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Outro dia recebi, como muitos outros, uma mensagem de MyBarackObama.com. A mensagem 
sugeria minha candidatura para um estágio de verão no "Organizing for America", um projeto 
do Comitê Nacional Democrático daquele país. Imaginei situação semelhante no Brasil. Uma 
mensagem com o logotipo do presidente Lula, partindo de um endereço chamado 
MeuLula.com.br, conclamando toda a nossa juventude a ajudar o Luiz Inácio. Nossos jovens 
receberiam treinamento em liderança, aprenderiam princípios de organização política 
ensinados pelo PT e estratégias de mobilização em suporte à implementação da agenda do 
presidente Lula. Tudo como no e-mail do MyBarackObama.com. 
 
Em nosso país isto seria tão implausível que endereços tão previsíveis como 
MinhaDilma.com.br ou SeuSerra.com.br estão perfeitamente disponíveis para registro. Parece 
haver duas razões para tanto. De um lado, nosso Tribunal Superior Eleitoral somente permite 
propaganda eleitoral sob endereços.can.br e veda propaganda na internet após as eleições, 
como se internet fosse televisão, empurrada para um público incapaz de discernir sobre os 
assuntos que encontra ou, aqui, busca. Isto sem mencionar o TSE regulando o registro de 
endereços na web brasileira, matéria que foge completamente à sua alçada. 
 
De outro lado está o princípio da impessoalidade, refletido no artigo 37 de nossa Constituição. 
No sentido que nos interessa aqui, esse princípio demanda a ausência de confusão entre os 
órgãos do Estado e os agentes neles investidos. É como se a imagem do Estado se 
desvinculasse da imagem de seus agentes. Como se o Estado pairasse como uma máquina 
fria, sem rosto e sem voz, à frente daqueles que giram suas engrenagens. Estes, o pessoal 
dos fundos, devem mover a máquina de acordo com manuais de regras e princípios objetivos 
e sempre distintos de seus próprios valores. Quando o valor do agente vira, ele mesmo, 
software para a máquina do Estado, a máquina se torna pessoal; quando ele se substitui ao 
software da lei, a máquina, além de pessoal, torna-se principalmente ilegal. 
 
Mas não parece essa máquina de separações tão certas, tão precisas, pertinente ao século 
que já vai longe? É coerente essa idéia de impessoalidade? É razoável conceber que o Estado 
contemporâneo deva ser impessoal? Claro, os valores do agente público devem aspirar 
sempre a uma correspondência precisa com os valores da lei, da moralidade e da ética 
pública. Mas será que, dentro desses limites, o que se espera do agente público não é 
precisamente uma conduta pessoal, humana na medida de sua humanidade e sempre atenta 
à necessidade de aspirar a ser, ele mesmo, uma pessoa melhor também no exercício de suas 
funções? Não deve o agente dotar essas funções com um pouco de si? 
 
A era da sociedade em rede demanda uma relação mais direta e consensual entre 
administração e administrados. Para tanto, o Estado deve habitar espaços novos, que 
inevitavelmente serão o locus típico para o exercício da cidadania pelos nativos digitais; 
espaços em que a coesão social dependerá de formas mais autênticas de relação 
interpessoal; em que as máscaras cairão pouco a pouco, sendo substituídas pela 
transparência dos julgamentos coletivos de uma internet que não esquece; em que o valor 
pessoal será reconhecido e reafirmado diariamente por um espírito coletivo de que o Estado 
também faz parte. 
 
Em um mundo conectado, de amigos no Facebook, de diálogos em vídeo no YouTube, não há 
lugar para uma administração sem rosto e desvinculada das pessoas de seus agentes. O 
MeuLula.com.br pareceria um caminho natural. O § 1º do tal artigo 37, porém, veda o uso, 
em publicidades de órgãos públicos, de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Como interpretar o conceito de 
promoção pessoal à luz do preciso momento histórico em que vivemos? 
 
Em julgado do ano passado, o ministro Direito, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que o 
uso da expressão "Administração Popular" em documentos públicos "sem dúvida mancha o 
princípio da impessoalidade", simplesmente porque denota origem pessoal ou partidária. A 
expressão havia sido usada pelo PT durante campanha em Porto Alegre. Ora, se 



"administração popular" não pode, que dizer do MeuLula? As dúvidas de que carece o ministro 
Direito sobram em mim, quando penso na internet e no mundo contemporâneo. A 
Constituição pede que olhemos para o Lula e vejamos somente o presidente. Mas o Barack 
olhou para ele e viu "o cara". 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 maio 2009, Primeiro Caderno, p. 7. 
 
 
 

 


