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O poder beber
de novas fontes

O poder no Brasil 

começa a beber 

em novas fontes. 

Expliquemos. Espraia-se 

pelo país um fenômeno 

que terá impacto sobre 

nossa modelagem 

democrática

A sociedade ganha mais 
pluralismo, a partir da 
organização de suas 

entidades de representação, e 
nessa onda ocorre maior distri-
buição de poder e consequente  
alargamento dos caminhos 
para a democratização social. 
As pedrinhas do dominó vão se 
tocando. A democratização da 
sociedade civil adensa e am-
plifi ca a democracia política. 

Caminhamos  fi rmes nessa 
direção e a prova mais elo-
quente dessa tendência se 
verifi ca na formidável malha 
de centros de poder instituídos 
em todos os âmbitos e níveis( 
associações, movimentos, gru-
pamentos etc). Esse fenômeno 
enfraquece o poder político 
representado pela instituição 
parlamentar? De certo modo, 
sim. Até porque a esfera parla-
mentar padece de monumental 
crise de imagem.

A formação de novos centros 
de poder no meio e nas mar-
gens da sociedade também tem 
por motivo a falta de respostas 
adequadas e tempestivas por 
parte do sistema parlamentar. 
Os mais de 30 partidos políticos 
constituem um ente amalga-
mado, massa frequentemente 
incolor e sem matiz ideológico, 
na esteira, aliás, do declínio 
geral das ideologias decorren-
te da debacle  do socialismo 
clássico, da globalização e da 
quebra de fronteiras físicas, 
psicológicas e ideológicas 
entre países.

As doutrinas se aproximam 
e se fundem, enquanto o de-
sempenho menos convicto dos 
participantes do universo par-
tidário impregna os ambientes. 
As lutas políticas e sociais 
do passado, travadas sob o 
manto da clivagem ideológica, 
perderam sentido. Direita e es-
querda cruzam seus ideários, 
enquanto o liberalismo e o so-
cialismo procuram novos eixos 
conceituais, sob a vertente de 

que o primeiro demonstrou 
saber produzir riquezas, mas 
não saber como distribuí-las; 
já o segundo demonstrou saber 
distribuir riquezas, mas não 
saber como produzi-las. 

E é aí que surgem os “caça-
dores” da ideologia dos novos 
tempos. É o que se vê aqui e 
alhures. As oposições partidá-
rias levam em conta a tomada 
do poder central, ficando 
em segundo plano o embate 
ideológico. Que partido po-
lítico tem, hoje, um projeto 
de poder? O que o PT prega? 
O socialismo clássico? Isso já 
era. O que pregam os partidos 
de centro, a partir do PSDB? 
O social liberalismo? Quais os 
limites desse sistema? 

Por isso mesmo, o oposicio-
nismo se dá menos em função 
de uma visão ideológica do 
mundo e mais em função de 
projetos circunstanciais de 
poder, centrados na prag-
mática política e, sobretudo, 
inspirados nas vontades e 
expectativas dos novos polos 
de pressão da sociedade. Já 
a ação política voltada para a 
conquista do poder leva em 
consideração a micropolítica 
dos grupos de interesse, das re-
giões, das comunidades locais. 

O processo político, no 
Brasil, se torna cada vez mais 
uma questão distritalizada, 
espacial. Basta ver a guerra 
fi scal entre Estados.  Já a de-
mocracia participativa ganha 
alento com as manifestações 
e decisões dos cidadãos reuni-
dos em suas entidades. O fato 
é que os conjuntos organizados 
da sociedade recebem grande 
impulso - espaço e visibilida-
de - da mídia, que descobre 
na investigação, na denúncia 
e na cobertura de eventos de 
impacto uma forma de adensar 
a taxa cívica da Nação. 

Até parece que a sociedade 
organizada entoa o canto de 
Zaratustra(Nietsche) para 
expressar o estado de espírito 
da força social emergente: 
“novos caminhos sigo, uma 
nova fala me empolga; como 
todos os criadores, cansei-me 
das velhas línguas. Não quer 
mais, o meu espírito, caminhar 
com solas gastas”.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)

Para tentar votar o mesmo 
texto já aprovado pela 
Câmara, das 14 emendas 

apresentadas pela senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS), 
Ferraço, acatou apenas duas 
de redação. 

No Brasil não há uma lei 
que regulamente os distratos 
e, muitas vezes, os casos de 
desistência vão parar na Jus-
tiça. Diante da ausência de 
regulação, as pessoas que não 
têm condição fi nanceira de ir 
à Justiça acabam sem receber 
de volta os valores que já foram 
pagos. Mas, para a maioria dos 
senadores da CAE, o projeto 
não resolveria o problema de 
insegurança jurídica e preju-
dicaria mutuários.

“O projeto veio muito ruim, ao 
ponto de em determinados mo-
mentos, no caso de lote devolvido 
pelo adquirente, ele ser obrigado 
a devolver não só o que pagou, 
mas também restituir dinheiro 
para a incorporadora. Só por isso, 
já não podíamos votar o projeto 
como estava”, explicou Simone 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou a proposta que defi ne regras para a 

desistência da compra de imóveis na planta.

Estádios poderão 
instalar catracas de 
controle biométrico

Estádios com capacidade para 
mais de 10 mil pessoas poderão 
ser obrigados a instalar catracas 
com controle biométrico na 
entrada dos torcedores. É o que 
estabelece o projeto aprovado 
pela Comissão de Educação e 
Cultura do Senado ontem (10). 
Agora, o texto será analisado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O projeto altera o Estatuto de 
Defesa do Torcedor para acres-
centar ainda a necessidade de os 
torcedores estarem cadastrados 
no sistema para terem acesso aos 
jogos. Atualmente, a lei prevê o 
monitoramento dos jogos apenas 
por câmeras.

O autor do projeto, o senador 
licenciado Telmário Mota (PTB-
-RR), se baseou na experiência 
bem-sucedida de instalação de 
câmeras em estádios da Inglater-
ra e de catracas com biometria 
no estado do Rio de Janeiro. Já 
o relator, senador José Medeiros 
(Pode-MT), apresentou emenda 
que obriga esse cadastramento 
biométrico também dos membros 
de torcida organizada abaixo dos 
16 anos de idade. 

Atualmente, o registro já é 
previsto no Estatuto do Torce-
dor, mas sem a necessidade da 
biometria. Todas as providências 
necessárias para o cumprimento 
do projeto serão estabelecidas 
em regulamento. Se aprovada, a 
lei entrará em vigor após 180 dias 
da publicação no Diário Ofi cial da 
União (Ag.Senado).

A Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo do 
Senado pode votar hoje (11), 
a regulamentação da atividade 
profi ssional de guarda-vidas, 
com os requisitos para o exer-
cício da profi ssão. O projeto é 
um dos sete itens que estão 
na pauta do colegiado. A pro-
posta defi ne as características 
do exercício da profi ssão, as 
regras para credenciamento e 
as atribuições do guarda-vidas. 

O projeto também delimita a 
responsabilidade pela contrata-
ção do profi ssional e de seguro 
por parte do empregador. 
Segundo estimativas da Socie-
dade Brasileira de Salvamento 
Aquático (Sobrasa), 17 pessoas 
morrem afogadas por dia no 
Brasil, sendo essa a segunda 
maior causa de morte acidental 
do país, fi cando atrás apenas 
dos acidentes de trânsito. 

A relatora, senadora Lídice 
da Mata (PSB-BA), é favorável 
ao projeto e apresentou um 
substitutivo em que acres-
centa alguns pontos, como a 
discriminação da profi ssão em 
três especializações (piscinas 
e brinquedos aquáticos, águas 
abertas e águas internas) e a 
obrigatoriedade de conheci-
mentos básicos sobre o funcio-
namento do corpo humano, a 
serem adquiridos no curso de 
formação profi ssional.

O texto ainda será analisado 
pelas Comissões de Constitui-
ção e Justiça e de Assuntos 
Sociais. No ano passado, a 
proposição chegou a ir a vo-
tação em Plenário. Na opor-
tunidade, porém, foi aprovado 
requerimento do senador Dário 
Berger (MDB-SC) para exame 
da proposta pelas comissões 
(Ag.Senado).

A proposta defi ne as características do exercício da profi ssão.

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado deve 
analisar hoje (11) o projeto 
do senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), que tenta 
regularizar a questão da prisão 
após condenação em segunda 
instância no país. A proposta 
altera a Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro 
para explicitar a legalidade de 
execução de pena confi rmada 
em segundo grau de jurisdição 
por um colegiado. 

O assunto é polêmico e o 
STF fi rmou jurisprudência, 
por 6 votos a 5, permitindo a 
prisão após a condenação em 
segunda instância. Apesar dis-
so, o entendimento vem sendo 
questionado. No fi m de abril, 
o relator Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) apresentou voto 
favorável ao projeto. Segundo 
ele, nas democracias mais 
consolidadas e com sistemas 
judiciais da defesa dos direitos 
humanos, a presunção de ino-
cência, direito fundamental, é 
compatibilizado com o direito 
à segurança jurídica e à efeti-
vidade das decisões judiciais.

Também deve ser votado 
o projeto que aumenta o 
valor e prevê a cobrança de 
novas taxas e alíquotas sobre 

Senador Cássio Cunha Lima, autor do projeto que prevê a 

prisão após condenação em segunda instância.

Mudanças 
nas regras de 
composição 
de tribunais

Ao ler ontem (10) nota 
em que a União Nacional 
dos Juízes Federais repudia 
a decisão pela liberdade de 
Lula, proferida em habeas 
corpus pelo desembargador 
Rogerio Favreto, a senadora 
Ana Amélia (PP-RS) defen-
deu mudanças nas regras de 
composição dos tribunais. 
Para ela, é preciso fazer algo 
para evitar que as indicações 
políticas prejudiquem o 
Judiciário.

Ana Amélia citou ainda 
manifestação da ex-ministra 
do STJ Eliana Calmon, que 
também condenou a decisão 
de Favreto, e artigo da jor-
nalista Míriam Leitão, que 
já questiona como vai se 
comportar em relação o caso 
o ministro Dias Toffoli, que 
deve assumir a presidência 
do Supremo Tribunal Fede-
ral em breve.

“Não há mais nada a falar 
sobre isso, dadas as manifes-
tações de 8 em cada 10 ma-
gistrados, que fazem críticas 
severas à atitude tomada no 
âmbito da Justiça Federal da 
4ª Região, em Porto Alegre”, 
afi rmou (Ag.Senado).

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
proposta que acelera a decisão 
sobre pedidos de mudança de 
presos para regimes menos 
severos – semiaberto ou aber-
to. Também pode agilizar os 
pedidos de diminuição de pena 
por trabalho ou estudo e outros 
requerimentos relacionados à 
situação dos detentos. O juiz 
terá no máximo 15 dias para 
decidir sobre os pedidos de 
benefícios no cumprimento 
da pena, que terão prioridade 
absoluta na tramitação.

O projeto altera a Lei de Exe-
cução Penal para estabelecer 
ainda que o juiz decidirá em 
três dias após a produção de 
provas necessárias a procedi-
mentos judiciais relacionados 
à condição do preso ou na 
audiência com o preso, que 
deverá ser marcada em no 
máximo dez dias, sendo ad-
mitida a videoconferência. A 
proposta é de autoria da CPI 

Alencar: A medida é importante, principalmente em

razão da péssima situação carcerária vivenciada

nas unidades prisionais em todo o País.
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Proposta sobre distrato imobiliário 
é rejeitada em comissão do Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado rejeitou ontem (10), por 14 votos a 6, o relatório 
do senador Ricardo Ferraço à proposta que defi ne regras para a desistência da compra de imóveis na 
planta, o chamado distrato

Tebet. Em defesa da proposta, o 
líder do governo no Congresso, 
Romero Jucá (MDB-RR), rebateu 
críticas e negou que o projeto 
benefi cie mais as construtoras. “A 
maioria dos imóveis devolvidos é 
de pessoas que têm dois ou três 
imóveis. Esse tipo de operação 
(devolução) desarticula o setor 
da produção”, ponderou.

Mesmo rejeitada na CAE, a 
proposta ainda pode ser colo-
cada em votação no plenário 
do Senado, quando e se o pre-
sidente da Casa, Eunício Oli-
veira (MDB-CE), responsável 
pela pauta do plenário, quiser. 
A ideia da senadora Simone 
Tebet, no entanto, é colocar 
em votação o substitutivo do 

senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) ao projeto de auto-
ria do senador Dalírio Berber 
(PSDB-SC). Para os senadores 
que rejeitaram a proposta vinda 
da Câmara, o substitutivo de 
Monteiro é visto como mais 
completo e mais justo, além 
de equalizar direitos de com-
paradores e vendedores (ABr).

Prisão após condenação em 
segunda instância está na pauta

os serviços prestados pelos 
cartórios do Distrito Federal. 
Apresentado pelo TJDFT, o 
texto cria uma taxa de 10% e 
uma alíquota de 7% sobre os 
serviços notariais no DF. A taxa 
de 10% será destinada a ações 
de reaparelhamento da Justiça. 
A alíquota de 7% destina-se a 
criar a Conta de Compensação 
do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, uma espécie de fundo 
em que os cartórios de maior 
demanda passariam a subsidiar 
aqueles de menor movimento.

Também está na pauta o 
projeto da senadora Lídice da 

Mata (PSB-BA), que promo-
ve alterações no processo de 
escolha dos membros e no 
funcionamento dos conselhos 
tutelares. A proposta a ser ana-
lisada é na verdade um subs-
titutivo da relatora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), com 
alterações no texto original. 
Segundo ela, muitas das novi-
dades trazidas pelo projeto já 
foram incorporadas. Todavia, 
ainda há lacunas, na opinião da 
senadora, “o que estimula dis-
crepâncias no funcionamento 
desses organismos”, observou 
em seu relatório (Ag.Senado). 

CCJ aprova prazo para pedido de 
progressão de regime do preso

do Sistema Carcerário. Relator 
da proposta, o deputado Chico 
Alencar (Psol-RJ) analisou que 
acelerar o trâmite de pedidos 
de progressão de regime é ne-
cessário especialmente diante 
da péssima situação carcerária 
do País.

“O projeto poderá contribuir 

para manter nas unidades 
prisionais apenas quem, de 
fato, tem montante de pena a 
cumprir, seja em regime fecha-
do ou semiaberto”, afi rmou. A 
proposta já foi aprovada na Co-
missão de Segurança Pública e 
está pronta para ser incluída na 
pauta do Plenário (Ag.Câmara).

Comissão deve votar 
regulamentação da 

profi ssão de guarda-vidas


