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Mais emoção
ou mais razão?

A cinco semanas do 

pleito, nuvens pesadas 

continuam a empanar o 

cenário

Ainda não enxergamos 
os atores do palco no 
segundo turno, mas 

dá para distinguir traços que 
poderão infl uenciar a decisão 
fi nal do eleitor, a começar por 
duas alavancas que mexem 
com o sistema cognitivo: a 
razão e a emoção. A emoção 
abriga a torrente de sentimen-
tos das pessoas, como raiva, 
indignação, vingança, simpa-
tia/antipatia, medo, desespero 
e por aí vai. 

Já a razão implica processos 
críticos, a partir da compa-
ração entre protagonistas, 
análises apuradas sobre os 
perfi s capazes de produzir a 
sentença: o governante certo 
no momento adequado para o 
lugar correto.

Como se extrai o índice de 
razão e emoção ao correr de 
uma campanha eleitoral? Gru-
pos submetidos a uma bateria 
de pesquisas qualitativas dão 
aos marqueteiros as clamadas 
respostas. Mas uma simples 
observação sobre o dicionário 
usado pelos fi gurantes e suas 
respectivas assistências já é 
sufi ciente para se ter ideia dos 
vetores que movem o interesse 
do eleitor. 

O clima geral do país – que se 
mede pela satisfação/insatisfa-
ção do consumidor – pode ser 
um ponto de partida. Como te-
nho enfatizado, o bolso enche a 
geladeira, que supre a barriga 
e comove o coração, fazendo 
com que a cabeça do eleitor 
aprove candidatos que tenham 
contribuído para tal situação. 
A recíproca é verdadeira.

Na paisagem, a cor vermelha 
do sangue derramado nas ruas 
pelas torrentes de violência 
tem o condão de fazer ecoar 
um forte clamor pelo combate 
frontal à bandidagem. O Brasil, 
como se deduz pelas ondas de 
criminalidade que se espalham 
em todas as regiões, tornou-
-se gigantesca delegacia de 
polícia. Daí o volume crescente 
do discurso do fígado, sob a 
medrosa movimentação dos 
habitantes em ruas e praças, 
principalmente nas periferias 
desprovidas de vigilância e 
dominadas por gangues e 
milícias.

A expressão cheia de bílis 
ainda se alimenta de um com-
posto político, aqui caracte-
rizado pelo radicalismo que 
habita os extremos do arco 

ideológico, onde exércitos de 
Bolsonaro jogam sua artilharia 
pesada contra a militância 
petista, gerando recíproco tiro-
teio na arena das redes sociais. 

Sob essas duas fontes de 
conteúdo – a bandidagem e o 
lulopetismo – expandem-se os 
fl uxos de emoção, provocando 
engajamento mais intenso em 
regiões menos desenvolvidas 
politicamente como o Nor-
deste (26,62% dos votos), o 
Norte (7,83%) e o Centro-
-Oeste (7,29%), cuja popula-
ção eleitoral chega a mais de 61 
milhões de eleitores. Trata-se 
de um eleitorado integrado ao 
território conservador, onde é 
forte o voto populista/cabresto,  
de teor emotivo.

Já o discurso da razão é mais 
intenso nos estratos médios 
da pirâmide social, particu-
larmente nas regiões Sudeste 
(43,38% dos votos) e Sul 
(14,42%), com a observação de 
que os sulistas tendem a surfar 
na onda do voto de cunho na-
cionalista, enquanto os votos 
de São Paulo, o maior colégio 
eleitoral do país, onde habitam 
as mais poderosas classes mé-
dias e as maiores organizações 
sociais, estão mais próximos ao 
abrigo da racionalidade. Nesse 
caso, a opção de votar fi ca 
para os momentos fi nais, após 
uma varredura na moldura dos 
candidatos e análise de suas 
qualidades.

São observações gerais, com 
a ressalva de que há votos 
emotivos e racionais por toda 
a parte. Mas, em face das 
características de cada área, 
é possível se chegar a um 
razoável painel regional de ten-
dências. O fato é que o Brasil 
está rachado, sinalizando certa 
igualdade entre os números. 
De maneira aproximada, pode-
-se distinguir 30% de votos 
para cada margem extrema 
(direita e esquerda) e 40% re-
partidos entre o centro e seus 
dois lados (centro-esquerda e 
centro direita).  

Sob a teia dos 100%, estão no 
páreo Jair Bolsonaro, Fernan-
do Haddad, Ciro Gomes, Ge-
raldo Alckmin e Marina Silva. 
A temperatura dos próximos 
dias, com a acomodação das 
placas tectônicas dos progra-
mas eleitorais, contribuirá para 
o fechamento do processo de-
cisório. De forma a direcionar 
o rumo a ser seguido pelos 147 
milhões de eleitores.

(*) - Jornalista, é professor titular
da USP, consultor político

e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog

(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*) 

Com 28 assinaturas, uma 
a mais que o mínimo exi-
gido, o requerimento de 

criação da CPI foi apresentado 
na semana passada pelo sena-
dor Cristovam Buarque (PPS-
-DF), sob o argumento de que 
o incêndio no Museu Nacional 
do Rio de Janeiro é resultado 
de negligências acumuladas ao 
longo do tempo.

“Uma universidade que tem 
R$ 3 bilhões de orçamento po-
deria gastar R$ 500 mil na fi ação 
e na manutenção de um museu. 
É impossível que um mínimo de 
boa gestão não fosse capaz de 
conseguir R$ 500 mil em um 
orçamento de R$ 3,4 bilhões”, 
criticou Cristovam. Para avan-
çar, o documento ainda precisa 
ser lido no plenário da Casa e a 
partir daí os líderes dos partidos 
precisam indicar nomes para 
compor o colegiado. 

A falta de recursos direcio-
nados ao museu foi alvo de dis-
cursos de vários parlamentares 
durante o esforço concentrado 
na semana passada no plená-
rio. Nas redes sociais muitos 
acusaram o governo Temer de 
ter sido negligente. Apesar de 

A falta de recursos direcionados ao museu foi alvo de discursos de vários parlamentares no Senado.

Lula pede maior 
prazo para substituir 
candidatura

Os advogados do ex-presidente 
Lula entraram ontem (10) com um 
pedido urgente no STF para que 
seja prorrogado o prazo dado ao 
PT para substituí-lo como candi-
dato do partido à Presidência da 
República. Ao barrar a candidatura 
de Lula, em 1o de setembro, com 
base na Lei da Ficha Limpa, o TSE 
deu até hoje (11) para o PT trocar 
sua cabeça de chapa ou fi car sem 
candidatura.

Ontem (10) a ministra Rosa 
Weber, presidente do TSE, negou 
um primeiro pedido de prorrogação 
do prazo. Na mesma decisão, ela 
enviou a apelação de Lula contra 
a rejeição de sua candidatura para 
análise do STF. Em paralelo à 
apelação, a defesa de Lula entrou 
com outra petição no Supremo, 
desta vez pedindo com urgência 
a concessão de uma liminar que 
permita a Lula continuar como 
candidato ao menos até o próximo 
dia 17, data limite para troca de 
candidatos, ou até que o plenário 
do STF discuta em defi nitivo a 
situação do ex-presidente.

O relator deste pedido deve ser o 
ministro Celso de Mello, que já ne-
gou, na semana passada, um pedido 
da defesa para que fosse suspensa 
a rejeição da candidatura de Lula 
pelo TSE. Agora, os advogados 
alegam que o TSE operou “radicais 
alterações” em sua jurisprudência 
de mais de duas décadas para 
poder impedir Lula de continuar 
candidato (ABr).
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Repetindo um cenário já visto 
em outros países da Europa, as 
eleições parlamentares na Su-
écia registraram um avanço da 
extrema direita, mas, ao contrá-
rio da Itália, ainda insufi ciente 
para levá-la ao poder. O partido 
ultranacionalista Democratas 
Suecos, de Jimmie Akesson, 
conquistou 17,6% dos votos, 
quase cinco pontos a mais que 
os 12,9% obtidos nas eleições 
de 2014, e aumentou sua fatia 
no Parlamento de 49 para 62 
assentos.

O Partido Social-Democrata 
Sueco, do primeiro-ministro 
Stefan Lofven, no poder há 
quatro anos, perdeu 12 cadeiras 
(113 a 101), mas ainda assim 
fi cou em primeiro lugar, com 
28,4% dos votos, à frente do 
conservador Partido Moderado, 
com 19,8%. Ainda assim, esse foi 
o pior desempenho da história 
da legenda de centro-esquerda. 
Sem maioria no Parlamento, 
Lofven terá de construir alianças 
se quiser continuar no governo. 

“Cabe agora aos partidos 
cooperar de forma responsável 

Jimmie Akesson celebrou resultado

da extrema direita na Suécia.
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Advogados de sindicatos 
e associações poderão re-
ceber, cumulativamente, os 
honorários contratados com 
a entidade que representam e 
os honorários de sucumbência 
assistenciais, devidos pela 
parte vencida ao vencedor da 
causa. É o que estabelece um 
projeto aprovado pelo Plenário 
do Senado e encaminhado à 
sanção.

Segundo assinalou a rela-
tora, senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS), o projeto “elimina 
controvérsia ainda existente e 
persistente” sobre a questão. 
Isso será possível com a harmo-
nização da lei que dispõe sobre 
normas de Direito Processual 
do Trabalho com a que promo-
veu a reforma trabalhista. Entre 
as mudanças realizadas na CLT 
pela reforma, foram previstos 
os honorários de sucumbência 

no âmbito da Justiça do Tra-
balho. Eles seriam devidos, 
inclusive, nas ações em que a 
parte estiver sendo assistida 
ou substituída pelo sindicato 
de sua categoria.

“A presente proposição em 
nada onera o reclamado, pois a 
discussão aqui travada cinge-se 
à titularidade dos honorários 
assistenciais deferidos na sen-
tença condenatória, o que não 
gera nenhum ônus adicional 
a ninguém”, argumenta Si-
mone Tebet em seu relatório. 
“Os honorários assistenciais 
possuem idêntica natureza 
dos honorários sucumbenciais 
fi xados nos moldes do Código 
de Processo Civil, sendo devi-
dos pelo vencido ao advogado 
vencedor da causa”, defende o 
autor do projeto, deputado fe-
deral licenciado Rogério Rosso 
(PSD-DF) (Ag.Senado).

Para a relatora, Simone Tebet, proposta elimina controvérsia 

sobre a questão.

Juízes que pedirem vistas 
de ações penais no âmbito dos 
tribunais poderão ter prazo 
para se manifestar sobre o pro-
cesso. Exigência semelhante 
já foi estabelecida dentro do 
Novo Código de Processo Civil  
e pode ser levada, também, ao 
Código de Processo Penal. A 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado está pronta 
para votar, em decisão fi nal, o 
projeto que defi ne um período 
máximo de análise dos proces-
sos criminais pelos tribunais.

De autoria do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), a 
proposta pretende obrigar o 
membro do tribunal que pedir 
vista de recurso ou ação ori-
ginária a devolver o processo, 
para julgamento, até a segunda 
sessão após essa solicitação. 
Seu voto sobre o assunto 
também deverá ser dado antes 
mesmo de os demais itens da 
pauta de julgamento dessa 
sessão serem anunciados.

“Há o natural desejo de as 
questões colocadas em julga-
mento serem apreciados da 
forma mais cuidadosa e abran-
gente possível e, de outro, a 
necessidade de o processo ter 

Projeto poderá ter decisão fi nal na Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado.

Proposta aumenta 
pena para autor 
intelectual de crime

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Francisco Floriano 
(DEM-RJ), que aumenta pena 
para autor intelectual de crime. 
A proposta vale para crimes 
onde há o chamado “concurso 
de agentes”, jargão do Direito 
para explicar quando os atos são 
cometidos por várias pessoas. 
Nesses casos, o autor intelectual 
terá a pena aumentada até a me-
tade do defi nido judicialmente.

Para Floriano, o dirigente da 
ação dos demais, merece uma 
reprovação maior que os outros 
participantes. “Os atos que 
desempenham não são meros 
conselhos ou palpites, mas as-
cendência e atuação destacada 
– verdadeiros mentores intelec-
tuais do crime coletivo”, disse. A 
proposta também aumenta pela 
metade a pena quando a articu-
lação dos criminosos tiver usado 
redes sociais para convocar 
pessoas ou conseguir materiais 
para o crime. 

Segundo Floriano, a operacio-
nalidade do crime ganhou novos 
mecanismos. “Fica cada vez mais 
notório o uso das redes sociais 
na atividade criminosa devido ao 
seu alcance e facilidade de ma-
nuseio das informações”, disse. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada pela 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça, inclusive quanto ao mérito 
(Ag.Câmara).

Edilson Rodrigues/Ag.Senado
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Após eleições, Senado pode 
ter CPI para investigar museus
Após o primeiro turno das eleições, ao voltar os trabalhos no Congresso Nacional, na semana de 8 de 
outubro, o Senado pode ter uma CPI para investigar a situação dos museus do país

ainda não ter o nome na lista 
de solicitantes da CPI, o líder 
do governo Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE) engrossou 
o coro de apoio a uma CPI do 
Museus, mas ressaltou que “a 
responsabilidade pela má con-
servação da memória nacional” 
é anterior ao presidente Temer. 

“Não é algo que aconteceu 
nesses últimos dois anos e meio. 
Muito pelo contrário: essa é uma 
falha que se verifi ca em muitas 

administrações federais no nos-
so país. É importante que a gente 
não deixe resvalar as avaliações 
para questões partidárias ou 
para questões de natureza mais 
imediata, que não contribuem 
para identifi car as reais causas 
e a solução que todos nós deve-
mos buscar”, avaliou.

“Não foram poucos os epi-
sódios, com prejuízos para a 
memória nacional”, disse a 
senadora Marta Suplicy (MDB-

-SP). Ex-ministra da Cultura 
ela lembrou outros incêndios 
que destruíram o patrimônio 
artístico, histórico e científi co 
do país como os que atingiram 
o Teatro Cultura Artística, o 
Instituto Butantan, o Memorial 
da América Latina, o Museu 
de Ciências Naturais, o Liceu 
de Artes e Ofícios, o Museu da 
Língua Portuguesa, a Cinema-
teca Brasileira e o Museu de 
Arte Moderna (ABr).

Juízes poderão ter prazo 
para vistas em ações penais

uma duração razoável, de modo 
que a sensação de impunidade 
não se propague no seio da so-
ciedade”, pondera Randolfe na 
justifi cação do projeto. Ele res-
salta que o objetivo é tornar mais 
célere o julgamento de processos, 
sem esquecer a necessidade 
“da existência do duplo grau de 
jurisdição” — princípio que per-
mite a reanálise de um processo, 
geralmente em instância superior.

A aprovação do projeto, com 
uma emenda, foi recomendada 
pelo relator, senador Ricardo 

Ferraço (PSDB-ES). Na ava-
liação dele, a iniciativa está 
em sintonia com comandos 
da Constituição Federal, que 
estabelece a razoável duração 
do processo. Com a mudança, 
o prazo de vistas para o relator 
da ação penal ou outro juiz com 
voto pendente será de 10 dias. 
Esse tempo de revisão poderá 
ser estendido por mais 10 dias, 
sendo o processo incluído em 
pauta de julgamento na sessão 
seguinte à da data de devolu-
ção (Ag.Senado).

Projeto benefi cia advogados 
de sindicatos e associações Extrema direita avança, mas 

perde eleições na Suécia

para criar um governo forte. 
Um partido com raízes nazistas 
nunca poderá oferecer nada 
de responsável”, declarou. Já o 
líder da ultradireita comemorou 
o resultado de seu partido. “Au-
mentamos nossos assentos no 
Parlamento e teremos um enor-
me peso no que acontecerá na 
Suécia nas próximas semanas, 
meses e anos”, afi rmou Akesson.

A campanha eleitoral no país 

escandinavo teve momentos de 
tensão, inclusive com ataques 
de neonazistas contra jornalis-
tas e eleitores.

Um dos principais temas foi 
a migração, já que a Suécia é 
o Estado-membro da União 
Europeia que mais acolhe 
deslocados internacionais, com 
292,6 mil, o que representa 
pouco mais de 2,9% de sua 
população (ANSA).


