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Arantes: "Saímos do 'governo das leis' para o 'governo dos homens', e estes não têm
se mostrado lá muito capazes"

21/12/2016 - 05:00

"Lava-Jato pode chegar a 2025 ou mais", diz
especialista da USP

Por Cristian Klein

"Estamos mais próximos de um terror sem fim do que de um fim com terror", afirma o cientista político Rogério Arantes,
da Universidade de São Paulo (USP). Referência no estudo do Judiciário, Arantes analisa nesta entrevista ao Valor as
causas e os efeitos da crise política que, nas últimas semanas, evoluiu para uma crise institucional "inédita" entre poderes e
tende a se aprofundar com o ápice da Operação Lava-Jato e as delações de 77 executivos da Odebrecht. Baseado nos oito
anos de duração do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), Arantes estima: "A Lava-Jato pode facilmente superar
esse tempo, chegando a 2025 ou mais".

Ao maior escândalo de corrupção do país juntam-se o descrédito da classe política e características do sistema brasileiro. É
o caso da pulverização partidária no Congresso e o seu congênere no Supremo Tribunal Federal (STF), o monocratismo da
atuação individualista de ministros midiáticos, quando o momento requer equilíbrio. Falta coordenação e sobram
desarmonia, "falação fora dos autos" e "desavenças" entre colegas da própria Corte. "Há tempos as instituições da
República não se expunham de modo tão explosivo como agora", afirma.

Episódios como a recusa do presidente do Senado Renan Calheiros em cumprir ordem judicial mostram que "dobramos a
esquina da institucionalidade", aponta o professor da USP. "Saímos do 'governo das leis' para o 'governo dos homens'",
afirma Arantes. E entre esses homens, apesar do desafio de Renan, são os magistrados que ganham espaço, às custas da
crise de representatividade. "O país está sob uma espécie de 'governo dos juízes' há pelo menos dois anos", define o
cientista político, para quem há uma "desinstitucionalização" que surpreende e "coloca a todos em risco".

Para Arantes, a decisão do Supremo de manter Renan no cargo faz parte desse processo ruinoso. Mas não teria tanto a ver
com o convencimento dos ministros de que afastá-lo poderia agravar a crise econômica. A saída da Corte, como previsto
pela teoria, foi racional mas no sentido de preservar seu papel de detentora da "última palavra".

A seguir leia os principais trechos da entrevista:

Valor: A longa crise política parece ter entrado numa nova fase. Durante o impeachment, a degradação das relações
Executivo-Legislativo deu a tônica. Agora, com o avanço da Lava-Jato, o Executivo e, principalmente, o Legislativo
entraram em colisão com o Judiciário. A magnitude desse conflito institucional é inédita ou o surpreende?

Rogério Arantes: É inédita se considerarmos o período de estabilidade que vínhamos experimentando desde os anos
1990 mas se assemelha, em gravidade, àquelas que levaram a rupturas de regime ao longo de nossa história. Se vamos sair
dessa crise com as mesmas instituições com as quais entramos é uma pergunta que já não soa extravagante. O
impeachment se mostrou uma aventura temerária e não teve o êxito de recuperar a estabilidade do país. Mal completamos

"Lava-Jato pode chegar a 2025 ou mais", diz especialista da USP http://www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/4814363

1 de 4 21/12/16 11:56



três meses de governo efetivo e estamos às voltas com a hipótese de ter que encontrar um novo sucessor.

Valor: As instituições estão funcionando normalmente?

Arantes: A ideia de que "as instituições estão funcionando" trouxe algum conforto, mas os últimos tiroteios envolvendo
lideranças dos Três Poderes mostram que dobramos a esquina da institucionalidade. Para usar expressões da ciência
política, saímos do "governo das leis" para o "governo dos homens", e estes não têm se mostrado lá muito capazes. Para
quem estava habituado à estabilidade do arranjo constitucional de 1988, essa "desinstitucionalização" surpreende e coloca
a todos em risco.

"O impeachment se mostrou uma aventura temerária e não teve o êxito de recuperar a estabilidade do
país"

Valor: Que episódios podem ser considerados os mais graves?

Arantes: A crise tem origem mais distante, mas dentre os mais recentes, um ministro do STF concede liminar para retirar
do cargo o presidente do Senado e este escapa ao oficial de Justiça e resiste à ordem. No final, a decisão pelo afastamento é
cancelada, não sem um outro ministro do tribunal pedir o impeachment do próprio colega que havia concedido a liminar.
A um pacote anticorrupção oferecido pelo Ministério Público lideranças políticas opõem projeto de lei contra abuso de
autoridade de juízes e membros do MP. Como ajuste de contas - não me refiro ao ajuste fiscal - parlamentares investem
contra os salários de juízes e promotores. Procuradores reagem apresentando novas denúncias. O Senado se enche de brios
novamente mas outro ministro do Supremo atravessa a Praça dos Três Poderes e manda voltar à estaca zero o processo
legislativo das medidas anticorrupção. Delações vazadas alcançam o presidente da República e este pede que se lancem
todas as acusações de uma vez, numa espécie de fim com terror em vez de um terror sem fim. Há tempos as instituições da
República não se expunham de modo tão explosivo como agora.

Valor: O que podemos considerar como falhas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário?

Arantes: O presidencialismo de coalizão parecia infinito, enquanto durou. Segundo o conceito, o presidente detém
instrumentos para governar com o Congresso, desde que seja capaz de montar uma coalizão de partidos suficiente para
sustentar o equilíbrio das relações entre Executivo e Legislativo e fazer frente às exigências políticas e institucionais do
processo decisório. Esse arranjo começou a ruir com o mensalão e alcançou sua crise máxima ao longo de 2015,
culminando com o impeachment de Dilma em 2016. O que descobrimos de lá pra cá é que o custo de financiamento da
classe política é altíssimo nesse arranjo. Em meio à crise, o sistema partidário começou a derreter e atingimos o maior
nível de fragmentação do mundo. Nosso número efetivo de partidos é quatro vezes maior que a média mundial.

Valor: O que mais mudou?

Arantes: Se a rotina da competição política dos últimos 20 anos se resumia a realizar eleições para definir quem
governaria com o onipresente PMDB - se PT ou PSDB -, a crise atual atinge, uns mais outros menos, a todos os atores
centrais do sistema político. Nunca vimos algo igual, pelo menos no pós-88. Por outro lado, o sistema partidário ruiu e a
governabilidade evaporou por conta das operações de combate à corrupção - não só a Lava-Jato, mas outras antes dela -
lideradas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Por conta dessas operações, o país está sob uma espécie de
"governo dos juízes" há pelo menos dois anos. Nossas semanas são intercaladas por decisões relevantes do STF com novos
sismos oriundos de Curitiba, e sequer o resultado da eleição presidencial de 2014 foi ratificado, permanecendo sob judice
no TSE.

Valor: O Judiciário exacerba a crise? A atuação dos ministros do Supremo não tem sido muito midiática, açodada ou
individualista?

Arantes: Se tem uma coisa que afeta a credibilidade da Justiça é o 'timing' de suas decisões, sobretudo quando envolve
consequências políticas. Se demora demais, é acusada de covardia ou de estar sendo seletiva. Se é açodada, é criticada por
estar agindo sem equilíbrio ou por interesse próprio. A crise que nos alçou ao "governo dos juízes" também tem revelado os
males internos da Justiça. Ao longo de 2015, o STF adotou uma postura prudencialista. Limitou-se a regular o rito do
impeachment e, como instância recursal da Lava-Jato, só corrigiu decisões de primeiro grau que afetavam sua própria
competência. De resto, deixou o barco rolar no Congresso e em Curitiba, enquanto um de seus ministros se dedicava e
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ainda se dedica a instruir os processos que envolvem autoridades com foro privilegiado. Até aí nada demais, um
comportamento previsível para uma Corte que precisa dosar seus próprios poderes para ver suas decisões serem acatadas
pelos juízes de baixo e pelos poderes ao lado. Mas nosso Supremo padece do mal do monocratismo.

Valor: Como ele se dá?

Arantes: Nada menos do que 99% das decisões do tribunal - e são dezenas de milhares por ano - são tomadas por
ministros individuais e não pelos 11 reunidos em plenário. Isto é algo inimaginável em outras cortes constitucionais ou
tribunais de cúpula do Judiciário. As liminares concedidas monocraticamente desde o início da crise política, que
atingiram autoridades e/ou figuras políticas de peso, expuseram a fragilidade desse modus operandi do tribunal, sem falar
nas mais recentes que revelaram verdadeiras desavenças entre os próprios ministros. A falação fora dos autos, algo que
tanto mal causa a tribunais, também se tornou frequente a partir daí. E se tem uma instituição da qual mais se espera
equilíbrio em cenários como este é o Supremo.

"Nada menos do que 99% das decisões do STF são tomadas por ministros individuais e não pelos 11 em
plenário"

Valor: A crise econômica está cobrando um preço institucional alto do país? Foi esse o caso da decisão, política, que
manteve Renan Calheiros na presidência do Senado?

Arantes: A crise econômica é grave, mas a institucional tem raízes próprias. O recuo do STF em relação à liminar que
mandou afastar o presidente do Senado tem menos a ver com a queda do PIB e mais com a recusa do senador em ser
notificado pelo oficial de Justiça. Por trás dessa atitude nada edificante, está o fato de que o presidente de uma das casas
legislativas, mobilizando seu poder institucional mas também extralegal, recusou-se a cumprir uma ordem do Supremo
Tribunal. Como alternativa, os ministros permitiram que ele continuasse à frente do Senado, desde que não integre a linha
sucessória da Presidência da República. Há uma teoria que diz que este tipo de comportamento é comum a tribunais
constitucionais. Embora detentores da "última palavra", algo que parece lhes dar um poder imenso, esses tribunais se
esmeram em dar a última palavra que sabem que será aceita por aqueles que serão atingidos por ela. Assim, eles evitam
retaliações futuras e obtêm 100% de aceitação de suas decisões por parte daqueles a quem, supostamente, estão
contrariando vontade.

Valor: O que o senhor diz das tentativas de reduzir os privilégios da magistratura (como férias de 60 dias, salários
acima do teto e aposentadoria precoce como punição a graves desvios éticos)? O Judiciário não perde credibilidade ao
defendê-los?

Arantes: Em épocas de estabilidade, sem conflitos mais duros entre Poderes, privilégios são aceitos como garantias de
independência dos magistrados. Em épocas de crise institucional e de interferências de lado a lado, garantias de
independência são tidas como privilégios inaceitáveis. Onde termina um e começa outro é mais uma questão de contexto
do que da substância em si desses direitos. Tocqueville, um pensador francês, já dizia em 1835 que a condição especial da
magistratura a tornava uma espécie de corpo aristocrático no seio da República. Sua função era proteger a democracia de
seus próprios riscos, mas de tempos em tempos os privilégios dos juízes seriam atacados. A luta em busca da
proporcionalidade das relações recíprocas entre Poderes é uma constante, mas bem mais acirrada em contextos de grave
crise institucional como a nossa.

Valor: Qual é sua avaliação sobre o projeto anticorrupção original e o modificado pelo Congresso? A liminar do
ministro Luiz Fux, que derrubou a aprovação do projeto, é um avanço do Judiciário sobre o Legislativo?

Arantes: Esse episódio ilustra bem o conflito entre Poderes ao qual fiz referência. Uma iniciativa do Ministério Público
para avançar, segundo sua perspectiva, no combate à corrupção, mas que continha medidas que exorbitavam até o Estado
de Direito. O Congresso recepciona o projeto mas aproveita para equilibrar os meios de ataque e de defesa, introduzindo a
hipótese de punição por abuso de autoridade por parte de juízes e promotores. Entre idas e vindas do processo legislativo,
o juiz do Supremo apita e manda recomeçar o jogo do zero. É a tal busca da proporcionalidade das relações recíprocas
entre os Poderes que estamos assistindo.

Valor: O Supremo deve barrar a reação legislativa do Congresso à Lava-Jato? Os políticos conseguirão conter o poder
dos juízes? Esse processo pode ser considerado um embate natural, cuja decantação tende a ser benéfica para o
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equilíbrio dos poderes, ou o resultado será traumático e deixará marcas ruins?

Arantes: Parece acaciano o que vou dizer, mas se sobrevivermos a tudo isso, certamente estaremos melhores lá adiante.
Só não tenho certeza sobre este "se". A Lava-Jato vai prosseguir seu caminho. Embora esteja mais próxima do vértice
almejado desde o início, a operação vai se espraiar novamente com as delações dos executivos da Odebrecht. Para se ter
uma ideia, o caso do mensalão durou oito anos no STF, entre a denúncia oferecida pelo procurador-geral em 2006 e o
julgamento do último embargo infringente em 2014. Ceteris paribus, a Lava-Jato pode facilmente superar esse tempo,
chegando a 2025 ou mais. Estamos mais próximos de um terror sem fim do que de um fim com terror.
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