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No regime presidencial, estão
enfeixadas numa só pessoa, o
presidente da República, duas
funções distintas: a do chefe de
governo e a do chefe de Estado.
Ao primeiro cabe a composição
doMinistério, a formação ema-
nutenção da maioria parlamen-
tar, a gestão administrativa e a
implementação de políticas. É
da natureza de sua função to-
mar partido e lançar-se à bata-
lha política. Do segundo, por
sua vez, espera-se que exerça
papel de árbitro entre as par-
tes, tenha maior distanciamen-
to da luta política imediata,
oriente-se por uma perspectiva
de longo prazo e represente, in-
terna e externamente, o maior
(e se possível omelhor) denomi-
nador comum do país, zelando
pelo aperfeiçoamento das suas
instituições.

São funções de difícil conci-
liação. Os regimes semipresi-
dencialistas – como existem em
Portugal e naFrança, por exem-
plo – separam-nas, deixando a
primeira ao primeiro-ministro e
a segunda ao presidente da Re-
pública, ambos eleitos pelo voto
direto. Nesses casos, o bom fun-

cionamento do regime depende
tanto das regras escritas (e não
escritas) quanto dos traços de
personalidade dos dois persona-
gens, principalmente quando re-
presentam partidos distintos e
maiorias eleitorais diferentes.

No presidencialismo, com as
duas funções enfeixadas numa
só pessoa, o difícil equilíbrio de-
pende ainda mais de aspectos
subjetivos. O peso desses aspec-
tos aumenta conforme se apro-
xima o período eleitoral. É que
então maior se torna o conflito
potencial entre as funções de
chefe de governo, legitimamen-
te interessado em se reeleger
oueleger o candidatode sua pre-
ferência, e as de chefe de Esta-
do. Existem regras que visam
regular esse conflito, circunscre-
vendoopoder do chefe de gover-
no. Mas, em última instância, o
equilíbrio entre essas duas fun-
ções descansa sobre uma esco-
lha individual, embora condicio-
nada por regras formais e pelos
costumes políticos vigentes,
que, em alguns países, são mais
frouxos que em outros.

Você provavelmente já en-
tendeu aonde quero chegar.
Sim, ao Brasil, às eleições de
2010 e ao presidente Lula. Seria
um exagero e uma injustiça di-
zer que Lula mandou às favas a
postura que se espera de um
chefe de Estado. Basta consta-
tar que ele não abraçou a tese
do terceiromandato, sepultada,
em definitivo, por notável pare-
cer do deputado José Genoino,

do seu próprio partido. Não é
pouca coisa, à luz do tamanho
de sua popularidade, das dificul-
dades de encontrar, na base
aliada, um outro candidato à al-
tura e do (mau) exemplo de vá-
rios de seus pares na América
Latina. Lula agiu, nesse caso, co-
mo chefe de Estado, pouco im-
portando se movido ou não por
cálculo político visando 2014.

Inegável, por outro lado, é o
fato de que as ações de seu go-
verno e as suas próprias, em
particular, estão cada vez mais
orientadas por um só objetivo:
vencer as eleições presiden-
ciais de 2010. Ao contrário do
que propala, muitas dessas
ações se fazem em detrimento
dos interesses de longo prazo e
das instituições do País.

Os exemplos recentes se acu-
mulam. O mais óbvio deles é o
empenho em salvar o presiden-
te do Senado de uma punição
que, por exemplar, seria um
passo importante na exaspera-
dora batalha pela renovação
dos costumes políticos. Repete-
se assim cena já vista no episó-
dio do “mensalão”.

Junta-se a esse comporta-
mento reiterado uma retórica
ufanista, que encharca toda e
qualquer referência ao pré-sal
e visa a estruturar o debate pú-
blico de forma enganosamente
plebiscitária, entre os que es-
tão com ele, Lula, e, portanto,
com o interesse nacional, e os
que estão contra ele e, conse-
quentemente, contra o interes-
se nacional.

A operação de propaganda
política em torno do modelo de
regulação e exploração do pré-
sal está toda ela subordinada à
lógica e ao tempo da disputa
eleitoral, subordinação tão in-
tensa quanto crescentes são as
dúvidas sobre a viabilidade da
candidatura de Dilma e decres-
cente o feitiço político do Pro-
grama deAceleração doCresci-
mento (PAC).

De um chefe de Estado seria
de esperar atitudemais comedi-
da, dadas as incertezas sobre o
real potencial de receitas prove-
nientes da exploração do pré-
sal, e menos cega às restrições,
cada vez maiores, que o comba-
te à mudança climática imporá
à utilização dos combustíveis
fósseis. Seria de esperar tam-
bémmaior visão estratégica em
relação às oportunidades asso-
ciadas às energias renováveis,
nas quais o Brasil tem vanta-
gens competitivas que poderão
desaparecer no médio prazo se
não acompanharmos o avanço
da fronteira tecnológica, lidera-
do pelos Estados Unidos.

A ausência da atitude que se
espera de um chefe de Estado é
ainda mais flagrante na condu-
ção da concorrência internacio-
nal para a aquisição dos novos
jatos de caça para a Força Aé-
rea Brasileira. Pior do que o
precipitado anúncio do vence-
dor da disputa, quando da visi-
ta do presidente francês, Nico-

las Sarkozy, só mesmo a de-
claração que se seguiu às tor-
tuosas explicações de minis-
tros e assessores sobre o “ver-
dadeiro sentido” da fala presi-
dencial. Na esteira de seus au-
xiliares, Lula confirmou reto-
ricamente que a concorrência
continuava em aberto, mas
completou dizendo que a deci-
são caberia exclusivamente a
ele, por ser “estratégica”.

Ora, justamente por ser de
fato “estratégica”, a decisão
deveria ser tomada somente
após o cumprimento de todas
as etapas técnicas e jurídicas
e a publicação dos pareceres
técnicos, para conhecimento
do País, e depois de um razoá-
vel debate público a respeito.
Jamais à conveniência e ao
gosto do chefe de governo.

Há, até aqui, um ausente
óbvio nesse quadro de monó-
logo presidencial: o Congres-
so. Do Legislativo se espera
que provoque o debate públi-
co sobre questões de tama-
nha importância, em lugar de
se lançar à batalha sindical pe-
la equiparação dos vencimen-
tos dos parlamentares aos
dos juízes do Supremo.

Estámais do que na hora. ●

Sergio Fausto, coordenador de
Estudos e Debates do iFHC,
é membro do Grupo de Acom-
panhamento da Conjuntura
Internacional (Gacint) da USP
E-mail: sfausto40@hotmail.com

A indicação de José Antônio
Toffoli, advogado-geral da
União, para substituir o faleci-
doministro Carlos Alberto Di-
reito Menezes na mais alta
Corte do País não denota ape-
nas a índole voluntarista do
presidente Luiz Inácio. Sinali-
za tempos banais, o ciclo da
crise de identidade das insti-
tuições democráticas. Associa-
ções, federações, sindicatos,
partidos políticos e até os Po-
deres da República desviam-
se de seus caminhos, perden-
do-se no emaranhado competi-
tivo do mundo contemporâ-
neo. Nas últimas décadas, os
mecanismos clássicos da polí-
tica, principalmente as estru-
turas de contrapeso, têm vivi-
do intenso enfraquecimento,
na onda dapasteurização ideo-
lógica que se esparrama pelo
mundo. Esse fenômeno émais
sensível em democracias inci-
pientes como a nossa. Portan-
to, qualquer movimento de
cunho personalista na seara
institucional se reveste da ba-
nalização e domatiz burocráti-
co que se impregnana vida pú-
blica. Hoje, o lema é: “A admi-
nistração das coisas substitui
o governo dos homens.” Se o
fator econômico é, na atualida-
de, o motor da política, o axio-
ma anterior pode ser substituí-
do por este: “A quantidade
agrega mais valor que a quali-
dade.” Toffoli, à parte qualida-
des pessoais e profissionais, é

a projeção desse escopo.
Ecomoopresidente daRepú-

blica reagiu ao ser questionado
sobre o fato de seu escolhido ter
sido reprovado em concurso pa-
ra juiz? “Bobagem. A vida é as-
sim mesmo.” O argumento que
dá pistas para a indicação é defi-
nitivo: “Ele é um p... advogado.
Foi advogado da gente desde a
campanha de 1998.” Pode-se cri-
ticar Lula por muitas coisas, até
por abusar de linguagem chula.
Mas ele porta o salvo-conduto
da sinceridade. O eleito, que pas-
sará 29 anos no Supremo, po-
dendo vir a ser o mais duradou-
ro ministro da Corte em todos
os tempos, ganha a láurea pelo
reconhecimento ao trabalho no
PT. A polêmica se estabelece.
Pode o presidente nomear pes-
soa de sua intimidade para com-
por o quadro dos altosmagistra-
dos do País? Pode. Que critérios
devem ser obedecidos? Pelome-
nos dois se fazemnecessários: vi-
da ilibada e notório saber. Eis a
questão que gera divergências.

A retórica da alta qualifica-
ção não tem vez no palanque de
Luiz Inácio. Aliás, nesse capítu-
lo, todos os governos parecem
guiar-se pelo velho preceito:
“Aos amigos, pão; aos inimigos,
pau.” A ética e a moral das indi-
cações correm pelas águas das
circunstâncias. Lula, porém,
tem um diferencial em relação
aos antecessores:manobra o po-
der de maneira mais completa.
Como os antigos romanos. Os
gregos amparavam-se na ra-
zão, buscando em argumentos
brilhantes a base para alcançar
o poder. Já os romanos pouco
valor atribuíam às ideias. Para
eles, poder era potentia (força fí-
sica) e potestas (direito legal e
inerente ao cargo). Lula é o to-
do-poderoso. Junta carisma,
prestígio, força do cargo e o que
mais for preciso para impor a
vontade. Coisas como bom sen-
so, bagagem, experiência de-
vem passar ao largo de suas
considerações.

A nomeação do advogado-ge-
ral daUnião para o STFdepara-
se, ainda, com fatores favorá-
veis, que, paradoxalmente, fo-
ram produzidos no próprio am-
biente da Corte. Ainda está vivo
na memória o bate-boca em que
oministro JoaquimBarbosa acu-
sou o presidenteGilmarMendes
de destruir a Justiça do País, su-
gerindo-lhe que fosse à rua para
ouvir o clamor popular. Chegou
a dizer que Mendes não estava
falando “com os seus capangas
deMato Grosso”. Se naquele es-
paço sagrado termos tão baixos
são pronunciados por altas exce-
lências, por que umadvogado jo-
vem, cheio de vontade, respiran-
do oxigênio, não pode ali tomar
assento? Como tanta sabedoria
pode conviver com a linguagem
de achincalhe? Tempos banais.
Paredes de espelhos quebrados.
Ciclo de terra devastada. Veja-
se a instituição parlamentar. O
Senado, por conta dos episódios
que atingem seu presidente, es-

tá com a imagem borrada. De-
núncias em série envolvendo
membros das Casas congres-
suais acabam esmaecendo o de-
senho da instituição política.

Já oPoder Executivo é cober-
to pelo manto de Lula. O apara-
to ministerial é uma colcha de
retalhos. Na paisagem emer-
gem alguns programas-símbolo
que funcionam como locomoti-
va do trem governamental. Sob
a régua da política, Lula aprimo-
rou métodos do passado. Coop-
ta partidos, consolida a base go-
vernista, usando de modo feroz
o rolo compressor do Orçamen-
to para fechar currais. Conver-
sa direto com as massas, a
quemdistribui gigantesco cober-
tor. Prestigiado, aceita o risco
de desagradar a parcelas – dimi-
nutas – da sociedade, particular-
mente os grupos de formação
de opinião. Estes reagemnegati-
vamente à indicação de Toffoli?
Que se lixem. O povo? Ah, não
está nem aí para questões como
essa. Já a esfera judiciária reage
de maneira pragmática. Sabe
que essa é aprática de nossa cul-
tura. O fato de o nomeado ser jo-
vem e inexperiente vem confir-

mar o fluxo que se observa em
direção à magistratura. Jovens
juízes ascendem à carreira, em
todas as unidades federativas,
depois de atravessarem umcur-
to corredor de concursos.

Arremate do imbróglio:
quem temmoral para cobrar ex-
periência, cultura, conhecimen-
tos, graus acadêmicos elevados,
enfim, vida lapidada pela sabe-
doria, quando a pré-candidata
de Lula à Presidência da Repú-
blica nunca ganhou umúnico vo-
to popular? Qualificação educa-
cional para quê, se o presidente
da República é o primeiro a di-
zer que educação não faz a fama
e formação superior não leva a
nada? Basta a pessoa ser mini-
mamente alfabetizada para ser
presidente da República. Se ele,
que nomeia 8 de 11 ministros pa-
ra a Suprema Corte (fato inusi-
tado), não tem curso superior,
por que um advogado (aliás, um
p... advogado) não pode ser ma-
gistrado? E a condenação do in-
dicado por uma instância da
Justiça não deve ser levada em
conta? Em se tratando do Bra-
sil, nada disso deve ser levado a
sério. O senso comum aponta-
ria para esta expressão: coitado
do juiz do Amapá que condenou
o ministro do STF. José Antô-
nio Toffoli será sabatinado, dia
30, no Senado. Quem tem dúvi-
das de que será aprovado? ●

Gaudêncio Torquato, jornalista,
é professor titular da USP, con-
sultor político e de comunicação
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ToffolinoSTF
Será que após prestar dois con-
cursos públicos, e ser reprovado,
para juiz substituto, o dr. José An-
tônio Toffoli, advogado de Lulla
e do PT, finalmente será aprova-
do pelo Senado para ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF)?
Eu, que após recolher o INSS por
35 anos e receber R$ 1.210 con-
tinuo trabalhando, por precisar,
fico só pensando na aposentado-
ria que terá esse moço daqui a
29 anos. O que vale é ser petista
neste país do Lulla. Para o povo,
só trabalho e os restos das miga-
lhas... Cheguei à conclusão de
que o Lulla é a favor dos aposenta-
dos, desde que sejam do PT.
ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA E SIL-

VA, publicitário, aposentado indignado

paduadpa@terra.com.br

Campinas

Excelência
O grande paradigma nas grandes
civilizações grega e romana era
o da excelência. Tudo o que se
fazia tinha por objetivo alcançar
esse grande propósito de digni-
dade, mas que só era alcançado
por um comportamento ilibado
em muitos anos de experiência.
O presidente Lula poderia aprovei-
tar a sua popularidade e nomear
o sr. Waldomiro Diniz para a pró-
xima vaga do Tribunal de Contas
da União. Como seu ex-colega
José Antônio Dias Toffoli na sub-
chefia da Casa Civil do então
ministro José Dirceu, trata-se de
pessoa experiente e instruída
pelo mentor de ambos no trato da
coisa pública!
EUGÊNIO JOSÉ ALATI

eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

Golpes
O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ocupou a tribuna nas
Nações Unidas e, numa de suas
palestras, declarou que não vai
tolerar golpes na América La-
tina. Mas o mesmo Lula tanto
tolera como apoia os golpes
dados aqui, no Brasil: do men-
salão, dos aloprados, dos des-
vios de verbas da Petrobrás, do
Banco do Brasil... E o mais cho-
cante, que é o golpe do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Fede-
ral e dos Territórios (TJDFT),
o qual, para contribuir com as
falcatruas do clã dos Sarneys,
aplicou um golpe no Estadão.
PAULO F. SIQUEIRA DOS SANTOS

paulosiqueirasantos@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

Oanfitriãoemapuros
Apesar do sensível declínio da di-
reita (troglodita ou não) e da es-
querda (festiva ou não), remanes-
ce um ranço pernicioso de am-
bas, aproximadas em seus méto-
dos e finalidades, como bem as
analisou Norberto Bobbio. Por is-
so espero não merecer a habitual
pecha que vêm atribuindo às viú-
vas do Muro de Berlim ou do re-
gime de Salazar, eis que desejo
formular alguns questionamentos
sobre a conturbada hospedagem
ao sr. Manuel Zelaya na Embaixa-
da do Brasil em Honduras. Gosta-
ria de saber, por exemplo, se nos-
so governo não foi, no mínimo,
açodado ao informar sua surpre-
sa ante o surgimento calculado
do presidente deposto em nossa
legação. Leio no Estado de 25/9
que nem tão golpeado assim foi o

cavalheiro do chapéu, de vez que
estudiosos da Biblioteca do Con-
gresso dos EUA consideram “le-
gal a deposição do presidente
eleito”, somente foi excessiva a
defenestração. Se já não tivesse
de explicar o governo a tão previ-
sível derrota na eleição de dirigen-
te da Unesco, será o caso de ao
menos nos informar por que en-
volveu o País desnecessariamen-
te nesse imbróglio hondurenho.
JAIRO POLIZZI GUSMAN

jairogusman@gmail.com

São Paulo

● O presidente deposto tentou
dar um golpe, fazer plebiscito pa-
ra mudar a Constituição. Fez um
barulho danado, foi para a fron-
teira, apareceu na mídia comen-
do em marmita num acampamen-
to, para fazer demagogia, pois o

chapéu dele é de US$ 150. Agora
entra no país e invade a Embaixa-
da do Brasil. Isso não é normal,
como disse o incompetente Celso
Amorim. Zelaya está convocan-
do, acenando para a população,
fazendo palanque da embaixada.
Lulla, Dilma e Amorim estão equi-
vocados. Se o governo Michelet-
ti é considerado por vários países
ilegítimo, essa invasão da embai-
xada também é ilegal. O Brasil
não pode apoiar esse tipo de pa-
lanque, mesmo com seu presiden-
te palanqueiro pós-graduado.
CELSO DE CARVALHO MELLO

celsosaopauloadv@uol.com.br

São Paulo

Doismeses
O que ninguém fala e resume o
lado verdadeiro da história é que

SergioFausto
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A retórica da
alta qualificação
não tem vez no
palanque de Lula

E um Congresso
à altura, no quadro
atual de monólogo
presidencial
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