
O poder moderador
professor Costa Pinto des-
taca que alguns dos gene-
rais se juntaram ao gover-
no Bolsonaro por pensar
que poderiam moderar as
atitudes de seu antigo su-
balterno e unir o país, que
estava profundamente di-
vidido entre as bases da es-

querda e da direita. "Bolsonaro era apelidado de "o
cavalo" porque todos achavam que poderiam ca-
valgá-lo sempre que quisessem. Eles pensavam
que poderiam controlá-lo", disse. "Agora, ficou ób-
vio que esses generais são subservientes ao presi-
dente. " Está dito no jornal de negócios O Valor!

Ao longo de sua carreira, Bolsonaro nunca es-
condeu sua admiração pela ditadura brasileira.
Durante a votação do impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputa-
dos, ele dedicou seu voto a um dos mais conhe-
cidos torturadores do governo militar. "Quem
decide se um país vai viver numa democracia ou
ditadura são as Forças Armadas", asseriu ele cer-
ta vez ao Financial Times.

Uma mostra de primaríssimo político, tipica-
mente habitual nos caudilhos fardados da Améri-
ca Latina, essa latrina política, antigo quintal do
imperialismo americano onde vivemos.

Sua retórica, no entanto, começou a se trans-
formar em ações nos últimos meses, quando se
juntou a comícios que defendiam a intervenção
militar para fechar o Congresso e o STF. Alguns
de seus seguidores adotaram uniformes para-
militares. O próprio Bolsonaro chegou a um co-
mício a cavalo, uma clara alusão ao "caudilho" –
o líder forte – que é tradição na história latino-
americana. As tensões chegaram a tal ponto que
Celso de Mello, ministro do STF, disse que a si-
tuação do Brasil era similar à da Alemanha da
República de Weimar e que o presidente estava
tornando o país uma "abjeta ditadura". Doente
há anos, Celso de Mello, agora, adoentou-se na
alma, em sua crença democrática.

No Brasil, alguns mais próximos às Forças Ar-
madas defendem com veemência que os militares
devem ter imparcialidade política. "Estou absolu-
tamente convencido de que hoje não há possibili-
dade de intervenção militar", diz Nelson Jobim, ex-
ministro da Defesa nos governos esquerdistas de
Luiz Inácio Lula da Silva e de Rousseff. "O compro-
metimento dos militares hoje é com o processo
democrático." Três militares da ativa fizeram co-
mentários na mesma linha. E tudo indica que es-
tão certos. É perceptível que o presidente não con-
seguiu envolver as Forças Armadas, de fora parte
algumas patentes inferiores, sem influência para
envolver os militares numa aventura.

Analistas civis destacam que os militares deve-
riam ter respondido com firmeza quando Bolsona-
ro disse que a Forças Armadas não aceitariam "or-
dens absurdas" do STF. Ainda assim, em última aná-
lise, muitos acreditam que os militares não apoia-
riam tal descumprimento de ordens. "Se Bolsona-
ro ignorasse uma decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral, seu governo perderia legitimidade e isso sig-
nificaria o fim do Estado de direito. O impacto nas
instituições brasileiras seria devastador", diz Hus-
sein Kalout, secretário de Assuntos Estratégicos no

Os brasileiros não suportariam mais uma
aventura ditatorial, de viés militar, ainda mais co-
mandada por um oficial da reserva, de baixa pa-
tente, qual seja a de capitão, assim mesmo por-
que ao ser reformado o militar ganha um grau
na carreira. Na verdade, a carreira (?) militar do
presidente resumiu-se de cadete a tenente...

Em sã consciência, o presidente tem vivido às
custas do Tesouro Nacional. Passou do colégio mi-
litar para a Academia de Oficiais e depois fez um
estágio, como parlamentar, no Congresso Nacio-
nal, que durou 27 anos.

A arte de governar é política e não segue as
hierarquias e práticas militares. É de ordem ci-
vil e civilizatória; caso contrário, degenera em
reles quartelada.

Para ser sincero, vejo um presidente "apren-
dendo" a governar com mais habilidade, apesar de
certas "recaídas", como a de "quebrar os dentes" do
jornalista que lhe perguntou de onde viam os oi-
tenta e nove mil reais depositados na conta da sua
esposa, Michele. O Legislativo e o Judiciário sabe-
rão se impor. As Forças Armadas estão amadureci-
das. Precisamos é crescer e combater as desigual-
dades social e econômica.

Não haverá ditadura alguma. O poder mo-
derador são as instituições do Estado democrá-
tico de direito.

governo Temer. "Alguns militares podem gostar
disso, mas sua posição é irrelevante. As Forças Ar-
madas, como instituição, não apoiariam isso."

Os comentários são endossados por um ge-
neral do Exército, para quem o presidente cons-
tantemente testa os limites, mas ainda não os
ultrapassou. "A história política do presidente
Bolsonaro tem sido de tensão permanente", diz.
"Mas as Forças Armadas seguirão a lei, como têm
feito há muito tempo."

Os brasileiros não
suportariam mais uma
aventura ditatorial, de

viés militar, ainda
mais comandada por
um oficial da reserva,

de baixa patente

Todo dia
é Dia da
Árvore

E está aí, de novo, a semana do Dia
da Árvore, e acho que não temos mui-
toparacomemorar,poisnós,sereshu-
manos, não sabemos ou não quere-
mos cuidar bem da natureza. Nós não
cuidamos do nosso meio ambiente,
não protegemos as árvores que nos
dão tudo, até o ar que respiramos e
sem o qual não vivemos. O resultado
é um planeta cada vez mais maltrata-
do e poluído, com cada vez menos
condições de dar sustentação à vida.

Eu não tenho árvores grandes
em minha casa, pois meu jardim é
pequeno e é o único lugar onde tem
um pouquinho de terra para plan-
tar. E gostaria de ter uma grande
área para plantar muitas árvores e
cuidar bem delas.

Mastenhomeuspésdejacatirão,jo-
vens,pequenos,masqueflorescemlin-
damente, alguns pés de araçá, peque-
nos, embora produzam abundante-
mente, e um pé de mamão papaia que
brotou de alguma semente jogada na
terra e está carregadinho. Eles me fa-
zem festejar o Dia da Árvore, eles me
lembram da importância vital do ver-
de para o ser humano.

E por falar em jacatirão, o manacá-
da-serra, aquela va-
riedade de jacatirão
do inverno que flo-
resce em julho, ain-
da está florido, fa-
zendo companhia
para os ipês, que es-
tão cobertos de sol.
Já nem sei mais di-
reito a época de flo-
rescência deles, dos
ipês, com todo esse
descompasso do
tempo, resultado do
nosso descaso para
com o meio am-
biente, que tem
mudado tudo, in-
clusive as estações.

Dá gosto ver ár-
vores majestosas como o ipê, o jacati-
rão, o jacarandá, a primavera, o flam-
boaiã, exibirem suas flores e suas co-
res e, às vezes, algumas das florescên-
cias em épocas diferentes, florescen-
do ao mesmo tempo: é uma coisa que
não é normal, pois o manacá-da-serra,
que floresce em julho, dificilmente al-
cançaria a florada do ipê. E a nossa pri-
mavera entra, assim, ornada com as
flores douradas do ipê, que irradiam
luz, e as flores do jacatirão-manacá,
que ainda persistem. Persistem, ape-
sar do nosso descaso para com a mãe
natureza.

Como eu já disse em outra crôni-
ca, eu gosto de árvores. Gosto de mui-
tas coisas: de um sorriso de criança,
de um rio de águas claras, de flores,
campos e praças. Gosto da natureza,
simplicidade, pureza, de terra, mar e
de sol. E gosto muito de árvores. Gos-
to delas na primavera, no inverno, no
verão e até no outono. Gosto do ver-
de das árvores, gosto das cores das
suas floradas, gosto da sua sombra,
dos seus frutos. Gosto de árvores pe-
quenas, médias e grandes, símbolos
da natureza. E parabenizo todas elas,
que nos dão tanto, a todos nós, até
purificam o ar que respiramos e nós
cuidamos tão pouco delas...

Que não nos lembremos de refle-
tir sobre o valor das árvores em nos-
sas vidas apenas num dia do ano re-
servado a elas. Precisamos nos cons-
cientizar de que sem elas não sobre-
viveremos neste planeta que já foi
mais azul. Se não protegermos nos-
sas matas, nosso verde, a água desa-
parecerá e tudo virará deserto. E a vi-
da não resiste em desertos.

Todo dia é dia das árvores, é dia
da vida.

Se não
protegermos
nossas matas,
nosso verde,
a água
desaparecerá
e tudo virará
deserto

O

A pandemia e a possibilidade de revisão de contrato

No início do ano, o mundo começou a receber
as primeiras notícias do surgimento de um novo
vírus na região de Wuhan, na China, vírus este que
rapidamente se alastrou mundo afora a ponto de
ser decretada pandemia pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), o que alterou de forma drás-
tica as relações privadas e a economia mundial.

Desdeentão, inúmerasempresassofreramforte
impacto financeiro em suas atividades. De toda for-
ma, embora não se possa prever com precisão as
consequências econômicas causadas pela pande-
mia, parece consenso que o impacto causará um
inevitável desequilíbrio nas relações contratuais.

No campo das relações do trabalho, por
exemplo, reconhecendo a importância da ma-
nutenção dos empregos e a necessidade de as
empresas se adequarem à nova realidade, o go-
verno federal editou decretos flexibilizando nor-
mas da CLT, lançando pacotes econômicos, en-

tre outros, tudo isso diante da imprevisibilida-
de provocada pela pandemia.

Na esfera privada, inúmeros contratos foram
firmados em uma situação de normalidade ou pre-
visibilidade econômica e, agora, com a alteração
abrupta do cenário, dúvidas não restam de que ha-
verá grande desequilíbrio nas relações contratuais.
É nesse sentido que suscitamos um instituto do di-
reito civil denominado pela doutrina como "teoria
da imprevisão", adotada pelo Código Civil nos arti-
gos 478 e 479 para readequação contratual.

A teoria da imprevisão surgiu como forma de
mitigar outro instituto das relações privadas, deno-
minado pacta sunt servanda, que, traduzindo para
o bom português, nada mais é do que "o contrato
faz lei entre as partes". Sintetizando, independente-
mente do que fora pactuado entre as partes e de o
contrato fazer lei entre elas, caso haja um fato pos-
terior que torne o contrato excessivamente onero-
so, com extrema desvantagem para uma das par-
tes, em virtude de acontecimentos extraordinários
e imprevisíveis, poderá o devedor pleitear a resolu-
ção do contrato ou a modificação das cláusulas co-

mo forma de devolver o equilíbrio contratual, o que
se mostra a medida mais adequada, a nosso ver.

Podemos imaginar, por exemplo, uma grande
indústria que semanas antes do estouro da pan-
demia pactuou um contrato de locação de uma
enorme área para instalação de seu parque indus-
trial. Poderia a referida indústria pleitear a resolu-
ção do contrato ou a pactuação de novas condi-
ções de forma a trazer de volta o equilíbrio contra-
tual? Pensamos que sim. Da mesma forma, con-
tratos bancários, de compra e venda, franchising,
entre outros, poderão ser revistos caso a imprevi-
sibilidade traga para uma das partes uma onerosi-
dade excessiva do contrato.

Por fim, os efeitos gravosos provocados no meio
social pelas modificações bruscas das relações co-
merciais e de consumo, de modo a impossibilitar o
cumprimento total ou parcial dos contratos, traz à
luz a necessidade da invocação da teoria da impre-
visão como nunca visto antes, um instituto que
certamente será utilizado em larga escala no Poder
Judiciário para trazer de volta o equilíbrio contra-
tual entre as partes e a pacificação social.
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