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O caminho do meio
é o maior

As tendências parecem 

fortes: a polarização 

entre direita e esquerda, 

mais precisamente, 

entre os polos extremos 

do arco ideológico, não 

será atenuada

Ao contrário, a probabili-
dade é que se expanda 
sob a hipótese de que 

é do alto interesse do bol-
sonarismo manter a chama 
acesa como forma de manter 
permanente mobilização de 
exércitos simpatizantes do 
capitão. No contraponto, os 
enclaves oposicionistas, divi-
didos entre partidos, tentarão 
integrar suas forças e apostar 
numa grande frente de comba-
te à escalada direitista no país. 

A incógnita gira em torno da 
liderança capaz de organizar 
articulação dessa amplitude, 
havendo quem aposte no nome 
de Luiz Inácio, hoje preso, mas 
caminhando para eventual 
liberação, que até pode ser 
a prisão domiciliar, situação, 
ao que se sabe, rejeitada pelo 
ícone petista.

Lula tem dito que só aceita 
a liberdade se ela vir com o 
figurino completo, ou seja, 
sem adereços para incomodá-
-lo, caso de uma tornozeleira 
eletrônica. 

Ademais, há dúvidas se ele, 
solto, continuaria a usufruir 
direitos políticos. A interpre-
tação vigente é a de que o ex-
-presidente, mesmo libertado, 
só poderia ser candidato ao 
completar 89 anos. Mas teria 
condição legal para liderar uma 
frente oposicionista? Enquan-
to seus advogados lutam por 
sua liberdade e resgate dos 
direitos políticos, os sinais no 
horizonte apontam para um 
jogo recíproco de interesses. 

Bolsonaro gostaria de ver 
Lula como alvo preferencial - 
sob o argumento de que ele é 
um demônio capaz de vestir o 
país de vermelho –, enquanto o 
ex-metalúrgico gostaria de mi-
rar nesse capitão que defende 
a ditadura, faz loas a tortura-
dores, ameaçando fazer o país 
regredir aos idos de chumbo. 
Ocorre que a política, como 
água, caminha sinuosa entre as 
reentrâncias das pedras. Não 
depende apenas da vontade de 
seus comandantes. 

Depende de fatores como 
satisfação, social, segurança 
coletiva, sensação de que as 
coisas estão melhorando. E, 
que fi que claro, a política na-
vega ao sabor das circunstân-
cias. Analisemos essa última 
hipótese. Podemos projetar 
a continuidade do discurso 
polarizado entre direita e es-
querda, o bolsonarismo e seus 
contrários. Logo, é possível 
aduzir que amplos segmentos 
sociais - particularmente ha-
bitantes do meio da pirâmide 
- não suportarão conviver por 

muito tempo com lengalenga 
raivosa, tiroteios recíprocos, 
como se o país fosse puxado 
por um cabo de guerra. 

Mais cedo ou mais tarde, a 
saturação da artilharia expres-
siva chegará ao pensamento 
racional, afastando milhões 
de brasileiros dos conjuntos 
emotivos que se esgoelam. 
Conhecendo um pouco as 
motivações que mexem com 
a índole nacional, pode-se en-
xergar o início de um processo 
de esgotamento do discurso 
sem eira nem beira, apenas 
focado no ataque recíproco.

A partir dessa óbvia consta-
tação, continua-se a aduzir que 
não haverá clima para guerras 
violentas, ataques suicidas, 
ressurreição da ditadura, como 
alguns preferem. Os contin-
gentes do meio da pirâmide, 
como o agrupamento de pro-
fi ssionais liberais, enxergarão a 
melhor maneira de atravessar 
o cabo das tormentas: as águas 
mais calmas que correm no 
meio do oceano.

A imagem é a de um mar se 
abrindo para dar passagem 
aos núcleos racionais, ordei-
ros, perfi lados sob a bandeira 
do crescimento e dispostos 
a escolher seus dirigentes 
entre aqueles que encarnem 
a ordem, a harmonia, o aper-
feiçoamento institucional. Dito 
isto, emerge nos horizontes 
sociais o fl orescimento de um 
gigantesco corredor central, 
onde partidos políticos, orga-
nizações não governamentais, 
associações de todos os tipos 
e suas lideranças, se darão as 
mãos em torno de um projeto 
de união nacional.

Chegar-se-á facilmente à 
hipótese de que a salvação 
do país não sairá dos extre-
mos do arco ideológico, mas 
dos protagonistas do meio. 
Novos fi gurantes se mostra-
rão, com ideias, propostas e 
visões. Os radicalismos serão 
naturalmente eliminados ou, 
em alguns casos, reduzidos 
a dimensões bem menores e 
até previsíveis no bojo de uma 
democracia.

Em suma, sairemos do 
apartheid social para ingressar 
num espaço de convivência 
e ouvir um discurso menos 
confl ituoso. A imagem é utó-
pica? É possível. Mas nossa 
índole não se acostuma com 
a beligerância que consome 
energias e dispersa esforços. 
2022 está longe. Veremos, 
ainda, nuvens pesadas sobre 
algumas Nações. A vitória de 
Trump em novembro de 2020 
não é mais uma certeza. 

E se a recessão pegar de 
chofre os EUA, sentiremos por 
aqui os refl exos. Demos tempo 
ao tempo.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

O conceito de entidade fami-
liar não pode deixar de fora a 
união entre pessoas do mesmo 
sexo, voltou a afi rmar o plenário 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), por unanimidade, ao 
julgar a constitucionalidade 
de uma lei do Distrito Fede-
ral (DF). O entendimento 
foi reforçado no julgamento 
virtual de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em que 
o PT questionou a Lei Distrital 
6.160/2018, que estabelece a 
Política Pública de Valorização 
da Família no DF.

Em seu artigo 2º, a lei defi ne 
como entidade familiar “o nú-
cleo social formado pela união 
de um homem e uma mulher, 
por meio do casamento ou união 
estável”. O relator da ação, 
ministro Alexandre de Moraes, 
acatou os argumentos do PT, 
de que a legislação distrital, da 
forma como redigida, violava os 
princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana 
e da isonomia ao restringir o 
conceito de família, deixando 
de fora as uniões homoafetivas.

O Supremo já julgou inconstitucional qualquer dispositivo que 

impeça o reconhecimento da união homoafetiva.

O texto, que tramita em 
regime de urgência, 
prevê exceções ao limite 

de gastos de campanhas; esta-
belece itens nos quais podem 
ser usados recursos do Fundo 
Partidário; defi ne critérios para 
análise de inelegibilidade; e au-
toriza o retorno da propaganda 
partidária semestral. 

Um dos pontos mais polêmi-
cos é a brecha para que seja 
aumentado o montante do 
chamado Fundo Eleitoral, que 
fi nancia as campanhas políticas. 
Na última sessão deliberativa, 
no dia 11, senadores de vários 
partidos reclamaram do pouco 
tempo disponível para analisar 
o projeto, entraram em obstru-
ção e a votação foi cancelada. 
Os líderes partidários chegaram 
a um acordo segundo o qual o 
texto seria analisado pela CCJ 
pela manhã, antes de ser nova-
mente discutido em Plenário.

A reforma da Previdência e 
a PEC Paralela passarão pela 

Um dos pontos mais polêmicos é a brecha para que seja aumentado

o montante do chamado Fundo Eleitoral.

Grandes geradores de resí-
duos sólidos como shoppings, 
supermercados e restaurantes 
poderão ser obrigados a desti-
nar o lixo reciclável que produ-
zem a associações, cooperativas 
ou organizações de catadores 
com infraestrutura para separar 
e classifi car os resíduos. É o que 
estabelece o projeto em pauta 
da Comissão de Meio Ambiente 
(CMA), amanhã (18).

O projeto da senadora Rose 
de Freitas (Podemos-ES) exige 
que a destinação do material 
reciclável dessas empresas 
passe a constar em seus planos 
de gerenciamento de resíduos 
sólidos. Com isso, diz a autora, 
as associações de catadores 
serão benefi ciadas, uma vez que 
o lixo produzido pelos grandes 
geradores é mais fácil de ser 
processado para reciclagem já 
que estas empresas contam com 
uma logística organizada de pré-
-seleção e triagem de materiais.

O relator, senador Jaques 
Wagner (PT-BA), lembra que 
a destinação de materiais re-
cicláveis para associações de 
catadores deverá ser feita por 
meio de termos de coopera-
ção, convênios e acordos que 

O lixo produzido pelos grandes geradores é mais fácil de ser 

processado para reciclagem.

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) vai ler amanhã 
(18) o relatório sobre a indica-
ção do subprocurador-geral da 
República, Augusto Brandão 
Aras, escolhido pelo presiden-
te Jair Bolsonaro para assumir 
o cargo de procurador-geral 
da República. A mensagem 
presidencial com a indicação 
está na pauta da CCJ. A leitura 
do relatório é o primeiro passo 
na análise do indicado pelo 
colegiado. 

Depois que o relator apre-
sentar o parecer, é dado 
prazo de uma semana de vista 
coletiva aos senadores. Na 
semana seguinte, a sabatina 
é realizada, momento em que 
os senadores podem fazer 
perguntas ao indicado. Após 
a fase de questionamentos, o 
nome do indicado é subme-
tido à aprovação. A reunião 
é pública, mas a votação é 

Augusto Aras em visita ao Senado, no último dia 10.

A Comissão de Transparência e Controle do 
Senado pode votar na hoje(17), o projeto do se-
nador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que obriga 
os fornecedores de produtos a informarem qual o 
preço do que vendem sem os impostos. O projeto 
tem o parecer pela aprovação feito pelo senador 
Dario Berger (MDB-SC) e, caso aprovado, poderá 
seguir para a análise da Câmara.

O texto deixa claro que a transparência em relação à 
carga tributária valerá não só no comércio de produtos, 
mas também de serviços. E a informação deverá estar 
exposta aos consumidores de maneira clara, precisa e 

ostensiva. “A informação que mais interessa ao con-
sumidor é saber qual seria o preço sem os impostos. 
Qual é o custo real do produto? No Brasil, o preço fi nal 
sofre acréscimos substanciais devido ao ICMS, ao PIS/
Pasep e à Cofi ns”, argumenta Randolfe na justifi cativa. 
O senador ainda defende que explicitar os dados sobre 
a carga tributária possibilitará aos consumidores saber 
o quanto de imposto poderá ser sonegado, caso não 
peça a nota fi scal. Randolfe acredita que isso fará com 
que os contribuintes solicitem o documento com mais 
freqüência, contribuindo para reduzir a sonegação 
fi scal (Ag.Senado). 

Kajuru cobra 
postura de 
Gilmar Mendes 
sobre CPI 

O senador Jorge Kajuru 
(Patriota-GO) lamentou, on-
tem (16), que o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Gilmar Mendes, não 
tenha se assumido suspeito de 
julgar o mandado de segurança 
ajuizado por ele para garantir 
a instalação da CPI dos Tribu-
nais Superiores. Na opinião de 
Kajuru, o magistrado deveria 
se afastar do caso depois que 
se manifestou sobre o mérito 
da questão, em entrevista con-
cedida ao site Uol e ao jornal 
Folha de São Paulo, no último 
fi m-de-semana.

Segundo o senador, na oca-
sião, o ministro argumentou 
que a CPI é inconstitucional, 
porque a independência en-
tres os poderes prevista na 
Constituição não permite esse 
tipo de investigação. Na mesma 
entrevista, de acordo com o 
senador, Gilmar declarou que, 
se instalada a CPI, os ministros, 
mesmo se convidados, não 
compareceriam às audiências.

Mas para Kajuru, a CPI não 
é inconstitucional, porque o 
requerimento de criação tem o 
número mínimo de assinaturas 
exigidas pela Constituição. 
“Gilmar Mendes adiantou qual 
deve ser o seu parecer sobre o 
mandado de segurança enca-
minhado ao STF. Aguardemos! 
Mas tenham certeza: não vamos 
desistir. Iremos até onde for pos-
sível nessa luta pela implantação 
da CPI dos Tribunais Superiores. 
Porque a gente pode por lei. A 
gente tem direito, com recurso, 
de pedir que todo o Supremo 
julgue. E aí, ao vivo, vamos ver 
como é o voto de cada um”, disse 
(Ag.Senado).
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Fundo eleitoral e reforma da 
Previdência estão na pauta do Senado
O projeto que altera regras eleitorais volta à pauta do Plenário hoje (17) para discussão em turno único

quinta sessão de discussão em 
primeiro turno no Plenário do 
Senado. Em acordo de líderes 
partidários, fi cou estabelecido 
que a votação do texto principal 
da reforma será no próximo dia 
24, atendidos todos os prazos 
regimentais. Já a PEC Para-
lela, proposta que traz outras 

sugestões de alterações na 
Previdência como a inclusão 
de estados e municípios, será 
discutida amanhã (18).

A ideia é que a PEC principal 
não seja mais alterada. Caso ela 
seja aprovada pelo Senado, já 
poderá ser transformada em 
emenda constitucional. A PEC 

paralela ainda precisa passar 
pela Câmara. 

Também está prevista na 
pauta a quinta discussão em 
primeiro turno da proposta 
que inclui a mobilidade e a 
acessibilidade entre os direitos 
e garantias fundamentais (Ag.
Senado).

Indicação de Aras a procurador-
geral está na pauta da CCJ

secreta. Em seguida, o parecer 
da CCJ será encaminhado ao 
Plenário, onde Aras precisará 
do apoio de pelo menos 41 dos 
81 senadores. 

Braga destacou que seu 
relatório é técnico e leva em 
conta o currículo do indicado. 

Se for aceito pelo Senado, Aras 
assumirá um mandato de dois 
anos à frente do Ministério 
Público, para o qual poderá 
ser reconduzido uma vez. Ele 
substitui a atual procuradora-
-geral, Raquel Dodge (Ag.
Senado). 

Em debate projeto que benefi cia 
cooperativa de catadores

estabeleçam os meios, os pro-
cedimentos e as contrapartidas 
das empresas que necessitam 
elaborar plano de gerencia-
mento de resíduos sólidos e 
dos catadores. “Consideramos 
a proposição um avanço não 
apenas para a legislação am-
biental, mas também para a 
promoção da distribuição de 
renda e, portanto, merece ser 
aprovada”, defendeu.

Outro item da pauta é o 
projeto que tipifi ca o crime de 
ecocídio para punir responsá-

veis por catástrofes ambientais, 
como as de Mariana e Bruma-
dinho, nas quais barragens da 
empresa mineradora Vale se 
romperam, matando centenas 
de pessoas e destruindo rios. 
Estabelece pena de reclusão de 
4 a 12 anos e multa para quem 
der causa a desastre ambiental, 
com destruição signifi cativa da 
fl ora ou mortandade de animais 
(ecocídio), atestada por laudo 
pericial reconhecendo a conta-
minação atmosférica, hídrica ou 
do solo (Ag.Senado).

Conceito de ‘entidade familiar’ 
deve prever união homoafetiva

“Quando a norma prevê a 
instituição de diretrizes para 
implantação de política públi-
ca de valorização da família 
no Distrito Federal, deve-se 
levar em consideração também 
aquelas entidades familiares 
formadas por união homoafe-
tiva”, escreveu Moraes em seu 
voto, que foi acompanhado por 
todos os demais ministros do 
Supremo.

Moraes lembrou que o Supre-
mo já julgou inconstitucional 
qualquer dispositivo do Código 
de Processo Civil que impeça 
o reconhecimento da união 
homoafetiva. Ao fi m, foi dada 
interpretação conforme a Cons-
tituição para a lei distrital, que 
passa a abarcar em sua efi cácia 
também as famílias formadas 
pela união de pessoas do mes-
mo sexo (ABr).

Como saber o preço dos produtos sem os impostos


