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O anúncio de que
a presidente da
República teria
manifestado ao
presidente do
SupremoTribu-

nal Federal (STF) preocupação
comodesdobramento doentre-
vero Lula-Gilmar Mendes põe
no ar a questão: o caso tem po-
tencial para gerar uma crise ins-
titucional nas relações entre o
Executivo e o Judiciário? A res-
posta é negativa. Há consenso
de que as instituições nacionais
devem ser preservadas e as rela-
ções entre osPoderes, harmôni-
cas e respeitosas, mesmo sob
eventuais abalos que envolvam
atitudes ou declarações de seus
componentes (ou ex), como es-
te que coloca na arena do emba-
teumex-presidente da Repúbli-
ca e um ministro da mais alta
Corte, que também já a presi-
diu. Não significa negar ou mes-
mo diminuir a gravidade do en-
contro entre Gilmar Mendes e o
ex-presidente, principalmente
levando em conta a contunden-
te denúncia de que “chantagis-
tas, bandidos, gângsteres”
agem com o objetivo de atrapa-
lhar o julgamento do mensalão,
“por meio de informações men-
tirosas deque aCorteestaria en-
volvida em corrupção”. Mais:
Lula seria “a central de informa-
ções”. É razoável supor que, sob
o escudo da vitaliciedade, os
membros do STF conservem a
altanaria e a independência pa-
ra ministrar a justiça,não secur-
vando a eventuais pressões que
chegam aos seus ouvidos.

O imbróglio abre um leque
deabordagens. Aprimeira apon-
ta a inconveniência da reunião,
marcada por Nelson Jobim,

amigo dos dois interlocutores e
também ex-ministro da Corte,
em seu escritório. Seria ingenui-
dade imaginar que uma conver-
sa de duas personalidades públi-
cas, sob sigilo, tivesse como foco
uma cordial confraternização,
ainda mais quando se sabe que
um dos participantes, em conva-
lescença,se cerca decuidadospa-
ra evitar os “tragos nossos de ca-
da dia”, sob o ar esfumaçado de
um bom charuto.

A regra de respeito aos contrá-
rios,própriaaosistemademocrá-
tico,comporta contendas no pla-
no do discurso e posições diver-
gentes de contendores. Com es-
sa garantia, o ex-presidente Luiz
Inácio investe-se da condição de
cidadão com direito a emitir juí-
zos de valor sobre quaisquer ma-
térias e defender causas de seu
legítimo interesse nos foros que
julgar apropriados. Direito, aliás,

revigorado pelo empuxo de uma
democracia participativa em ex-
pansão, como a que se vê por es-
tas plagas, e desenvolvida pela
miríade de organizações que
abrem a locução, fazem pressão,
batem bumbo nos espaços insti-
tucionais, desfraldando bandei-
ras de todas as cores. Não bastas-
se, Lula soma à identidade baga-
gem de monta: ascendeu ao pos-
to mais alto da República saindo
das bases da pirâmide social, dei-
xou o governo depois de oito
anos aplaudidopelas massas, im-
pregna-se de carisma e continua
a ser a principal liderança do par-
tido que ocupa vãos e desvãos do
poder central. É compreensível
que, sob esse manto, a autorida-
de carismática de Lula sirva de
transporte para um projeto de

poder de longo prazo.
O empreendimento

que se desenvolve nos la-
boratórios do PT é o de
alongarealargar osdomí-
nios políticos no País pa-
ra horizontes que ultra-
passem a faixa de 20
anos,oque pressupõefin-
car estacas profundas no
territórioa partir das mu-
nicipalidades. Pular de
650 para 1.000 prefeitos
é uma das metas na fren-
te de fixação de estacas
para este ano. Mas há um
rolo compressor que po-
de atrapalhar os avanços
das retroescavadeiras.
Foi batizado como men-
salão, derivação do ter-
mo mensalidade, denun-
ciado em 2005 pelo então
deputado Roberto Jeffer-
son para se referir a uma
supostamesadapagaade-
putados para apoiarem
projetos de interesse do

Executivo. O então presidente
Lula, angustiado, chegou a desa-
bafar na época: “Eu me sinto traí-
do por práticas inaceitáveis. In-
dignado pelas revelações que cho-
cam o País, e sobre as quais eu
não tinha qualquer conhecimen-
to. (...) Não tenho nenhuma ver-
gonha de dizer que nós temos de
pedir desculpas. O PT tem de pe-
dir desculpas. O governo, onde er-
rou, precisa pedir desculpas”. De
40 denunciados pelo então pro-
curador-geral da República, An-
tonio Fernando de Souza, 37 são
réus no STF. Hoje o coordena-
dor político do governismo, Luiz
Inácio, se esforça para demons-
trarquenão houvemensalão. Or-
ganizaas estratégias do PT,aplai-
na caminhos, impõe candidatos
às prefeituras, articula acordos,
aprova parcerias e faz articula-
ções nas altas esferas.

Ditoisto,afloraaquestão:omi-
nistro Gilmar Mendes não imagi-
nou que o mensalão poderia ser
objeto da conversa? Se pensou
que o tema poderia vir à tona,
mesmo sob a capa de leve sonda-
gem, por que aceitou o encontro?
Ao se deparar com uma aborda-
gem com jeito de pressão e chan-
tagem, como chegou a admitir,
porquenãodeubastaàinterlocu-
ção e se retirou? Afinal, há uma
liturgia do poder que recomenda
respeito ao rito, rigidez no proto-
colo, obediência às normas, defe-
sa dos papéis institucionais. A
propósito, faz tempo que por
aqui se rasga o manto da liturgia,
a começar pelo próprio Lula, que
cobrava de Fernando Henrique
composturadeex-presidente,re-
comendando-lhe recolhimento.
Agora esforça-se para elevar a au-
ra carismática, deixando-se em-
balar em aplausos embriagantes
e a acenar para as massas, como a
querer dizer: aqui estou eu, mais
forte e vivo do que nunca, curado
e pronto para abrir novas frontei-
ras. O perigo mora próximo do
líder carismático que se coloca
em pé de igualdade com o sagra-
do.Mais cedoou maistarde, o he-
rói se achará tão potente a ponto
de querer tomar o lugar de Deus.

Da parte do ministro Mendes,
persiste a impressão de que, ao
descerem do Olimpo das Cortes
para habitar a planície dos sim-
ples mortais, magistrados, como
ele, podem até vir a ganhar a sim-
patia social. Atitudes enviesadas
diminuem, porém, a taxa reve-
rencial condizente à condição de
juiz. O encontro de um alto ma-
gistrado e de um ex-presidente
da República, para debater ques-
tõesimportantes da vidarepubli-
cana,deve revestir-seda dignida-
de que seus perfis recomendam.
Sob pena de ambos caírem na va-
la aberta pelo descrédito.
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E screvo esta crôni-
ca às vésperas de
partir para o Japão
e a China, de onde
só regressarei de-
pois de publicado

o texto, daqui a duas semanas. É
sempre arriscado, nessas condi-
ções, falar sobre a agenda políti-
ca. Será mesmo? O marasmo é
tãograndequepossivelmente, ao
voltarerelerosjornais, encontra-
reiosmesmostemas:aCPI,acor-
rupção comsuasteias enredadas,
oscandidatosàsprefeiturasjáco-
nhecidos e suas previsíveis alian-
ças, o PIB que cresce pouco, os
juros que finalmente começam a
cair,ainadimplência dosdevedo-
res,asdemandasporreformastri-
butárias, as soluções caso a caso
paradiminuirosestoquesdasem-
presas (principalmente automo-
bilísticas), e assim por diante. Dá
atépreguiça passar os olhospelas
colunas e notícias da mídia, sem
falar das TVs que repetem tudo
isso com sabor de press release,
emitido seja pelo governo, seja
por empresas.

Ainda recentemente, um so-
ciólogo mexicano, falando na
Fundação iFHC e se referindo a
outro aspecto da mesma ques-
tão,dissequeo resultadodaselei-
ções em seu país independe das
campanhas eleitorais. Isso por-
que, quando a propaganda parti-
dária tem vez na mídia, a “opi-
nião”já está enraizadanoseleito-
res, pois nos anos anteriores se
elegeram os heróis e os vilões
cujas virtudes e defeitos foram
repetidostodootempo,semcon-
testação crítica. Será muito dife-
rente entre nós? É dessa maneira
que se exerce nas modernas so-
ciedades de massa o controle
ideológico da opinião, seja pelos
governos, seja pelos grupos do-
minantesnasociedade,econômi-
cos ou políticos.

A sensação do já visto que ali-
mentaa modorra eleva ao tédioe
aodescasocomapolíticaé,entre-
tanto, enganadora e perigosa. A
despeito de tudo, nem só de ma-
nipulaçãoda opiniãoviveumaso-
ciedade.De repente, quando me-
nos se espera, não são as “forças
do mercado” nem o “pensamen-
to único” (que em nosso caso,
menos do que neoliberal, é de es-
querda desenvolvimentista-au-
toritária) que comandam a von-
tade popular. É o que vemos ago-
ra na Grécia e na França, onde a
vitória de Hollande, a despeito
do irrealismo de algumas de suas
promessas, ecoa até na alma de
Obamae orígidodogmatismo te-
desco, fantasiado deracionalida-
de de mercado, se vê cerceado
por aspirações de outra nature-
za.Convém,portanto, nãosobre-
estimar a força das verdades
preestabelecidas. Mormente em

nossos dias, quando a internet
permite que um sem-número de
opiniões divergentes circule
sem que os leitores ou ouvintes
da grande mídia se deem conta.

Não digo isso para aceitar o
conformismo vigente em mui-
tos meios de comunicação, até
porque, para fazer frente a ele, o
desconcerto causado pela varia-
bilidade de opiniões das mídias
sociais,e mesmo pelamistura en-
tre lixo eletrônico e real opinião,
é insuficiente. Digo-o para aler-
tar: a despeito de parecer que a
política, principalmente a parti-
dária, é mais enganação do que
afirmação de interesses e valo-
res que podem enfrentar a luz do
sol,nofinal das contas o quedeci-
de a nossa vida em sociedade é a
política mesmo. Portanto, sensa-
borona ou não, repetitiva ou
não, controlada pelos que man-
dam ou não, dependemos dela.

Nos dias que correm, sobretudo
nos regimes democráticos, não
há política sem comunicação; lo-
go, é melhor tomar coragem pa-
ra ler e ouvir tudo o que se diz,
mesmo quando partindo de fon-
tes suspeitas.

Aprecondição paraque haja al-
ternativas ao que aí está é manter
aliberdade de expressão, mesmo
que haja distorções. Isso não ex-
cluiumalutaconstantecontraes-
tas,não paracensurá-las,mas pa-
ra confrontá-las com outras ver-
sões. Afastando por inaceitável
qualquer tentativa de “controle
social da mídia”, o acesso de opi-
niões divergentes aos meios de
comunicação poderia criar um
ambientemais favorávelàveraci-
dade das informações.

Por exemplo: será que é demo-
crático deixar que os go-
vernos abusem nas ver-
bas publicitárias ou que
asempresas estatais, sub-
repticiamente, façam co-
ro à mesma publicidade
sob pretexto de estarem
concorrendo em merca-
dos que, muitas vezes,
são quase monopólicos?
E que dizer do tom inva-
riavelmente otimista
das declarações sobre a
superação da crise finan-
ceira global oriundas de
setores empresariais in-
teressados ou, em nosso
caso, da marcha contí-
nua para o êxito econô-
mico reiterada pelos go-
vernos? O efeito deleté-
rio desse tipo de propa-
ganda disfarçada não é
tão sentido na grande mí-
dia, pois nesta há sempre
a concorrência de merca-
do que a leva a pesar o
interesse e mesmo a voz

do consumidor e do cidadão elei-
tor. Mas nas mídias locais e re-
gionais o pensamento único im-
pera sem contraponto.

A autenticidade das informa-
ções escapa das deformações ad-
vindas da influência das forças
estatais (inclusive do setor pro-
dutivo estatal) e das empresas
privadas precisamente pela voz
crítica dos setores da mídia inde-
pendente, por meio de seus re-
pórteres, editorialistas e mesmo
dos proprietários que têm cora-
gem de expor opiniões. Não por
acaso, é contra estes que os do-
nos do poder político e os parti-
dos que os sustentam se mo-
vem: denunciam que é a impren-
sa que faz o papel da oposição.
Até certo ponto isso é verdade.
Mais por deficiência dos parti-
dos de oposição, cujas vozes se
perdem nos corredores dos Par-
lamentos, do que por desejo de
protagonismo da mídia crítica.
Nospaíses europeusou nos Esta-
dos Unidos, por mais que haja
partidarismo nos meios de co-
municação ou que por lá prevale-
ça o mesmismo das notícias que
refletem o statu quo, sempre há
espaço para o outro lado, para o
contraponto. Mal termina de fa-
lar o primeiro-ministro da Ingla-
terra e já a voz da oposição, co-
mo tal, é transmitida. O mesmo
ocorre quando o presidente dos
Estados Unidos faz sua apresen-
tação anual ao Congresso.

Obviamente, não basta haver
uma mudança na oferta de espa-
ço pela mídia, é preciso que haja
vozes de oposição com peso sufi-
ciente para serem ouvidas e se
fazerem respeitar. Sem esque-
cer que nas democracias a voz
que pesa politicamente é a de
quem busca o voto para se tor-
nar poder.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Rasgando
a liturgia
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POLÍTICA ECONÔMICA
Crescimento pífio

Mesmo com a crise internacio-
nal, um país forte e pujante como
o nosso – o quinto maior do mun-
do em território e com quase 200
milhões de habitantes – não pode
ter um crescimento ridículo de
0,2%, como no último trimestre.
Temos um grande mercado inter-
no e todas as condições para cres-
cimento econômico forte e sus-
tentável. Enquanto a economia
dos demais Brics vai de vento em
popa, a do Brasil começa a derra-
par. Além da redução de juros,
precisamos urgentemente dimi-
nuir os impostos e incentivar a
produção. O Brasil não se pode
contentar com crescimento me-
díocre do PIB e o governo deve
proteger a indústria nacional e fa-
vorecer o consumo interno.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

PIB agropecuário em queda

O encolhimento do PIB agrope-
cuário em mais de 7% no primei-
ro trimestre foi o principal res-
ponsável pelo pífio crescimento
do PIB brasileiro (0,2%) no mes-
mo período. É morte anunciada,
já que nos últimos anos o setor
primário não recebeu o mínimo
apoio das autoridades econômi-
cas, além de ter sido tratado co-
mo o grande vilão da nossa socie-
dade. Ruralistas perdem cada vez
mais sua segurança jurídica, teori-
camente garantida pela Constitui-
ção de 88. O fazendeiro tem de se
proteger de MST, quilombolas,
Funai, verdes, ONGs a serviço de
interesses estrangeiros, legislação
sobre “trabalho escravo” e políti-
cos de esquerda querendo fazer
média. Produzir alimentos no Bra-
sil está cada dia mais difícil.
LUIGI PETTI
luigi.petti@oasempreendimentos.com
São Paulo

Produção industrial

As notícias de queda da produção
industrial brasileira não são gra-
tuitas. Recentemente ouvi um
empresário no ramo metalomecâ-
nico há quase 50 anos falando
dos números do Brasil e da Chi-
na. No início dos anos 1980 o Bra-
sil produzia 50 milhões de tonela-
das de aço, como a China. Hoje o
gigante asiático produz perto de
500 milhões, ante 33 milhões da
produção nacional. Há que lem-
brar que boa parte do minério de
ferro para produzir esse aço é bra-
sileiro e ainda assim, com a via-
gem intercontinental, os custos
de produção na China são muito
mais competitivos. Enquanto a
carga tributária média chinesa é
de 7%, aqui chega a 38%. Enquan-
to o Brasil quer reduzir a jornada
de trabalho sem redução salarial,
a China estimula a ampliação da
jornada de trabalho associada à
qualificação técnica. O governo

petista, em sua primeira fase, dizi-
mou boa parte da indústria move-
leira e calçadista. Nesta segunda
fase se prepara para dizimar a si-
derurgia e a indústria metalome-
cânica. E, quem diria, esse proces-
so foi iniciado pelo ex-presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos!
FREDERICO D’AVILA
fredericobdavila@hotmail.com
Buri

Alhos e bugalhos

O governo Dilma está fora de fo-
co e longe de reverter o desaque-
cimento da economia, até porque
o real objetivo do pacote foi esva-
ziar os pátios das montadoras. A
conta-gotas de falsos remédios
para retomar o crescimento,
abandona o eficaz e verdadeiro ca-
minho: tocar as reformas, investir
em infraestrutura e educação pa-
ra o trabalhador, reduzir o custo
de produzir no País, elevar as ta-
xas de poupança e investimento.

O governo precisa economizar,
racionalizar os gastos, ampliar os
investimentos e, sobretudo, a
equipe econômica precisa deixar
de misturar alhos e bugalhos e
não confundir reforma tributária
com desonerações temporárias.
CARLOS IUNES
canhoba@bol.com.br
Bauru

Infraestrutura

Quando se trata de desempenho,
competência gera confiança. Isso
é o que falta ao Estado brasileiro.
FRANCISCO JOSÉ SIDOTI
fransidoti@gmail.com
São Paulo

Economia à deriva

Inadimplência crescente, afrouxa-
mento fiscal, juros demagógicos,
interferência no câmbio... Conse-
guida após décadas de anarquia, a

sonhada estabilidade econômica
está com os dias contados graças
ao ministro Mantega e sua turma.
Culpa de um governo que presti-
gia a incompetência e a acomoda-
ção política em detrimento de se-
riedade e capacidade técnica.
PEDRO PICCOLI
pmpicc@terra.com.br
São Paulo

Solução e complicação

O governo procura resolver o pro-
blema da economia, porém com-
plica a vida das famílias, principal-
mente as de menor renda.
FABIO DUARTE DE ARAÚJO
fabionyube@visualbyte.com.br
São Paulo

Brasileiros endividados

É este o preço para o brasileiro
ter o seu “carrinho”, ex-presiden-
te Lula: endividamento de 30%
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LOREDANO

O perigo mora próximo
do líder carismático
que se coloca em pé de
igualdade com o sagrado

A precondição para
que haja alternativas ao
que está aí é manter
a liberdade de expressão
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Text Box




