentro

d'água,

na

piscina.

Imagine-se o turbilhão interior de cada um dos envolvidos Sean, os avós, o pai, o padrasto
nesta primeira noite após o encontro. Como era de se esperar, parece ter havido um
deslocamento de terreno e o ambiente na segunda e última visita de Goldman ao filho antes de
voltar para os Estados Unidos ao final do dia, foi crispado. Segundo o americano, a psicóloga
da véspera fora substituída por uma profissional que preferiu se interpor de forma mais
cerrada, levando Sean a falar quase sempre em português. Apesar de ter permissão judicial
para levar o filho para fora do condomínio, o menino foi chamado para almoçar em casa,
enquanto

o

pai

comeu

seu

sanduíche

trazido

do

hotel,

sozinho.

Em compensação, na van que o conduziu ao aeroporto do Galeão, Goldman recebeu a notícia
mais promissora para o desbloqueio do nó jurídico. Por decisão unânime, os nove ministros
da 2ª Seção do STJ haviam decidido que a competência para julgar as duas ações relativas ao
menino, e que tramitavam em instâncias diferentes e em conflito, passam a ser de
responsabilidade da Justiça Federal. Mais especificamente, da 16ª Vara Cível. Até então, a
ação movida por João Paulo Lins e Silva requisitando a "paternidade sócio-afetiva" de Sean
estava em mãos do juiz estadual Gerardo Carnevale Ney da Silva, o titular da 2ª Vara de
Família. Enquanto isso, a ação proposta pela Advocacia Geral da União, em conjunto com
Ricardo Zamariola, visando o repatriamento de Sean corria pelas mãos do juiz federal Rafael
de Souza Pereira Pinto. A decisão da instância superior de Brasília consolidou a aptidão da
Justiça

Federal

para

julgar

as

duas

ações.

Foi com essas novas no bolso que David Goldman seguiu de trem para Washington sem
sequer desfazer as malas de sua viagem ao Brasil. Um encontro seu com Antonio Patriota,
embaixador do Brasil na capital americana, fora agendado para aquele mesmo dia. Em
dezembro passado, o Departamento de Estado já havia intermediado um pedido de encontro
entre as duas partes, e coube ao Cônsul-Geral do Brasil, embaixador Almir Barbuda, receber a
visita

do

americano

numa

tarde

de

sexta-

feira.
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Uma semana depois, em Nova York, enquanto algumas dezenas de pessoas desfilavam na
calçada em frente ao consulado brasileiro, com cartazes pedindo o retorno de Sean, Goldman
também foi recebido com simpatia pelo ministro Frederico Arruda. Mas o encontro de 12 de
fevereiro com o embaixador Patriota, realizado no gabinete do congressista Chris Smith, é o
que pode ser considerado indicativo de que o caso entrou definitivamente para a agenda
diplomática dos dois países. Smith é o autor da resolução número 125, pendente no
Congresso, que exige a repatriação de Sean Goldman "com urgência extrema".

No Brasil, era quarta-feira de cinzas. Nos Estados Unidos, a edição de 25 de fevereiro do New
York Times trazia na página 21 uma reportagem longa, de 28 parágrafos, intitulada "Batalha
judicial em torno de uma criança tensiona laços em dois países". Assinada por Kirk Semple
em colaboração com o correspondente do jornal no Brasil, Alexei Barrionuevo, a reportagem
teve

efeito

imediato

sobre

o

jornalismo

brasileiro.

Até então, o caso do menino tinha ficado soterrado na maioria das redações, ora por vontade
própria dos jornalistas e donos dos órgãos de imprensa, ora como resultado das liminares
emitidas a pedido da família Lins e Silva para bloquear a sua divulgação, numa interpretação
estreita do fato de que o processo corria sob segredo de Justiça. A publicação da história
completa no jornal de maior prestígio do mundo, com nomes e sobrenomes, desencadeou um
corre-corre atrás dos protagonistas. Goldman e seu advogado passaram a responder a uma
média de cinco solicitações por dia. A família Lins e Silva, que sempre se recusou a dar
delarações em on, passou a aceitar entrar na disputa para convencer a opinião pública. Coube
ao jornal apresentado por Carlos Nascimento, da rede SBT, a primazia de trazer o caso
Goldman

para

a

televisão.

A reportagem do New York Times também prenunciou o que ocorreria na tarde do mesmo dia,
em Washington. "O caso tornou-se uma pequena ferida nas relações entre Estados Unidos e
Brasil, e pode constar da agenda do encontro (daquele dia) entre a secretária de Estado
Hillary Clinton e o chanceler brasileiro Celso Amorim." Segundo um funcionário graduado
do Departamento de Estado, de fato, o caso do americano David Goldman, de Nova Jersey,
foi não apenas um dos itens, mas o primeiro da agenda de Hillary com Celso Amorim. Ainda
de acordo com a mesma fonte, a secretária de Estado estava plenamente inteirada da decisão
unânime do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, manifestou sua satisfação pelo fim do

LXIV

impasse

jurídico,

e

pediu

uma

"solução

positiva".

Para o Palácio do Planalto, onde o ponto alto da agenda presidencial de março é a visita
oficial de Lula aos Estados Unidos, que inclui um encontro na Casa Branca com Barack
Obama, o caso Goldman está sendo visto como "uma chateação", segundo termo usado por
um palaciano habilitado a traduzir os humores do presidente. Acrescentou que a comitiva
brasileira não irá puxar o assunto por iniciativa própria. Nem seria preciso. A convocação de
uma passeata em Washington para acompanhar os passos do presidente brasileiro prometia
adesão bem mais robusta do que a que se viu diante do consulado brasileiro em Nova York,
quatro

meses

atrás.
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ANEXO Z - Perfil de Ricardo Teixeira publicado por Piauí

O presidente
Ricardo Teixeira combina o valor de jogo da Seleção, decide quem vai transmiti-lo e negocia
quem vai patrociná-lo. Ele é o dono do futebol brasileiro, e quer fazer uma Copa irreprochável
para se eleger presidente da Fifa
por Daniela Pinheiro
A varanda do Hotel Baur au Lac foi construída, em 1844, de maneira a oferecer aos hóspedes
uma paisagem inspiradora: o jardim aparado com esmero em primeiro plano, depois o lago
sereno e, ao fundo, os Alpes soberbos. Milionários bronzeados que pilotam Jaguar são
habitués do hotel, no centro de Zurique. Eles costumam ser acompanhados por senhoras que
portam dois relógios de brilhante no mesmo braço (um que marca a hora local e o outro com o
fuso do país de onde vêm). Ou então por loiras magras que bebem Campari com gestos lentos.
Em maio, o hotel estava cheio de dirigentes da Fédération Internationale de Football
Association, a Fifa, que realizava o seu 61º congresso na cidade* Suíça.
Num começo de tarde, Ricardo Teixeira, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol,
a CBF, tomava champanhe sentado de costas para o jardim. A seis dias da eleição do novo
presidente da Federação, ele falava de tudo um pouco, com animação: das dificuldades do
ministro Antonio Palocci para explicar o seu patrimônio, da blitz da Lei Seca que pegou o
senador Aécio Neves ao fim de uma noitada, da despedida de Ronaldo Fenômeno da Seleção,
dali a alguns dias.
Parecia imune à catadupa de incriminações de corrupção dos dirigentes da Fifa – ele
inclusive, e com realce. David Triesman, ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol,
dissera que Ricardo Teixeira lhe pedira dinheiro para votar na Inglaterra para sede da Copa de
2018. O cartola britânico contou que o colega o abordou durante o jogo do Brasil com a
Inglaterra, no ano passado, e lhe disse: “O Lula não é nada, venha aqui e diga o que você tem
para mim.”
Quando o assunto surgiu, no terraço do Baur au Lac, ele apertou os olhos, franziu o nariz
como se tivesse sentido um odor pestilento e emitiu um “pffffffffffff”, enquanto girava a
cabeça para o lado. O gesto se repete todas as vezes em que se fala de uma acusação a ele, ou
da hipótese de um estádio não ficar pronto a tempo da Copa no Brasil.
“Minha filha, você acredita em tudo que sai na imprensa?”, perguntou, sarcástico. “Esquece,
isso é tudo armação. Esses ingleses estão putos porque perderam, eles não se conformam.
Olha para mim e me fala se eu diria uma bobagem dessas. Que eu ia dizer que o Lula era
nada. E pedir suborno em tribuna, na frente de todo mundo. Faz favor, né?”
Discorreu então sobre o domínio colonial e o imperialismo britânico. Classificou os ilhéus de
“piratas do mundo”, relatou casos da empáfia da Loira Albion e lembrou até de falar mal da
comida inglesa. “Esse Triesman está tendo que explicar na Justiça como gastou 50 milhões de
dólares, sendo 15 do governo, na candidatura da Inglaterra”, prosseguiu, sublinhando as
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moedas. “É uma quantia absurda, não se explica. Nós gastamos 3 milhões de reais e levamos
2014. Eles não engolem isso, percebe?”
Outra acusação foi feita pelo jornalista Andrew Jennings, no programa Panorama, da BBC.
Ele apresentou uma lista de dirigentes da Fifa, entre eles Teixeira e João Havelange, que
teriam recebido 100 milhões de dólares, ao longo dos anos 90, de uma empresa de
marketingesportivo chamada ISL. Em troca, os cartolas teriam concedido benesses à
companhia na venda de direitos de transmissão de campeonatos.
Teixeira, afirmou o repórter inglês, recebeu 9,5 milhões de dólares, por meio de uma empresa
de fachada. Jennings disse que um tribunal suíço obrigara o brasileiro a devolver o suborno, o
que significava admitir o crime. “Ah é? Devolvi dinheiro? Então, cadê? Por que ninguém
mostra?”, perguntou Teixeira. Porque, segundo a BBC, o processo foi encerrado com um
acordo extrajudicial que garantiu o anonimato dos acusados. “Eu nem era do Comitê
Executivo nessa época, iam me subornar para quê?”
Juntou-se à mesa a mulher de Ricardo Teixeira, Ana Carolina Wigand, uma morena de 34
anos, trinta mais nova que ele, e a filha do casal, Antônia, de 11. Falou-se da cidade, do clima,
do hotel. O presidente abraçou a filha, uma menina espevitada que o beijava e acariciava os
cabelos dele. Brincando, ele disse que a proibiria de sair à rua de roupa curta.
Quando as duas se foram, ele voltou ao assunto. Disse que Jennings, autor de um livro sobre
corrupção na Fifa, era um “fanfarrão” que vivia de palestras. “Minha querida, presta atenção,
raciocina”, pediu, “a BBC é estatal, é do governo, entende? É interesse do governo inglês
anular a escolha da Rússia e tirar o Brasil do páreo, porque eles acham que podem nos
substituir na última hora. É tudo orquestrado, percebe?”
Quando quer que fixem o que diz, Teixeira faz “psssiiii” e põe o dedo indicador na altura da
boca. Ele costuma chamar mulheres e homens de “meu amor”, com acentuado sotaque
carioca: “Meu amor, já falaram tudo de mim: que eu trouxe contrabando em avião da Seleção,
a CPI da Nike e a do Futebol, que tem sacanagem na Copa de 2014. É tudo coisa da mesma
patota, UOL, Folha, Lance, ESPN, que fica repetindo as mesmas merdas.”
Uma garçonete se aproximou e recolheu os copos. “O Lula me falava: ‘Eu não vejo essa
Globo News porque só dá traço’”, disse, referindo-se à baixa audiência da emissora. “Então,
esse uolsó dá traço. Quem lê o Lance? Oitenta mil pessoas? Traço! Quem vê essa espn?
Traço!”
Ele concorda com um raciocínio que José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, teria feito
no tempo em que dirigia a Rede Globo. Certa vez, falaram-lhe que um avião caíra e centenas
de pessoas morreram. Boni teria dito que, se o Jornal Nacional não noticiasse, para todos os
efeitos o avião não teria caído. “Portanto, só vou ficar preocupado, meu amor, quando sair no
Jornal Nacional”, disse Teixeira.
Aos 64 anos, o mineiro Ricardo Terra Teixeira está há 22 à frente da CBF. É também
presidente do Comitê Organizador da Copa de 2014 e membro do Comitê Executivo da Fifa.
Dito de outro modo: ele é o chefe do futebol brasileiro, o cartola-mor.
É Teixeira quem decide onde, quando e a que horas os clubes jogam. No que toca à Seleção,
ele define o cachê de um amistoso, a emissora que o transmite, e é quem fecha os acordos
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milionários com os patrocinadores. É quem dá ou não credenciais para que jornalistas possam
trabalhar nos estádios. E quem nomeia o técnico da equipe brasileira.
Na próxima Copa, Teixeira influenciará na escolha dos estádios, dos lugares de concentração
das equipes estrangeiras, e poderá palpitar sobre qualquer obra pública ligada ao Mundial.
Filho de um funcionário do Banco Central e de uma dona de casa, Teixeira nasceu em Carlos
Chagas, no interior de Minas Gerais. Foi criado em Belo Horizonte, mas ainda na infância se
mudou para o Rio. Estudou no Santo Inácio, escola tradicional carioca onde aprendeu francês
com um padre (se comunica bem em portunhol e tem um inglês infrabásico).
Na adolescência, chegou a integrar a equipe de vôlei do Botafogo. Futebol nunca foi o seu
forte. Torce pelo Atlético Mineiro e pelo Flamengo. Em 1968, ele estava no Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva, o CPOR, de onde observou a radicalização da ditadura
militar.
Aos 19 anos, em um baile de Carnaval em Teresópolis, foi apresentado a Lúcia, filha de João
Havelange, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos, organização que antecedeu
a CBF. Começaram a namorar, casaram-se cinco anos depois e tiveram três filhos.
Abandonou o curso de direito, no 4º ano, para trabalhar em uma financeira de Belo Horizonte,
o que o obrigava a viver na ponte aérea.
Quando fala de seu período como operador do mercado financeiro, ele se deleita em lembrar
como vendia ações desacreditadas e triplicava o investimento. “Eu ganhava muito mais do
que hoje”, disse. “Era como se eu ganhasse um Dodge Charger RT por dia.” Graças aos
contatos de João Havelange, fez cursos e estágios em Zurique e em Nova York. Foram as suas
primeiras viagens ao exterior.
Para explicar como saiu do mercado financeiro e virou cartola de futebol, Teixeira é sucinto:
“Foi o rumo natural das coisas.” No relato de João Havelange, porém, foi ele o Merlin que
ensinou e preparou o genro para as artes da cartolagem. Em 1989, Teixeira foi eleito
presidente da CBF. Ao falar da Confederação ou da Seleção, Teixeira emprega a metonímia
“eu”: “Eu tive que pagar”, ou “Eu tenho 120 milhões em caixa”, ou “Eu tinha que ganhar
aquela Copa”, ou “Eu não queria abrir a Copa da Alemanha”.
Teixeira é pródigo em citações folclóricas, que atribui sempre a sua mãe, qualquer que seja o
assunto. “Mamãe, que era mineira, sempre dizia...”, ele começa, e daí segue: “o que não tem
remédio, remediado está”, “aqui se faz, aqui se paga”, “macaco senta no próprio rabo para
falar do dos outros”, “nada como um dia após o outro”, “a vida é fácil, a gente é que
complica”. Sua expressão predileta para falar da imprensa esportiva é: “Isso é de quinta
categoria!”
Ele tem as feições pouco marcadas, rechonchudas. Como anda um pouco curvado, devagar e
tem pigarros recorrentes, aparenta mais idade. Parece estar sempre irritado porque, mesmo
relaxado ou de bom humor, mantém o cenho contraído, como se o sol do meio-dia ou uma
forte dor de cabeça lhe atingisse em cheio a fronte. Quando se desarma, ou toma uma taça a
mais num fim de noite, é espirituoso e atencioso com todos. Ele se veste de maneira formal,
padrão: calça marrom, camisa branca, blazer azul com botões dourados e gravata vermelha.
Antes de se casar – sua mulher contou – usava sapato preto com meia soquete branca.
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Em dez dias de convivência, riu às lágrimas em duas ocasiões. Na primeira, ao contar a
história, que jurou ser verdadeira, de duas brasileiras do interior que entraram num elevador
do Hotel Plaza, em Nova York, com o jogador de basquete Michael Jordan e o cachorro. Sem
saber de quem se tratava, e alertadas para a violência na cidade, vinda dos negros, elas se
agacharam em pânico quando ele ordenou sit! ao animal. A outra foi sobre ladrões
portugueses que, ao explodir um caixa eletrônico, botaram fogo no dinheiro.
O presidente entrou às sete e meia da noite num dos seus restaurantes preferidos, o
Zeughauskeller. Especializada em salsichão, chucrute e batata rosti, a casa tem a decoração
rústica dos Alpes, com mesas longas e bancos de madeira pesada. Foi recebido em espanhol
pela dona, que o conhecia pelo nome e o encaminhou a uma mesa reservada para quinze
pessoas. Sentou-se, tirou a gravata e arregaçou as mangas.
Os convivas eram cartolas de confederações sul-americanas, suas esposas e assessores.
Parecia um jantar do elenco do seriado Chapolin, com muita tinta acaju, pulseiras de prata,
calças de tergal e sobrancelhas feitas com um risco em forma de meia-lua. Estava lá o
octogenário Julio Grondona, jefe da Associação do Futebol Argentino. Ele é acusado de ter
ganho 78 milhões de dólares para votar no Catar para sede da Copa de 2022.
Também apareceu Nicolás Leoz, um paraguaio de 82 anos que preside a Confederação SulAmericana de Futebol, a Conmebol. Além de ter recebido suborno da ISL, diz-se que ele teria
pedido um título de nobreza a David Triesman, em troca de seu voto pela Inglaterra. “Don
Leoz, donde está su corona?”, gritou-lhe Teixeira, trazendo à baila o almejado título de sir.
Leoz fez um bico de muxoxo e levantou os braços sobre a cabeça, fingindo estar sendo
coroado, e todos gargalharam. “Se nos devolverem as Malvinas, eu voto em qualquer coisa!”,
gritou Grondona, que usa um anel de ouro no mindinho com a expressão Todo pasa.
Em Zurique, Teixeira anda sempre com os latinos. Quando não estava com a família, sua
companhia mais frequente eram cartolas uruguaios, argentinos e paraguaios. Mesmo durante a
maior crise da história da Fifa, permaneceu à margem de reuniões da cúpula da entidade –
como a que ocorreu às vésperas da eleição, quando um grupo virou a noite ajudando Joseph
Blatter a preparar seu discurso.
Depois do jantar, Teixeira – apesar da locomoção vagarosa – quis voltar a pé para o hotel. Em
1998, caiu do cavalo, foi operado e lhe colocaram uma placa de ferro na coxa, o que lhe
encurtou em 2 centímetros a perna direita. Ele enfrenta o problema usando sapatos feitos sob
medida, por “um cara em Olaria”, com um salto interno para compensar a diferença.
À medida que percorria a Bahnhofstrasse, a rua das lojas de luxo, comentava o que via nas
vitrines: “Não gosto dessa roupa, acho brega”, “Olha que diferente isso”, “Essa loja é nova”,
“Nessa aqui você acha tudo quanto é tipo de perfume”, “Olha que coisa bem bolada esses
chocolates”. Na esquina do Baur au Lac, ele parou, com as mãos enfiadas nos bolsos do
paletó, e se espantou: “Ah, não. Olha isso! Casaco de pele a mil euros? Tenho que comprar.
Não é possível esse preço.”
Parecia cansado, mas sugeriu que tomássemos um último café no salão de chá. Meio em
inglês, meio em espanhol, pediu um expresso com um pouco de água quente em separado.
Eram seis da tarde no Brasil e o celular de Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da CBF,
tocava sem parar. Em quarenta minutos, ele havia atendido treze telefonemas, e escutara
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perguntas sobre o atraso do salário da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, o suposto
achaque ao dirigente inglês e os gastos da Confederação.
Quando Paiva desligou, Teixeira se aprumou na cadeira, como se tivesse descansado o
suficiente, e disse: “Que porra as pessoas têm a ver com as contas da CBF? Que porra elas
têm a ver com a contabilidade do Bradesco ou do HSBC? Isso tudo é entidade pri-va-da. Não
tem dinheiro público, não tem isenção fiscal. Por que merda todo mundo enche o saco?”
Ao assumir a presidência, Teixeira abriu mão de toda a receita pública, inclusive de
dividendos da loteria esportiva, uma das principais fontes de renda da entidade. Também
abdicou dos ganhos pelo uso da imagem dos times, e deixou que o lucro de bilheteria ficasse
para os clubes. Ao contrário do Comitê Olímpico Brasileiro, cujas verbas são públicas, na
CBF não há dinheiro do Estado.
Ele conta que, ao assumir o cargo, encontrou a Confederação em petição de miséria. Até a
Taça Jules Rimet estava penhorada. Houve ocasiões em que jogadores só entraram em campo
depois de ver, literalmente, a cor do dinheiro de seus salários atrasados. Diz que saneou as
contas graças a sua experiência no mercado financeiro. Hoje a entidade tem 120 milhões de
reais em caixa, jatinho, helicóptero e um terreno na Barra, estimado em 25 milhões de reais,
destinado à construção de uma nova sede. No seu mandato, a Seleção chegou à final da Copa
três vezes, venceu duas e ganhou a Copa América em cinco ocasiões.
No final de 2009, ele encomendou uma pesquisa ao Vox Populi. Das 2 500 pessoas
entrevistadas em 150 municípios, 53% disseram que o seu trabalho na CBF era ótimo ou bom.
Mais da metade considerou que o Campeonato Brasileiro de Futebol estava mais organizado.
E a maioria se disse favorável às mudanças que o presidente implementou, como o ponto
corrido, a quantidade de times da serie a e o fim do mata-mata. “Só jornalista fala mal de
mim”, ele disse.
Todos haviam terminado o café. Um representante da empresa Match, que negocia os pacotes
de hospedagem e entradas para a Copa, quis saber se, na entrevista agendada com a Rede
Globo, haveria perguntas sobre os preços, considerados estratosféricos, de hotéis e
restaurantes no Brasil. “Não vai ter isso, não: está tudo sob controle”, respondeu Teixeira.
Quase à uma da manhã, ele se despediu. Antes de entrar no elevador, comentou: “E essa coisa
da Dilma doente? Não quero nem pensar.”
Inaugurada há dois anos, a sede da Fifa em Zurique custou 250 milhões de dólares. Em uma
área de 44 mil metros quadrados, o prédio de três andares tem outros cinco pisos subterrâneos,
sala de meditação, capela ecumênica, academia de ginástica e um campo de futebol oficial. O
piso do saguão da entrada é forrado com granito e lápis-lazúli importados do Brasil. Era meiodia quando Teixeira saiu de uma reunião e checou a programação do dia com seu secretário
particular.
Alexandre Silveira o acompanha há dezoito anos. Carrega sua mala, celular e computador,
tem sempre duas gravatas do patrão à mão, completa as suas frases, faz ligações, organiza a
sua agenda, e tudo o mais que lhe for pedido, com a eficiência de alguém treinado no
cerimonial do Palácio de Buckingham – e sem jamais ouvir um “por favor” ou um
“obrigado”. Ex-telefonista da CBF, ele é jovem, baixo, só anda de terno e passa mais tempo
com o chefe do que com a mulher e a filha de 7 anos. José Serra uma vez o confundiu com o
ministro Orlando Silva, dos Esportes, e o cumprimentou efusivamente.
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Breno Silveira e Andrucha Waddington, da Conspiração Filmes, registraram os bastidores da
Copa na Alemanha, em 2006. No DVD com a primeira montagem das imagens, pode-se ver
Ronaldo Fenômeno sem camisa, com 91 quilos de músculos, enquanto a imprensa o chamava
de gordo (hoje ele pesa cerca de 110 quilos). Também chamam a atenção as cenas no vestiário
que mostram o ambiente pesado, de derrota inevitável, ainda no intervalo da final contra a
França.
No carro, a caminho do almoço, Teixeira falou que quer fazer um filme em 2014 cujo tema
seja “a Copa que perdeu e a Copa que ganhou” (pressupondo que na próxima a Seleção
vencerá). Queria ter feito isso no Mundial passado, mas Dunga proibiu que os cineastas se
aproximassem dos jogadores, o que o irritou sobremaneira. No banco de trás, Rodrigo Paiva
observou que deveriam pedir o copião do que fora gravado, e Teixeira o atalhou: “Pedir porra
nenhuma, o filme é nosso, as imagens são minhas.”
Com a temperatura de 18 graus, o presidente quis ficar no terraço do restaurante italiano
Bindella. Naquela manhã, uma nota de cinco linhas na Folha de S.Paulo noticiava que o
processo conhecido como “voo da muamba”, no qual ele era réu, havia sido arquivado,
dezessete anos depois de iniciado. “São uns filhos da puta, nem colocaram que não tinha a
coisa do meu bar”, disse.
O avião que trouxe a Seleção de volta ao Brasil, depois de ganhar a Copa do Mundo nos
Estados Unidos, em 1994, tinha na bagagem 17 toneladas de compras de jogadores, cartolas e
convidados. Teixeira foi acusado de pressionar um funcionário para liberar a carga sem
vistoria. “Falaram que eu tinha trazido material contrabandeado, o caralho”, lembrou. “Agora,
sabe por que isso tudo aconteceu? Porque não deixei que a imprensa entrasse no avião e
porque o secretário da Receita, o Osíris Lopes Filho, ia ser demitido.”
O garçom, que falava português, interrompeu a conversa para anotar os pedidos. Ele quis
burrata com presunto cru, uma massa bem cozida (“Detesto al dente, sinto gosto de farinha”,
disse) e vinho tinto. Teixeira não gosta de peixe, dispensa frango e não come nada verde.
Explicou que Osíris seria exonerado por Itamar Franco, por ter “falado umas merdas sobre a
Petrobras”. De fato, em julho daquele ano, numa palestra, o secretário da Receita disse que a
estatal devia o equivalente a 1 bilhão de dólares em impostos.
“Aí, foi tudo armado”, prosseguiu. “Descemos no aeroporto, o povo da Receita falou para
deixarmos as bagagens, que eles iam guardar e dali a três dias devíamos voltar para pegar. A
CBF pagaria todo o imposto, como pagou depois, mas o seu Osíris armou para mostrar
serviço, posou de arauto da moralidade, a imprensa comprou a história e nós nos fodemos.”
Havia toda sorte de eletroeletrônicos e eletrodomésticos a bordo. Falou-se que o jogador
Branco havia trazido uma cozinha inteira e que Teixeira incluíra na bagagem chopeiras para
seu bar no Jockey Club, no Rio. “Essas chopeiras vieram da Nova Zelândia”, disse ele.
“Então, presta atenção: o gênio aqui conseguiu entrar com esse material contrabandeado
ilegalmente nos Estados Unidos, depois sair dos Estados Unidos ilegalmente, e entrar no
Brasil também ilegalmente, até ser descoberto?” Dias depois, em Brasília, encontramos por
acaso Henrique Hargreaves, chefe da Casa Civil do governo Itamar Franco, que confirmou a
versão de Teixeira.
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Há mais de quarenta anos, Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange se hospeda no Hotel
Savoy. Não gosta da badalação do Baur au Lac. Num fim de tarde, ele chegou ao saguão para
a entrevista com pontualidade suíça. Aos 95 anos, mantém o porte reto e senhorial. Sempre de
terno, chama a todos de mais de quinze anos de “senhor” ou “senhora”. Para expor seus
argumentos, usa o método socrático: faz perguntas cujas respostas já sabe, mas deixa que o
interlocutor chegue a elas por conta própria.
Havelange é talvez o maior responsável pela transformação da Fifa numa potência. Ao
assumir a sua direção, contou ter encontrado 20 dólares no caixa. Foi um dos primeiros a
perceber, nos anos 70, que o futebol tinha a vocação de se transformar, com as transmissões
ao vivo, via satélite, num espetáculo mundializado, atraindo patrocinadores multinacionais.
Com a vantagem de, ao contrário das Olimpíadas, o futebol não ser contaminado pela política
da Guerra Fria, já que os Estados Unidos não se interessavam pelo esporte.
Mas seria preciso que a Federação, de origem europeia e bem de vida, incorporasse países
pobres. Alterou então o critério de eleição para presidente, dando o mesmo peso dos europeus
aos votos da África, do Caribe e da Ásia. Destinou-lhes também verbas para organizarem
estruturas nacionais. Assim, consolidou o seu poder. Hoje, a Fifa fatura 4,6 bilhões de dólares
só com o Mundial.
No Savoy, Havelange disse que, se teve algum sucesso, foi porque nasceu no Brasil, onde
“aprendemos a lidar desde o berço” com diferenças de raça e religião. Lembrou-se do
primeiro congresso da Fifa que organizou, em 1974: “A senhora acha que um inglês dá beijo
num preto? Um alemão dá? Pois todo africano que entrava no congresso, eu e minha mulher,
Anna Maria, beijávamos todos.”
A escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo passa pela relação de Havelange com os
cartolas africanos. Em troca do apoio que teve durante os anos à frente da Fifa, Havelange
havia conseguido, já em 2006, a maioria dos votos para que a África do Sul fosse a sede da
Copa. Em contrapartida, os africanos apoiariam a candidatura brasileira na eleição seguinte.
Na última hora, no entanto, numa atitude suspeitíssima, o representante da Nova Zelândia
votou em branco, e a Alemanha levou o Mundial de 2006. A Fifa mudou logo as regras de
rodízio de continentes, de modo que a sede seguinte fosse na África e, na sequência, na
América do Sul. Como a África do Sul e o Brasil eram os países mais ricos dos seus
continentes, não tinham como perder. E não perderam.
As denúncias de corrupção não lhe fizeram mossa. Para Havelange, tratava-se de
maquinações para desestabilizar candidatos, de disputa política por um cargo cobiçadíssimo.
“Quem não quer sentar nessa cadeira com os recursos e o poder que a Fifa tem hoje?”,
perguntou.
Ele descreveu Ricardo Teixeira assim: inteligência acima da média, observador, calado “como
um bom mineiro”, tem sempre uma pessoa dele infiltrada nos lugares que importam (“O que
faz com que esteja sempre bem informado”) e capacidade de aguentar desaforos e planejar o
troco para mais tarde. “O Ricardo é o quê? Mineiro, não é? O Aécio é amigo dele, não é?
Onde você acha que vai ser a abertura da Copa do Mundo?” “Em Belo Horizonte”, concluí.
“Isso é o Ricardo, nós é que somos bobos”, ele comentou.
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Quando o casamento de sua filha acabou, Havelange rompeu com Teixeira. Ninguém da
família podia pronunciar o nome dele na sua frente. “Um dia minha mulher, Anna Maria, me
disse: ‘Não te esqueças que ele é o pai dos teus netos’”, contou. “E aí apaguei tudo. Voltei a
me relacionar como se ele ainda estivesse casado com a minha filha. Porque neto é neto.
Bisneto é bisneto.”
Por isso, tentará o que lhe estiver ao alcance para fazer o ex-genro chegar à presidência da
Fifa, em 2015: “O Ricardo queria se apresentar agora, mas eu disse a ele: ‘Faz uma Copa do
Mundo de qualidade, trata todo mundo de maravilha, vão votar em você por agradecimento.’”
Perguntei se Teixeira precisava dele para se eleger. “Claro que não, burro é uma coisa que ele
não é”, respondeu Havelange. “Se a senhora um dia tivesse que definir a malandragem, no
bom sentido, claro, ela se chamaria Ricardo Teixeira.”
Ele acha, contudo, que o seu herdeiro deveria ter mais paciência para cultivar as pessoas,
como ele próprio fez. E poderia se preocupar um pouco mais em não melindrar certos ânimos.
Contou que, certa vez, Joseph Blatter foi de jatinho à Etiópia. E ele fez uma ponderação ao
seu sucessor na Fifa: “Não se anda em país pobre de jatinho. Pega um avião comum, salta
pela frente, todo mundo respeita. É essa sensibilidade que se tem que ter.”
Depois de quase duas horas sentado, Havelange sentiu uma fisgada no pé. Apesar de ainda
nadar 1 200 metros diariamente, teve uma fissura no osso do tornozelo. Gentilmente, encerrou
a entrevista. Sua observação final foi a seguinte: “O Ricardo é sozinho. Deveria ter alguém
para confiar, para se détendre.”
Jornalistas esportivos me disseram que a CBF privilegia repórteres e veículos de comunicação
que preservam Teixeira. E procura restringir o acesso daqueles que o criticam. Em Zurique, o
presidente conversou por duas vezes com advogados sobre a possibilidade de negar
credenciais para jogos da Seleção Brasileira. Foi orientado a conceder pelo menos uma aos
desafetos, de maneira a não se caracterizar a discriminação.
Uma equipe da BBC mandara mais de dez pedidos de entrevista a Teixeira, para uma
reportagem que fariam no Brasil sobre a Copa de 2014. “Eu vou infernizar a vida deles”,
explicou. “Enquanto eu estiver na CBF, na Fifa, onde for, eles não entram.” Apesar de a
reportagem da BBC e de o depoimento do inglês David Triesman terem ocupado a primeira
página de dezenas de jornais, Teixeira não buscou reparação na Justiça. Um advogado francês
lhe disse que um processo contra a BBC lhe custaria, no mínimo, 500 mil dólares. “Fora isso,
tem que ir lá, dar depoimento, aquela coisa toda, muito trabalho”, comentou.
No Brasil, suas investidas judiciais têm um alvo preferencial, o comentarista Juca Kfouri, a
quem já processou mais de cinquenta vezes. “Dele, eu não deixo passar nada”, afirmou.
“Outro dia, recebi um dinheiro dele. Mas eu doo para a caridade. Na próxima que ganhar, vou
publicar no site da CBF um agradecimento.”
A desavença entre ambos, contou, tinha uma origem pessoal. Antes de se divorciar da filha de
Havelange, correu o rumor de que uma amante de Teixeira havia morrido em um desastre de
carro, em Miami. Kfouri noticiou a história, provocando um terremoto em sua vida familiar
que culminou com o fim do casamento.
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Kfouri disse que o cartola usa a história como pretexto para atacá-lo, e que a origem real do
conflito foi o fato de ele ter noticiado as “relações promíscuas” de Teixeira com a Nike. “A
estratégia dele é me processar por qualquer coisa, na tentativa de convencer meus
empregadores que eles gastam muito com advogados para me defender, e me mandem
embora”, disse Kfouri. “Ele não pode achar que pode agir como quiser à frente do futebol,
sem que ninguém fale nada. Na camiseta da Seleção não está escrito Teixeira.”
No terraço do Bindella, a mesa aguardava a sobremesa enquanto Rodrigo Paiva atendia mais
chamadas de repórteres brasileiros. Queriam saber o que o presidente pensava da tentativa do
deputado Anthony Garotinho, da bancada evangélica, de aprovar uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para investigar a CBF e a organização da Copa do Mundo. “Ele está trabalhando
para a Record”, disse Teixeira.
As relações de Teixeira com a Record ficaram atritadas no ano passado, quando a rede
mantida pela Igreja Universal do Reino de Deus tentou tirar da Globo o direito de transmissão
do Campeonato Brasileiro. Falava-se que a Record ofereceria 1 bilhão de reais aos vinte
maiores times, congregados no chamado Clube dos 13. E a Globo, com o apoio da CBF,
passou a negociar individualmente com os clubes. Logo de início, acertou-se com o Flamengo
e o Corinthians, cujos dirigentes são bastante próximos de Teixeira. No fim, a maioria
renovou com a Globo e a Record, novamente, ficou sem futebol.
“A partir daí, o Garotinho começou com essa coisa de montar CPI”, disse Teixeira. Em
março, o ex-governador do Rio conseguiu reunir as assinaturas para formar uma Comissão
sobre a Copa. Pego de surpresa, o presidente da Confederação voou para Brasília, peregrinou
pelos gabinetes e conseguiu demover muitos parlamentares. “Todo mundo que era do PT e
havia assinado voltou atrás quando viram que aquilo era um absurdo”, disse.
No futuro, Teixeira considera montar uma estrutura jornalística própria, que produzirá
conteúdo de interesse da CBF. Seja para responder aos ataques dos críticos, seja para
comercializar o acesso privilegiado que a entidade tem sobre os jogadores.
Antes de pagar a conta no restaurante, Teixeira falou pelo telefone com Evandro Guimarães,
lobista da Globo em Brasília. Trocou ideias sobre inseminação de bovinos, uma de suas mais
novas atividades. Sua fazenda, no interior do Rio, produz 10 mil litros de leite por dia e os
laticínios do presidente são consumidos em diversos restaurantes cariocas. Ele também vende
doce de leite, ricota, queijo de minas, parmesão e requeijão (o melhor produto, no seu
entender). O negócio é rentável? “Não sou de jogar dinheiro fora”, respondeu.
Perguntado sobre quem são seus melhores amigos, ele disse: “O Rico, o Beto, a Joana e a
minha mulher.” São os seus três filhos mais velhos, que, assim como seu irmão e seu
cunhado, também estão no ramo dos negócios do futebol. Para ilustrar sua visão da amizade,
inventou uma pequena fábula: “Se você está na merda, vão falar: ‘Coitado do Ricardo, vamos
dar uma mão para ele.’ Mas aí, todo mundo volta para casa, não ajuda e finge que esqueceu o
assunto”, disse. “Agora, pense na situação inversa: ‘Porra, o Ricardo está bem pra caralho,
que sucesso.’ Pode ter certeza que vai ser aquele que você acha que é seu melhor amigo quem
vai dizer primeiro: ‘Também, roubando, quem não fica bem?’”
Ele disse que não se incomoda com as acusações de corrupção: “Não ligo. Aliás, caguei.
Caguei montão.” Como Tom Jobim, ele acha que os brasileiros lidam mal com o sucesso
alheio. “O neguinho do Harlem olha para o carrão do branco e fala: ‘Quero um igual’”,
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raciocinou. “O negro não quer que o branco se foda e perca o carro. Mas no Brasil não é
assim. É essa coisa de quinta categoria.”
Ao sair do Bindella, quis novamente andar até o hotel. “Preciso dar essa caminhadinha para
fazer a digestão”, justificou. Em frente à loja dos casacos de pele, mais uma vez se mostrou
intrigado: “Olha o casaco, ainda está lá. Será que o preço é esse mesmo?”
No salão de chá do Baur au Lac, o argentino Julio Grondona estava esparramado numa
poltrona, com o rosto afogueado. “Ah, fui ver os vitrais do Chagall, comi um risoto
maravilhoso, bebi uma garrafa de Chianti e brindei à eleição da Fifa”, disse, caindo na
gargalhada.
Teixeira pareceu surpreso ao saber que um dos principais pontos turísticos de Zurique, os
vitrais de Marc Chagall, ficava a menos de 500 metros do hotel. Ainda que frequente a cidade
há mais de trinta anos, seus trajetos são inalteráveis: hotel, Fifa, os mesmos restaurantes, onde
é atendido pelos mesmos garçons – a quem pede os mesmos pratos. As paisagens deixaram de
deslumbrá-lo.
Às cinco e meia da tarde, Teixeira disse que precisava dar uns telefonemas, avisou que
jantaríamos às oito e subiu para o quarto. Eduardo Deluca, o secretário-geral da Confederação
Sul-Americana de Futebol, falou então sobre o companheiro: “Você conhece alguém que
tenha esse cargo, essa projeção e sobre o qual não inventem as mesmas histórias? Ele é um
candidato fortíssimo para 2015, por isso o atacam. Estamos fechados com ele.” Deluca é uma
figura pantagruélica, de fala monocórdia, cujos olhos parecem boiar no vazio.
O presidente, a mulher, as duas filhas, Rodrigo Paiva e o secretário Alexandre Silveira foram
jantar no Dézaley, que serve uma das fondues mais elogiadas da cidade. Instalaram-se numa
mesa de fundos, o garçom lhes deu boas-vindas em português e anotou os pedidos.
“Olha aqui, tenho uma notícia fresquinha”, anunciou o cartola à mulher enquanto lhe passava
um maço de folhas de papel. “A Federação inglesa mandou um relatório agora à tarde para a
Fifa dizendo que não tenho nada com aquilo de pedir suborno para o inglês, lê aí.”
Quando chegou a fondue, Teixeira dizia que o documento seria mostrado à imprensa dali a
três dias, durante uma entrevista coletiva. “Mas que absurdo. Vão deixar você apanhar até
lá?”, perguntou Ana. “Tanto faz para mim”, respondeu ele. Sua filha mais velha, Joana
Havelange, de 34 anos, só escutava a conversa. Ela é loira, alta e gosta de roupas pretas. Foi
nomeada pelo pai diretora-executiva do Comitê Organizador da Copa.
Nos almoços e jantares com Ricardo Teixeira (que nunca me permitiu pagar nem um café em
sua companhia), todos são instados a dar palpites sobre a burocracia do futebol, sobretudo da
Copa, e a comentar fofocas políticas. São raros os momentos de intimidade, como quando a
caçula Antônia abraçou o pai e disse que ele era lindo, tinha um cabelo maravilhoso e que não
deveria cortá-lo. Derretendo-se, ele deixou a cabeça descansar no ombro da menina.
Quando a conta chegou, Teixeira sacou a carteira Gucci, que só tem cartões de crédito e
nenhuma nota de dinheiro. Ajeitou os óculos na ponta do nariz e perguntou, atarantado: “O
que é trinkgeld?” Quando soube que se tratava da gorjeta, contou que uma vez teve um cartão
recusado porque se confundiu com os números da senha, ainda que o limite fosse de 600 mil
reais.
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Perto da meia-noite, o grupo andou até a ponte do rio Limmat e parou na frente do relógio da
catedral de Fraumünster. Estavam munidos de pedaços de pão velho, trazidos do restaurante,
que foram jogados ao vento, caíram e boiaram na água cristalina do rio. “Dou pão aos patos
aqui desde 1974”, disse Teixeira, suspirando. Na Bahnhofstrasse, ele chamou a atenção da
filha: “Toninha, olha esse casaco: mil euros! Eu vou comprar!”
Em 1997, Ricardo Teixeira se separou de Lúcia Havelange e engatou um namoro com a grãfina Narcisa Tamborindeguy. Logo depois, conheceu Ana Carolina, que estudava
administração na Pontifícia Universidade Católica. Ela esperava amigas no bar da El Turf, a
boate dele. As amigas não chegaram e o cartola, sem se identificar, disse a um funcionário
que pegasse o telefone da jovem de 19 anos. Dias depois, ligou. “Ele não ficou enrolando,
disse que não era garoto, que não tinha tempo nem paciência para ficar de paquera e foi logo
direto ao assunto”, contou Ana Carolina.
Passaram semanas até que ela consentisse em marcar um encontro. Foram jantar e, na hora de
deixá-la em casa, beijaram-se. Ela gostou, mas Teixeira deu-lhe um gelo. “Depois daquilo, ele
me ignorou totalmente, e aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha: quem era ele para fazer
aquilo comigo?”, disse.
Ana Carolina comentou que mexera recentemente numa caixa de fotos antigas. Ficou surpresa
com as mudanças físicas do marido, ocorridas em tão pouco tempo: “O pescoço, a pele, tudo;
o cabelo era grisalho e agora é todo branco.”
Passaram-se outras tantas semanas até que começassem a namorar. Aí veio Paris. Com um
sorriso eloquente, ela lembrou a primeira viagem que fizeram juntos. Jantaram no Jules
Verne, o restaurante da Torre Eiffel, e depois, caminhando para o hotel, ocorreu, segundo ela,
uma das cenas mais românticas do casamento. “Tinha uma cigana vendendo rosas. Ele
perguntou quanto era, ela disse que eram 10 francos, acho, ele pegou uma nota de 500, deu a
ela e pegou uma rosa”, contou, encarando o marido, que ficou todo o tempo de cabeça baixa,
examinando algo invisível nas mãos. “Aí, ele pegou a rosa, deu para a cigana, pegou o balde
inteiro de flores e me deu.” Teixeira continuava vexado. Quando perguntei o que lhe havia
chamado a atenção em Ana Carolina, ele não respondeu (para desconsolo da mulher).
A quatro dias da eleição da nova diretoria da Fifa, uma equipe da Globo foi mandada de
Londres para Zurique para fazer uma reportagem sobre os preparativos da Copa. Executivos
da Federação, inclusive Teixeira, falaram longamente sobre as obras de infraestrutura no
Brasil, a construção dos estádios e as cidades-sede dos jogos. Apesar de todas as denúncias
sobre corrupção e suborno, nenhuma pergunta foi feita sobre o assunto pela Globo.
Durante a CPI da Nike, em 2001, a rede levou ao ar uma reportagem no Globo Repórter
sustentando que a renda de Ricardo Teixeira era incompatível com o seu patrimônio e padrão
de vida. A CBF anunciou pouco depois, do nada, uma mudança no horário de transmissão de
uma partida Brasil x Argentina, clássico sul-americano que costuma bater recordes de
audiência. Em vez de ser exibido no horário de praxe, depois da novela das oito, o jogo foi
marcado para as 19h45.
“Pegava duas novelas e o Jornal Nacional. Você sabe o que é isso?”, cochichou-me Teixeira,
no Baur au Lac, quando o caso foi relembrado. Como a Globo transmitiu a partida, amargou o
prejuízo de deixar de mostrar diversos anúncios no horário nobre, o mais caro da
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programação. A partir daí, não houve mais reportagens desagradáveis sobre o presidente da
CBF na Globo.
Teixeira quis almoçar de novo no Zeughauskeller. No caminho, o celular de Rodrigo Paiva
tocou e, do Rio, alguém lhe contou que o prefeito Eduardo Paes havia divulgado que a sede
do centro de imprensa da Copa seria na cidade. O anúncio, no entanto, deveria ter sido feito
pelo Comitê Organizador, ou seja, por Ricardo Teixeira. O que se falou no carro é
impublicável.
Chovia com intensidade e o celular de Paiva não parava. Em outro telefonema, alguém avisou
que uma reportagem “bombástica” sobre Teixeira seria exibida, no domingo, na Rede Record.
Ele reagiu amaldiçoando a emissora, jornalistas, sites noticiosos e a imprensa toda. Disse que
não se preocupava porque o programa da rede da Igreja Universal “dava traço”. Achava até
bom: “Quanto mais tomo pau da Record, fico com mais crédito na Globo.” Ao longo dos dias,
porém, teve a sensação de que era injusto tomar bordoadas sozinho por causa de uma briga
deletéria entre a Globo e a Record.
Quando o carro entrou na rua do restaurante, disse ao secretário para não se esquecer de
“comprar as meias do vice-governador Pezão”. No Zeughauskeller, pediu cerveja e o
estrogonofe de vitela. Depois, telefonou para o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo
Alves, para reclamar de Garotinho.
Enquanto comia, disse que estava comprometido “desde sempre” com a reeleição de Joseph
Blatter, que disputava com o milionário catariano Mohammed Bin Hammam. A filha
Antônia, que saboreava batatas fritas, virou em direção ao pai com uma expressão de não ter
entendido direito. “Ué, mas você não quer o Bin Hammam?”, ela perguntou. Teixeira fez um
movimento brusco com o braço direito por debaixo da mesa. Quis ser discreto, mas a menina
protestou, alto: “Ai, pai! Não me belisca!”
Houve um silêncio desajeitado. Teixeira voltou a comer, sua mulher a ler o cardápio e
Antônia escreveu uma mensagem no smartphone. A menina passou o telefone para a mãe,
que digitou alguma coisa antes de lhe devolver o aparelho. De olho na tela, Antônia riu e disse
alto: “Desculpa.”
Teixeira mandou o secretário ligar para Sandro Rosell, presidente do Barcelona, ex-diretor da
Nike e seu padrinho de casamento. “Meu querido, boa sorte, tudo de bom, estamos torcendo
demais”, disse-lhe. No dia seguinte, o Barcelona enfrentaria o Manchester, na final da Copa
dos Campeões, em Londres, e Rosell havia convidado os Teixeira a assistir a partida na
tribuna. O presidente não aceitou para evitar o assédio da imprensa inglesa.
Eles são amigos desde os anos 90, quando Rosell morou no Rio. Foi nessa época que a
empresa se tornou fornecedora oficial do material esportivo das seleções do Brasil e uma
grande patrocinadora da CBF. A relação entre a Confederação e a Nike foi investigada na
Câmara e no Senado, e ficou meses a fio no noticiário.
“Aquilo só aconteceu para abafar a CPI do Eduardo Jorge: ela estava pronta, mas aí
inventaram essa do futebol que, obviamente, ofuscou a outra”, disse Teixeira. Ele se referia ao
secretário-geral da Presidência, no governo Fernando Henrique Cardoso. À época, Jorge foi
envolvido no escândalo de superfaturamento de obras do Tribunal Regional do Trabalho,
junto com o juiz Nicolau dos Santos Neto e o senador Luiz Estevão. (Nada ficou provado
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contra Eduardo Jorge, que processou e ganhou indenização de vários órgãos de imprensa que
o acusaram.)
“Até o Ronaldo teve que depor na CPI da Nike”, prosseguiu ele. “E, no depoimento, um
deputado ficou perguntando quem era o encarregado de marcar o Zidane. Isso é coisa para
CPI?” Ao final da investigação, Teixeira foi indiciado por treze crimes, entre eles apropriação
indébita, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Todos os processos vieram a ser arquivados,
a pedido do Ministério Público Federal. “Reviraram tudo e não acharam nada. Foi tudo
arquivado. E aí? O Ministério Público é incompetente, então?”, disse.
A empresa Match alugara uma sala no hotel para que caciques da Fifa assistissem ao jogo do
Manchester contra o Barcelona. Teixeira ajeitou-se numa cadeira na primeira fileira, em
frente à televisão. Havia salgadinhos e bebida, mas ele tomou suco. Um cartola uruguaio lhe
perguntou detalhes dos times brasileiros e ele respondeu de maneira lacônica: “Santos es muy
fuerte. El problema es que sólo tiene dos jugadores”,“Problema de Palmeiras es que gastó
mucho y no ganó nada.”
Ao contrário dos outros, que vibravam,comentavam, gritavam e xingavam, Teixeira parecia
ver um filme repetido da sessão da tarde. Fez comentários breves sobre os passes errados do
Barça, e apertava os lábios quando o time perdia uma boa jogada. No meio do jogo, pegou seu
iPad. Quando Messi marcou um gol, mal levantou os olhos por cima dos óculos para conferir
o tira-teima.
Ao final, comentou que detestava ver jogo rodeado de “muita gente”. Ele já me havia dito que
sabia separar o público do privado no que dizia respeito ao gosto pelo esporte. “Eu não sou
dirigente torcedor, eu sou administrador”, dissera. “Não quero saber quem o técnico vai
escalar, não fico de ti-ti-ti com jogador, não chamo jogador para a minha casa.”
No dia seguinte, devido às denúncias, o tradicional baile de gala que antecede a eleição do
presidente da Fifa foi cancelado. O secretário-geral Jérôme Valcke mostrara à imprensa o
documento que absolvia Teixeira da acusação de suborno. Ainda assim, o cartola estava com
a cara péssima. “Olha como a imprensa brasileira é escrota!”, disse, na varanda do hotel.
Pegou o iPad e mostrou três reportagens de sites brasileiros sobre o assunto. Apenas a da
BBC esclarecia o caso com detalhes. As demais colocavam o documento sob suspeita, já que
era produto de uma investigação de um órgão ligado à Fifa.
“A imprensa brasileira é muito vagabunda”, disse. Contou que, certa vez, um site noticiara
que ele havia passado o Réveillon em uma estação de esqui. Usara como fonte um porteiro de
hotel. “Se eu não estivesse com a minha mulher, esses putos teriam acabado com o meu
casamento”, falou.
Às 7h45, João Havelange estava sentado sozinho no saguão do Savoy, esperando seu
motorista, que só chegaria às nove para levá-lo à eleição da Fifa. A caminho, falou que
comemorava seu aniversário, havia décadas, indo a um circo em Zurique. “O circo é o único
lugar do mundo hoje onde ainda há solidariedade”, disse. Quando chegou, em frente ao
prédio, dez manifestantes exibiam cartazes pedindo “jogo limpo”. Havia mais de 500
jornalistas cadastrados, a maior parte ingleses.
Antes de começar a votação da Fifa, Jérôme Valcke avisou aos 203 delegados presentes que
deveriam testar a maquininha de voto. Ele faria duas perguntas pró-forma, e os representantes
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dos países filiados deveriam apertar verde para sim, amarelo para abstenção e vermelho para
não. As instruções foram traduzidas em sete idiomas. “Esse Congresso está ocorrendo na
Hungria?”, foi a primeira questão. Para o espanto geral, 45 delegados responderam que sim.
“Foi a Espanha que ganhou a última Copa do Mundo?” No painel, viu-se que sete
responderam negativamente.
Aprovaram-se pontos de um novo estatuto, a entrada de novos membros e, motivados pelas
acusações de corrupção, mudanças no sistema de escolha dos países para sediar as copas do
mundo. Dali em diante, todos os delegados, e não mais só os membros do Comitê Executivo,
poderiam votar. O aumento do número de votantes dificultará, em tese, a corrupção, já que
haverá muito mais gente para se subornar.
Ricardo Teixeira passou todo o tempo com o fone de tradução no ouvido. Antes de o
resultado da eleição ser proclamado, sumiu. Tinha que pegar um voo para o Brasil ainda
naquela tarde. Sem adversários, Blatter foi reeleito por mais quatro anos. O primeiro ministro
inglês, David Cameron, classificou o resultado de “farsa”.
Era meio-dia quando Ricardo Teixeira atravessou o saguão do Hotel Caesar Park, em
Guarulhos, onde a Seleção Brasileira estava concentrada para o amistoso contra a Romênia.
O jogo marcaria a despedida de Ronaldo Fenômeno. Em uma sala do hotel, ocorreu a
cerimônia de entrega de um relógio comemorativo ao jogador, com quem Teixeira estava
estremecido. “Você foi o melhor jogador da Seleção Brasileira na minha gestão”, disse-lhe o
cartola. Na frase, havia uma vendetaparticular: o deputado federal Romário, que quisera levar
Teixeira a depor na Câmara, havia dito que era ele, e não Ronaldo, o melhor atleta da história
recente do Brasil.
A eleição da Fifa ocorrera há uma semana e ninguém mais falava dela. Quando encontrei
Teixeira, quis saber se a situação era como dizia o anel de seu amigo Grondona: Todo pasa.
Ele riu, botou a mão no meu ombro e disse: “O feio é perder, minha querida. Quando ganha,
acabou.”
Na saída do evento, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, contou que o ex-presidente
Lula lhe havia dito que não poderia assistir ao jogo de Ronaldo porque tinha de ir a Brasília
“resolver essa coisa do Palocci, que está dando a maior merda”. Quando alguém comentou
que Palocci não se sustentava mais no cargo, Teixeira respondeu: “Por que ele tem que sair?
Não tem que sair nada, Palocci não vai sair.”
À tarde, a Seleção fez um treino rápido no Estádio do Pacaembu. Ao final, Luiz Gleiser,
diretor da Globo, ensaiou Ronaldo: ensinou como ele e seus dois filhos deveriam andar ao
entrar no campo, a que horas deveriam correr, quantos minutos depois deveriam se retirar,
onde ele deveria falar. Assim, na noite da partida, depois de quinze minutos em campo, duas
tentativas de gols perdidas, o Fenômeno se despediu.
Na hora do intervalo, fez um discurso preparado e agradeceu aos torcedores por “terem me
aceitado como eu sou”. As câmeras e as lentes dos fotógrafos registraram a última imagem do
ídolo em campo: suado, gordo e, curiosamente, usando um dilatador de nariz. Em casa, os
espectadores da Globo tiveram uma informação complementar: entre a despedida de Galvão
Bueno e a chamada doJornal da Globo, o único comercial exibido foi o do Respire Melhor, o
dilatador de nariz que Ronaldo usara sem nenhum motivo.
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Na semana seguinte, Ricardo Teixeira entrou numa sala VIP do Aeroporto Santos Dumont, no
Rio, onde embarcaria no jato da CBF para Brasília. Soube que a senadora** Ideli Salvatti
havia acabado de ser anunciada ministra de Relações Institucionais. “A presidenta sabe
exatamente por que quis a Ideli lá”, disse ele, em resposta a um comentário estranhando a
nomeação.
Na hora da decolagem, olhou pela janela, respirou fundo e fez cinco vezes seguidas o sinal da
cruz. Só relaxou quando o avião alcançou a altura de cruzeiro. Alexandre Silveira se sentou à
sua frente e começaram a despachar. Eram três pastas com dezenas de cartas, solicitações,
convites. A cada uma, o presidente dava uma orientação: “Arquivo”, “Recebo”, “Manda para
o Salim”, “Diz que me coloco à disposição”. A respeito de um convite para um baile pelo
aniversário da rainha Elizabeth, no Copacabana Palace, disse: “Ninguém vai a nada de
inglês.”
Em Brasília, ele pretendia assistir à cerimônia de posse de três ministros do Superior Tribunal
de Justiça. Também esperava se encontrar com Ciro Gomes e Aécio Neves. A um ele chama
de “Cirinho”, mas quer que o outro seja presidente da República. O vínculo entre o cartola e o
senador mineiro é recente. Quando era presidente da Câmara, foi Aécio Neves quem indicou
Sílvio Torres para o cargo de relator da CPI da Nike. Torres preparou uma denúncia nutrida e
bem concatenada contra Teixeira.
Até a CPI da Nike, a CBF fazia doações em dinheiro para candidatos. Assim, manteve no
Congresso, durante anos, a chamada “bancada da bola”. Agora, com investimentos previstos
de 24 bilhões de reais em obras para a Copa, os políticos o bajulam e pressionam para que ele
marque jogos nos seus currais eleitorais.
Teixeira se aproximou de Lula em 2004, quando a Seleção Brasileira foi jogar no Haiti, numa
ação de propaganda para valorizar as tropas nacionais enviadas a Porto Príncipe. Lula passou
a recebê-lo, geralmente às sextas-feiras, no final do expediente, para tomar um uísque e
conversar sobre futebol e política. Com Dilma Rousseff, a situação mudou: jamais esteve com
a presidenta. Quando quer saber sobre os bastidores do Palácio do Planalto, costuma acionar
interlocutores em comum, com trânsito privilegiado em Brasília.
Ao entrar no restaurante Gero, num shopping center de Brasília, Teixeira foi cumprimentado
pela maioria das mesas: “Oi, presidente!”, “Boa-tarde, presidente!”; “Por aqui, presidente”,
disse-lhe o garçom. “Não tenho a mínima ideia de quem seja aquele baixinho. Tenho que
fazer óculos para longe”, falou. Nem Ciro Gomes, nem Aécio Neves apareceram. Não
estavam na cidade.
Ele pediu nhoque com ragu (“O meu nhoque é muito cozido, tá? Ragu é tipo bolonhesa, é
isso?”) e uma garrafa de vinho tinto. Um assessor comentou que o sucesso da Copa do Mundo
no Brasil seria a prova de sua competência e calaria os inimigos. Teixeira mencionou que já
havia conseguido amealhar 300 milhões de dólares, três anos antes do Mundial, enquanto a
África do Sul não havia faturado nem 40 milhões de dólares em todo o período dos jogos.
E continuou: “Taí, vai ver que a minha vaidade é essa: ver que as maiores empresas do
mundo, a maior de carne, a maior de seguros, a maior cervejaria, o maior banco do país, a
maior editora, todo mundo investiu milhões no ladrão, no bandido aqui, numa CBF de merda,
num time que só perde, né?” Referia-se aos grandes patrocinadores da Copa no Brasil: Seara,
Liberty, Ambev, Itaú e Abril. Entre risadas, contou que, ao voltar de Zurique, mandou
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cancelar o resumo dos jornais, parou de ver televisão e fuçar a internet. “Não leio mais porra
nenhuma, a vida ficou leve pra cacete, tá muito bom”, afirmou.
A cerimônia de posse dos ministros do Superior Tribunal de Justiça foi rápida. Mas havia uma
fila de cumprimentos interminável. Ao deixar o plenário, Teixeira foi abordado por uma
repórter. “Não dou entrevista”, disse, ríspido. Foi informado de que se tratava de uma
jornalista da TV Justiça, que só queria saber o que ele achara da cerimônia.
Depois de uma hora em pé na fila, ele começou a sentir dores na perna operada. Uma
desembargadora a seu lado puxava assunto sobre as obras para a Copa de 2014. “No que
depender de nós, está tudo dentro do prazo”, disse. “Estou muito tranquilo, vai dar tudo certo.
O Rio está um canteiro de obras; Belo Horizonte, Salvador e Recife, idem. Com dinheiro, se
faz tudo”, afirmou.
Quis saber sobre a polêmica dos estádios paulistas. “A imprensa é a maior culpada de tudo
isso”, ele disse. “Por ser toda paulista, passou três anos tentando enfiar goela abaixo o
Morumbi. Com isso, atrasaram todos os projetos.”
Há outra versão. A de que, na esteira da briga envolvendo o Clube dos 13, a Globo e a
Record, Teixeira teria descartado o Morumbi, que pertence ao São Paulo, para atingir o
presidente do clube, Juvenal Juvêncio – um de seus detratores –, durante a disputa. Os críticos
do presidente argumentaram que, em vez de se gastar o triplo na construção do estádio do
Corinthians, o Itaquerão – como ele defende –, bastaria apenas uma reforma para viabilizar o
Morumbi.
Teixeira argumentou que o melhor estádio da Copa na Alemanha ficava “no meio de uma
estrada e outra estrada”. Segundo ele, “Itaquera tem muito mais estrutura do que o Morumbi.
Tem trem e metrô na porta”.
Como de hábito, responsabilizou a imprensa pela celeuma: “Olha a merda que foi a Copa na
França: a Seleção jogou num estádio de 27 mil lugares, ficamos concentrados no meio do
nada. E algum jornalista reclamou? Não, né? Afinal, estavam indo para Paris.” Quando se
falou em aeroportos, ele deixou claro que o problema não lhe diz respeito. “Isso é o governo.
E se o governo acha que a Copa não é prioridade, não posso fazer nada. Esse é o SEU país”,
disse.
A fila andou, mas havia pelo menos mais vinte minutos em pé. Falou-se sobre o goleiro
Bruno, acusado de mandar matar a mãe do filho dele. Teixeira acha que há pelo menos cinco
jogadores de renome que foram salvos pelo futebol. Se não tivessem se tornado profissionais,
teriam sido mortos antes dos 15 anos por terem índole de criminosos. Depois de quase duas
horas de espera, os cumprimentos duraram menos de cinco minutos. Mas ele ficou satisfeito:
“Foi muito bom, encontrei pelo menos vinte ministros.”
Na Base Aérea de Brasília, recebeu um telefonema alertando que a Record anunciava mais
uma “reportagem avassaladora” sobre sua vida, naquela noite. Teixeira afastou-se para falar
com seu advogado, e perguntava o que exatamente exibiriam no programa. Repórteres haviam
feito imagens da sua fazenda, atribuído a ele uma casa em Búzios que não era sua, e mostrado
sua casa na Flórida.
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Ele mandou o advogado preparar a notificação para um processo. O jatinho taxiava e ele
atendeu a mais uma chamada pelo celular. Quando desligou, ficou sentado longe do espaldar
da poltrona segurando o telefone na mão. “Alguém está falando do Palocci hoje? Não, né? Se
eu renunciasse hoje, eu viraria santo”, disse, em tom de desabafo.
Enquanto o avião decolava, tirou os sapatos, esticou as pernas sobre um banquinho de couro
creme e fez o sinal da cruz. As luzes da cidade tinham ficado para trás quando rompeu o
silêncio: “Em 2014, posso fazer a maldade que for. A maldade mais elástica, mais
impensável, mais maquiavélica. Não dar credencial, proibir acesso, mudar horário de jogo. E
sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque eu saio em 2015. E aí, acabou.”
*Correção em relação à edição impressa, onde se lia "capital"
** Correção em relação à edição impressa, onde se lia "deputada"

