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POLÍTICA

Se correr o bicho pega...
se ficar o bicho come

QUEBRA DE DECORO
Renunciar à Presidência do Senado antes do julgamento de terça-feira
ou após a CPMF é o dilema de Renan Calheiros para salvar o mandato

C M Y K 
C M YK 

B lefa o ministro da Fazenda, Guido Mantega, quando
diz que o governo já tem os 49 votos necessários para
aprovar no plenário do Senado a prorrogação da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-

nanceira (CPMF) e da Desvinculação de Receitas da União
(DRU). E blefa a oposição quando garante ter os 33 votos su-
ficientes para derrubar a proposta de emenda constitucio-
nal com as duas medidas. 

A verdade, como é habitual, está num ponto intermediá-
rio: no fogo cruzado da guerra de propaganda entre governo
e oposição, resta um grupo de cerca de meia dúzia de sena-
dores indecisos. Donde que o situacionismo está em vanta-
gem, pois indeciso nesta altura do campeonato é, essencial-
mente, alguém que ainda não se decidiu a votar contra a
CPMF e a DRU. São, portanto, votos potenciais que cabe ao
governo amarrar.

E o Palácio do Planalto trabalha a todo vapor para amar-
rá-los. Depois do amadorismo que marcou a condução das
negociações com o PSDB, quando mais atenção foi dada aos
holofotes e gravadores do que à necessidade de fechar um
acordo que afagasse todos os interlocutores, voltamos à roti-
na das difíceis conversas individuais que marcam a relação
do governo Luiz Inácio Lula da Silva com o Senado da Repú-
blica desde janeiro de 2003. 

A administração Lula nunca desfrutou de maioria confor-
tável entre os senadores. Sempre foi refém de alguém. No co-
meço do primeiro mandato, dependia da aliança com os en-
tão pefelistas do senador Antônio Carlos Magalhães (BA).
Depois, com o progressivo ocaso de ACM, acabou nas mãos
de um encorpado Renan Calheiros (PMDB-AL).

Verdade que ao longo de todo esse tempo Lula pôde sem-
pre contar com José Sarney (PMDB-AP) e a área de influência
do ex-presidente da República, cuja força isolada, porém,
nunca foi capaz de garantir a Lula uma hegemonia na Casa.
Talvez por isso mesmo Sarney esteja aí, firme e forte. Por nun-
ca ter ocupado no tabu-
leiro do xadrez político
uma casa na qual colo-
casse o rei em xeque.

ACM foi digerido por
Lula nas eleições muni-
cipais de 2004 e na su-
cessão estadual de 2006.
E os perdigueiros de ol-
fato apurado farejam, há
meses, odores palacia-
nos na fritura intermi-
nável do presidente li-
cenciado do Senado. Um
senador da oposição
com razoável rodagem
notava, dias atrás, que
nunca se viu, no gover-
no Lula, um Senado tão
carente de articuladores
políticos integralmente
mandatados pelo Palá-
cio do Planalto. Talvez,
faltou notar, porque Lu-
la os tenha dissolvido a
todos em ácido.

Reis não gostam mesmo de serem colocados em xeque.
Fazer o quê? Agora, como já foi notado em colunas anterio-
res, o timão está 100% com o presidente da República. Se a
CPMF e a DRU não passarem — o que é improvável — não
haverá a quem culpar além do próprio Lula. Que precisará,
pela primeira vez nos últimos cinco anos, arcar integralmen-
te com a fatura da derrota. Em situações assim, convém con-
tar sempre com a possibilidade de o Palácio do Planalto jo-
gar pesado. E põe pesado nisso.

A imagem é velha, mas é útil. O governo pilota um boeing
que acostumou a pousar por instrumentos. Agora, entretan-
to, a operação tem de ser manual. Uma conversa mal resolvi-
da com um senador pode levar à perda de um voto. Já uma
bem resolvida pode levar à perda de dois votos. Os dos outros
senadores do mesmo estado. Eis mais uma boa explicação
para a instabilidade política na Câmara Alta. O governo preci-
sa tratar bem os senadores, mas deve tomar cuidado para
não tratar alguns excessivamente bem, pois isso implicará o
ciúme dos concorrentes diretos à liderança política regional.

Como Lula é um sujeito de muita sorte (tanto que é capaz
de atravessar dois mandatos presidenciais no Brasil sem en-
frentar nenhuma grave crise internacional), as circunstân-
cias acabaram colocando na coordenação política do gover-
no nesta reta final de CPMF e DRU um sujeito cuja habilida-
de política não deve ser subestimada. Para usar outra ima-
gem antiga, o ministro José Múcio Monteiro é da turma que
conserta relógio mesmo envergando luvas de boxe.

Aliás, é notável como a política de Pernambuco, sempre
tão polarizada entre direita e esquerda, mostra-se capaz de
produzir políticos que se dedicam a cultivar pontes. Cuidar
de pontes é sinal de sabedoria. Especialmente para quem
está avançando. Queimar pontes quando se avança é um er-
ro, pois sempre haverá o dia de recuar. E aí, na hora do recuo,
as pontes dinamitadas no avanço podem vir a fazer falta.
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O GOVERNO PILOTA
UM AVIÃO QUE
ACOSTUMOU A POUSAR
POR INSTRUMENTOS.
AGORA, ENTRETANTO,
A OPERAÇÃO TEM DE
SER MANUAL. UMA
CONVERSA MAL
RESOLVIDA COM UM
SENADOR PODE LEVAR
À PERDA DE UM VOTO.
JÁ UMA BEM
RESOLVIDA PODE
LEVAR À PERDA DE
DOIS VOTOS

LEANDRO COLON E
MARCELO ROCHA
DA EQUIPE DO CORREIO

A quatro dias do julgamen-
to de seu mandato, o se-
nador Renan Calheiros
(PMDB-AL) vive um dile-

ma: quando renunciar ao cargo
de presidente do Senado. Licen-
ciado do posto até o fim de de-
zembro, Renan sabe que seus co-
legas esperam o gesto da renún-
cia em troca da absolvição. O
problema é quando abrir mão de
vez do cargo: antes do julgamen-
to, logo depois dele, ou somente
após a votação da emenda que
prorroga a CPMF até 2011. Nos
últimos dias, o peemedebista
conversou sobre o tema com se-
nadores, amigos, assessores e fa-
miliares. Publicamente, todos di-
zem que essa é uma decisão pes-
soal, cabendo somente ao pró-
prio senador tomá-la. Reservada-
mente, porém, Renan ouve con-
selhos variados. 

Alguns, como o senador José
Sarney (PMDB-AP) e sua filha, a
senadora Roseana Sarney
(PMDB-MA), defendem a tese de
renúncia na véspera da sessão
que julgará seu mandato, marca-
da para terça-feira. Com isso, Re-
nan poderia garantir os votos da
oposição, selando sua absolvição. 

Essa estratégia, porém, es-
barra no governo. O Palácio do
Planalto teme que a renúncia na
próxima semana abra imediata-
mente a disputa sucessória den-
tro do PMDB, que tem o direito
de indicar o sucessor em um
prazo de cinco dias úteis. Hoje,
há apenas um candidato decla-
rado, Garibaldi Alves Filho
(PMDB-RN). Mas senadores apos-
tam que outros nomes surgirão

PARA O GOVERNO, A RENÚNCIA DE RENAN ANTES DO JULGAMENTO E A CORRIDA PARA SUCEDÊ-LO VAI ATRAPALHAR A CPMF

com a saída de Renan. A briga
pelo comando do Senado pode-
ria atrapalhar o primeiro turno
da prorrogação da CPMF. Preca-
vido, o líder do governo no Sena-
do, Romero Jucá (PMDB-RR), tra-
balha para concluir essa primeira
votação na próxima quinta, antes
de qualquer eleição. 

Palavra
A tese da renúncia após a CPMF,
entretanto, pode prejudicar Re-
nan no julgamento de terça, se-
gundo aliados. Motivo: a oposi-
ção poderia acusá-lo de ter fei-
to um acordo com o governo,
que garantiria sua vitória no

julgamento, e, em troca, evitaria
algum risco na votação do im-
posto com o adiamento da re-
núncia. E mais: essa decisão não
dá qualquer garantia de que ele
deixará a presidência da Casa, a
não ser sua própria palavra. 

O senador alagoano não dá
pistas aos colegas do que preten-
de fazer. Avalia que o vazamento
de qualquer estratégia pode pre-
judicá-lo em plenário. Quando
abordado por jornalistas, des-
conversa. Renan informou a ami-
gos que tomará a decisão em ci-
ma da hora. Quer sentir se a re-
núncia é fundamental para sua
absolvição. 

Hoje, Renan contabiliza um
quadro favorável a ele no Sena-
do. Aposta que pode ter mais
votos ao seu lado do que no pri-
meiro julgamento, em setem-
bro, quando foi absolvido da
acusação de pagar despesas
pessoais com a ajuda de um lo-
bista. Agora, ele responde a pro-
cesso sobre o suposto uso de la-
ranjas para comprar veículos de
comunicação. Ao todo, são ne-
cessários os votos de 41 entre 81
senadores para o senador per-
der o mandato. No julgamento
em setembro, foram 40 pela ab-
solvição, 6 abstenções e 35 a fa-
vor da cassação.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mudanças para o voto 
nas urnas eletrônicas
HELAYNE BOAVENTURA
DA EQUIPE DO CORREIO

Em e-mails que circulam pela
internet, brasileiros ufanistas ci-
tam a urna eletrônica utilizada nas
eleições como um dos motivos de
orgulho no Brasil. Deputados da

Comissão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Câmara, porém, ques-
tionam esse “símbolo nacional”.
Integrantes da subcomissão do
voto eletrônico aprovaram on-
tem relatório do deputado Vital
do Rêgo Filho (PMDB-PB) que
sugere a impressão do voto na

urna como material para uma
auditoria na votação. Para o rela-
tor e o presidente da subcomis-
são, Geraldo Magela (PT-DF), os
equipamentos podem permitir
brechas para fraudes.

“Qualquer sistema que tem a
informática como matriz tem um
risco”, argumenta o relator, de-
pois de ouvir, durante sete meses,
depoimentos de técnicos sobre o
tema. “Hoje estou convencido de
que não temos segurança total”,
reforça Magela.

Os integrantes da subcomissão

decidiram apresentar quatro pro-
jetos de lei, que agora serão anali-
sados pela CCJ. O mais polêmico
sugere a impressão do voto eletrô-
nico. A idéia é a de que, logo depois
de digitar os números do candida-
to escolhido na urna eletrônica, o
eleitor imprima um comprovante,
visualizado através de uma tela,
que seja depositado em outra ur-
na. Nem o eleitor nem qualquer
pessoa da seção eleitoral teria con-
tato com o comprovante. O voto
impresso serviria como material
de conferência. O projeto propõe
que 2% dos votos sejam auditados
para confirmar o resultado. 

Experiências
Em 2002 foram feitas experiên-
cias de voto impresso no Distrito
Federal, Sergipe e Minas Gerais.
Mas o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) argumentou que a medida
atrasou a votação. Para técnicos
do tribunal, a urna é segura e con-
tém instrumentos de checagem.
Por isso, o presidente do TSE,
Marco Aurélio Mello, reagiu on-
tem ao relatório aprovado na sub-
comissão. “O TSE vê nesse projeto
um retrocesso”, reclamou. “Há al-
go oculto nessa tentativa de se
menosprezar o que aponto que
hoje é orgulho nacional.” Para o
ministro, a eventual lei pode ser
considerada inconstitucional pe-
lo Supremo Tribunal Federal
(STF). Os deputados, porém, criti-
cam o TSE. “Os técnicos do tribu-
nal tratam a urna como templo
sagrado em que só podem entrar
grandes monges”, ataca Magela.

O relatório aprovado ontem
também prevê mudanças no tí-
tulo de eleitor para inclusão de
foto e digital. Para Magela, os
projetos sugeridos pela subco-
missão não devem ser votados
este ano. Ele vai sugerir que tam-
bém os integrantes da CCJ, única
comissão a analisar o tema,
acompanhem audiências de crí-
ticos e defensores da urna eletrô-
nica pois a polêmica ainda está
longe do fim.
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