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O afastamento do desembargador Dácio Vieira, que poderia ter se poupado do vexame, 
tomando ele próprio a iniciativa de declarar-se suspeito, não resolveu a questão da censura 
prévia ao Estadão, que indigna e ameaça o País. 
 
A determinação do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reverteu o 
pedaço menos importante da liminar judicial, deixando porém de reconhecer o óbvio legal: 
uma decisão de juiz considerado suspeito deve acompanhar o afastado.  
 
No mesmo dia (15), o presidente do Senado encheu-se de brios e atacou a mídia, em discurso 
proferido da tribuna da Câmara Alta.  
 
Político experiente, com mais de 50 anos de exercício do poder público, o ex-Presidente da 
República – que entregou o cargo ao seu sucessor com uma inflação superior a 84% ao mês 
jogou areia nos olhos da opinião pública brasileira, indagando em alto e bom som “Quem 
representa o povo?”. 
 
Por experiência própria, Sarney sabe que a função jornalística é repleta de riscos, um dos 
quais ter contra si, ainda que momentaneamente, certo grau de reprovação pela ousadia no 
compromisso com a verdade, cuja comprovação nem sempre é imediata. 
 
Bom orador e de cultura invejável, S. Exa. não se fez de rogado, respondendo primeiro pela 
mídia: “Somos nós”.  
 
A momentânea mudança de lado tinha uma explicação. Ela viria com a afirmação seguinte: “E 
dizemos nós, representantes do povo: somos nós”. 
 
Criado o embate do sofisma, que ele chamou de contradição, Sarney deixou de considerar por 
inconveniência o exame do que disse.  
 
Historicamente, a mídia não costuma afirmar que representa o povo, palavra, aliás, mal 
empregada por políticos como ele, que costumam enquadrar nas quatro letras apenas a base 
da pirâmide, deixando propositalmente fora todo o resto que não é pouco.  
 
Até eles pasme, leitor! fazem parte do povo. Povo são todos os que povoam o País, no caso do 
Brasil. 
 
Mas, voltando à propriedade da representação popular, é até certo Sarney autoproclamar-se 
representante do povo. Os eleitos pelo sistema democrático são realmente nossos 
representantes. 
 
Só que precisam ser fiscalizados e essa é uma das funções da mídia, na verdade a que mais 
incomoda os políticos, quando autores de mazelas que, reveladas (pela mídia), comprometem-
lhes a imagem. 
 
No exercício dessa função, a mídia não representa necessariamente o povo, embora seus 
componentes sejam na acepção da palavra mais povo do que o povo que são os políticos. Mas 
desempenha o seu papel, cabendo à opinião pública (o povo) julgá-la em um primeiro 
momento. 
 
A mídia que quer se apropriar do povo é tão comprometida com o erro como os políticos que 
agem da mesma forma.  
 
Quanto à afirmação de S. Exa. de que a mídia “é inimiga das instituições”, não cabe o absurdo 
no terreno amplo da inteligência do longevo senador.  
 



Inimigos das instituições são os políticos que agem contra as mesmas, como se vê hoje em 
nosso País e por meio de atalhos que ironicamente se utilizam das largas franquias concedidas 
unicamente pela democracia.  
 
Nenhum representante da mídia o que não quer dizer compulsoriamente do povo pode em sã 
consciência ser contra as instituições (pelo menos as que reconhecemos como legítimas no 
regime democrático), porque elas significam a defesa da sua própria liberdade de informar e 
opinar. 
 
O senador sabe melhor que ninguém, pelo vasto conhecimento da História brasileira e da 
própria civilização, que se na guerra o primeiro valor a morrer é a verdade, no 
enfraquecimento das instituições a primeira vitória é da censura.  
 
Isso não interessa à mídia (independente) alguma do Brasil e do mundo. O mesmo não pode 
ser dito em relação aos políticos. 
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