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pergunta ao Ministro Pádua Ribeiro e 
ao pror. Venício Artur' de Lima: fazendo 
um apanhado do que disseram os 
expositores aqui presentes, uma 
pessoa desavisada poderia até se 
assustar um pouco, porque se afirmou 
que temos um quadro partidário 
artificial: que a legislação eleitoral 
ainda não é I 00% eficaz e permite que 
pessoas inescrupulosas possam se 
candidatar, com interesses outros, a 
cargos eletivos: que os meios de 
comunicação ainda exercem poder, 
sobremaneira, de influência no 
processo eleitoral, podendo conduzir a 
esse ou áquele outro r'esultado: 
questionou-se a eficácia das pesquisas, 
se realmente estariam retratando um 
quadro existente ou se estariam 
contribuindo, de alguma forma, em 
parceria com os meios de comunicação, 
para consolidar um quadro pretendido. 
Diante dessas rápidas pinceladas. 
perguntaria ao Ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro e. em seguida. ao DI'. 
Venício Artur de Lima, se poderíamos 
dizer que as eleiçôes ocorreram dentro 
do mais alto nível de legitimidade, não 
digo política legal. mas social. 
Acrescento. estava a Justiça Eleitoral. 
principalmente nos seus Tribunais 
Regionais, devidamente capacitada e 
qualificada para acompanhar esse 
processo? Cito dois exemplos: um na 
Bahia. onde foi atribuido á TV Bahia, de 
propriedade do candidato ao Senado 
Antônio Carlos Magalhães. o poder de 

DEBATE 

Ministro Pádua Ribeiro - Trata-se de 
uma questão muito interessante. O aspecto 
primeiro a se observar é o seguinte: no 
nosso pais, todas as instituições sofreram 
os influxos de um periodo de total 
desorganização. Portanto, a Justiça Eleitoral, 
evidentemente, sofreu também reflexos 
desses acontecimentos. I"las, no contexto, 
creio que, embora esteja a integrar órgão 
eleitoral, o melhor que foi possivel foi feito. 
E justiça se faça ao Ministro Sepulveda 
Pertence, porque a Justiça Eleitoral exerce 
uma função administrativa muito relevante 
no tocante á realização das eleições. E ele 
teve a acuidade de perceber a importãncia 
de entrosar os vários órgãos da Justiça 
Eleitoral. Até há Jjouco, cada Tribunal 
Eleitoral trabalhava isoladamente, e ele, em 
razão disso, dentro da complexidade das 
eleições, a dimensão do pais e a diversidade 
das regiões, realizou, previamente, vários 
simpósios: os problemas mais relevantes 
foram levantados e as soluções dadas, 
muitas delas através de resoluções do 
Tribunal. 

Mas, evidentemente, muitas questões 
surgiram, por exemplo, a escolha dos 
mesários e a escolha dos escrutinadores. 
Isso é matéria que, a meu ver, pode ser 
muito aprimorada. A Justiça Eleitoral deve 
ter um controle mais direto em relação ás 
pessoas aptas a servirem como mesários e 
escrutinadores; isso pode ser muito 
aperfeiçoado. Creio que a prática da 
realização de eleições levar·nos·á a saber 
quais as melhores medidas nesse sentido. 
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avaliar o conteúdo da pr'opaganda 
eleitoral que era veiculada: tudo aquilo 
que ela considerasse fugindo aos 
princípios da propaganda eleitoral teria 
autoridade de retirar do ar. Em outros 
casos. aqui mesmo. em Brasília. temos 
o nosso Tribunal Regional que vem 
agindo. ou não agindo. melhor dizendo. 
em cima de dezenas e dezenas de 
denúncias contra rãdios AM. que vêm 
atribuindo a determinados partidos a 
responsabilidade do roubo de aparelhos 
de telefones celulares na cidade. ou a 
outros partidos tais e quais atividades 
irregulares. 
Resumindo. estava a Justiça Eleitoral 
apta a essa complexidade toda que 
envolve as eleições; dentr'o desse 
processo. pode-se dizer que as eleições. 
socialmente. ocorreram dentro dos 
princípios da legitimidade? 

Por outro lado. um aspecto que, creio, 
não tenha sido ainda notado é o seguinte: 
a informatização que se iniciou na Justiça 
Eleitoral teve o condão de trazer ã tona 
numerosas irregularidades, que passavam 
despercebidas. Foi uma espécie de 
tomografia que se fez das eleições. Eram 
normais fraudes como o preenchimento de 
votos em branco, tudo acontecia com 
freql1éncia, mas agora. em razão da 
informatização, isso se tornou mais difícil. 
Sabemos que quanto mais demora a 
apuração, mais campo há para as 
irregularidades. A informatização teve a 
vantagem de encurtar o tempo de atuação 
dos diversos órgãos da Justiça Eleitoral, 
portanto conseguiu, sem dúvida alguma, 
trazer á tona várias irregularidades. em 
beneficio do pais, para que nas próximas 
eleições muitos desses problemas sejam 
sanados. 

A Justiça Eleitoral está relativamente 
bem aparelhada no tocante aos seus juizes, 
mas náo conta apenas com juizes e com 
serventuários da Justiça, mas também com 
a colaboração de pessoas que vém de 
diversos órgãos, da indústria, do comércio, 
das empresas públicas. É preciso que se 
adotem certos critérios, a fim de aprimorar 
mais as eleições no futuro. 

No contexto, não se pode deixar de 
afirmar que, nas presentes eleições, foi 
observado, em grau tolerável, o principio 
da legitimidade, 

Prof. Venício Artur de Lima - Quanto 
à questão da legitimidade propriamente 
dita, tenho a impressão de que essa é uma 
das questões mais complicadas na ciéncia 
politica e acredito que no Direito, Náo sou 
jurista, nem advogado, mas do ponto de 
vista da ciéncia politica a questão é muito 
polémica e complexa, Da forma como vejo, 
em geral, náo sei se foi esse o caso do 
artigo de Lula, mas confunde-se a questão 
da legitimidade com a questão da legali-
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dade, e a legitimidade é muito mais do que 
os aspectos legais. Creio que seria mais 
correto equacionar essa questão da 
legitimidade com a questão do consenso, 

Existem, para funcionamento de um 
sistema político, de um processo político 
eleitoral, vãrios consensos ativos em 
andamento. Num primeiro nível, é preciso 
que haja consenso entre as partes com 
relação ao processo como um todo. Há de 
acreditar-se na democracia representativa. 
É preciso que haja um acordo sobre esses 
principios para que o sistema funcione, 

O segundo nível de consenso diz respeito 
às regras do jogo. Candidatos e eleitores 
entram num processo, porque há um 
consenso preliminar com relação às regras 
e aos atores do processo. No caso brasileiro, 
eu mesmo já mencionei as distorções com 
relação a alguns dos atores fundamentais 
do processo, por exemplo, o desequilíbrio 
do nosso modelo de comunicação é 
histórico, é sabido e conhecido etc. 

O terceiro nivel de consenso, talvez não 
seja o caso aqui, mas vou mencionar, seria 
com relação às políticas públicas 
propriamente ditas, às implementações de 
política de governo que afetasse, de uma 
forma ou de outra, o processo eleitoral. 

Creio que, para um processo eleitoral 
poder ser acusado de i1egítímo, é preciso 
que alguns desses níveís básicos de 
consenso tenham sido violados de tal forma 
a alterar aquilo que o consenso inicial 
conseguiu estabelecer. Nesse caso, desses 
três niveis, o nivel de consenso mais 
fundamental é com relaçào às regras do 
jogo. Por exemplo, uma eleição será 
ilegítima na medída em que haja alterações 
na regra do jogo capazes de alterar o 
resultado em função da vontade da maioria 
da população. Então, uma eleição para 
presidente da Repú blica poderia ser 
acusada de ilegítima se fossem verificadas 
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Pergunta ao Dr. Ricardo Pinheiro Penna: 
os resultados relacionados pelo senhor 
em alguns estados como Sergipe. Minas 
Gerais não se consolidaram nas urnas. 
Isso demonstra a incompetência dos 
institutos ou. como defende o senhor~ 
a não· interferência das pesquisas no 
processo eleitoral? Poderiam estar 
essas pesquisas procurando conflitar 
uma realidade não existente? 
Normalmente. qual o universo dos 
entrevistados que é utilizado para a 
definição de uma pesquisa? E que 
critérios são utilizados par'a fixar esse 
universo? 

deturpações, fraudes no processo eleitoral. 
capazes de alterar esse resultado. Parece 
que foi isso que aconteceu no caso das 
eleições proporcionais no Rio de Janeiro, e 
o Tribunal Regional Eleitoral. do meu ponto 
de vista, de forma correta, corajosa, decidiu 
invalidar o processo e convocar novas 
eleições, Mas acho muito dificil que se possa 
nomear de ilegitimo o processo para 
escolha, por exemplo, de presidente da 
República em que a expressão da vontade, 
baseada nos diferentes niveis de consenso 
da maioria da população, atingiu indices 
tão expressivos. Acho muito dificil dizer-se 
que é ilegitima a eleição onde há um 
consenso prévio sobre as regras dessas 
mesmas eleições, nas quais um candidato 
ganha no primeiro turno com 54, quase 
55% dos votos. 

Então, a minha resposta com relação á 
questão da legitimidade é que não creio 
que seja possivel qualificar-se como 
ilegitimo o processo eleitoral. 

o que aconteceu mostra que pesquisas 
são pesquisas e, exatamente por isso elas 
têm margens de erros e problemas como 
em qualquer atividade cientifica: qualquer 
experimento tem problemas. Algumas 
vezes, surpreendem-se os pesquisadores, 
outras, os resultados são esperados, 
Acredito, na realidade, que os equivocos, 
os problemas que aconteceram no Rio 
Grande do Sul. São Paulo, de certa maneira, 
Minas Gerais, Sergipe, Maranhão, mostram, 
de fato, a incompetência dos institutos, 
incompetência no bom sentido. 

Foi mostrado que as pesquisas erram, 
as pesquisas têm problemas, as pesquisas 
enfrentam todo o tipo de dificuldades. É 
necessário, a cada momento, estar 
investigando maneiras pelas quais sofisticar 
a coleta de informações, de buscar a 
informação, a opinião os eleitores naquele 
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momento, da melhor maneira possiveL 
mas sempre alertar, isso cabe á imprensa, 
que pesquisas têm e podem carregar erros 
e os institutos erram aqui. erram nos 
Estados Unidos, erram na Europa. 

Há exemplos clássicos de erros crassos 
das pesquisas; cada vez, no entanto, estão 
ficando menores. Vocês se lembram das 
pesquisas nas eleições de !989'? Foram 
muito boas, ganharam o marco entre os 
institutos de pesquisas; havia muito 
descrédito nos institutos de pesquisa, mas 
eles acertaram com muita precisão, 

Agora, a mesma coisa aconteceu nas 
eleições majoritãrias para presidente da 
República. Todos os institutos acertaram, 
com margens muito pequenas, com muita 
precisão; a vontade dos eleitores foi 
capturada com muita precisão, Tiveram 
muito sucesso em captar o que aconteceu 
tanto na boca de urna, quanto nas coletas 
que foram feitas no correr do primeiro turno, 

Então, acho que sim, as pesquisas 
erraram e vão continuar a errar. É impossivel 
fazer com que não errem, os motivos são 
vãrios. No caso de Minas Gerais, há um 
problema grave que ê o de coletar a 
informação do indeciso, coletar com 
precisáo a informação da pessoa que 
mente, que esconde. Há uma sêrie de 
dificuldades; devem-se buscar novas 
metodologias, mais sofisticadas para 
capturar isso. 

Então, sim, os institutos erraram, os 
institutos são muito incompetentes. temos 
muito o que aprender e vamos aprender a 
utilizar os mêtodos mais sofisticados que 
podemos usar, para melhorarmos cada vez 
mais. 

Quanto ao universo. existe uma regra 
básica: o tamanho do universo não altera 
o tamanho da pesquisa. Em outras palavras: 
uma pesquisa feita no Brasil pode ser feita 
com 2 mil ou 3 mil questionários, que dá 
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resultados muito precisos, como aliás, o 
Ibope realizou várias. o Galup realizou 
várias dessa forma, Por exemplo: numa 
pesquisa em Brasilia, que tem um milhão e 
cem mil eleitores, também, são necessários 
mil e oitocentos eleitores para colher um 
resultado adequado, 

Na realidade, se fizermos uma pesquisa. 
no Brasil. com mil questionários, as 
margens de erro sáo mais ou menos 
semelhantes ãs margens de erro de uma 
pesquisa em Brasilia. Em outras palavras: 
o tamanho do universo não se altera, mas 
o tamanho da amostra permanece 
praticamente o mesmo. Há uma pequena 
diferença, mas não é porque fará uma 
pesquisa mundial. que tem de ter uma 
amostra gigantesca; não é por se tratar de 
uma pesquisa numa cidade pequena, que 
teremos uma amostra minima, A amostra, 
relativamente, tem as margens de erro 
iguais. 

As pesquisas influenciam,já mencionei 
isso. Existem algumas pesquisas que 
tentam verificar se outras pesquisas 
influenciam. Conheço dois trabalhos, um 
recente, feito pelo Galup há um ou dois 
meses, tentando verificar se as pesquisas 
influenciam; e o outro feito pela Datafolha, 
há dois anos, tentando verificar a mesma 
coisa, Nos dois casos, perguntou-se ao 
eleitor: vocêjá mudou de voto alguma vez 
por conta de uma pesquisa? Vocêjá deixou 
de votar em alguém, ou votou em alguém 
que estava na frente por conta de 
pesquisas? As pessoas que afirmaram isso 
positivamente constituem um numero 
muito pequeno, se não me engano, no caso 
da Datafolha, foram menos de 10%, 
portanto são pessoas adultas que já 
participaram de 2, 3, 4 pleitos. Diluido isso, 
estimou-se que o efeito, eventualmente, das 
pesquisas na opinião do eleitor é de 2%, A 
Soma Opinião e Mercado vai fazer, a partir 
de agora, em todas as suas pesquisas, uma 
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Pergunta ao Dr. Ricardo Pinheiro penna: 
Qual o método para a escolha do 
universo a ser pesquisado? 
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experiência já conduzida nos Estados 
Unidos, devido a uma discussão muito 
grande com relação ao efeito das pesquisas 
na candidatura de Ross Perot: algum tempo 
atrãs, argumentaram que as pesquisas 
teriam influenciado muito a sua derrota, 

Então, em vez de colocar apenas uma 
pergunta: em quem você vai votar? Vamos 
colocar duas perguntas: em quem que você 
vai votar; se o candidato fulano de tal tiver 
chance, você trocaria o seu voto deste para 
o outro'? Então, vamos tentar. a partir de 
agora, em todas as pesquisas, verificar a 
intenção de voto do cidadão e a 
possibilidade de alteração de voto desse 
mesmo eleitor, caso alguém esteja ã frente 
nas pesquisas, Quero saber se ele sairia do 
seu preferido, do seu candidato, para um 
outro candidato, caso este tivesse mais 
chance de ganhar do que o que tinha 
escolhido, 

Em outras palavras, é preciso investigar~ 
é preciso buscar novos métodos para, com 
acuidade, perceber essas nuances, O 
importante é que muitas pessoas têm falado 
sobre a influência das pesquisas de opinião 
nos eleitores, mas hã pouco experimento 
cientifico em relação a isso, A unica coisa 
que posso dizer: tenho certeza absoluta de 
que são dramãticas as pesquisas de opinião 
publica no clima da militãncia, que, quando 
o candidato aparece mal nas pesquisas, 
deixa de trabalhar, de ficar para cima, deixa 
de ir para as ruas, 

Um segundo fato muito importante, do 
ponto de vista do candidato, são os 
financiadores que se baseiam, certamente, 
nas pesquisas, para depositarem seus 
recursos em determinadas candidaturas, 

Dr. Ricardo Pinheiro Penna - 5impli
ficadamente, o objetivo que temos é buscar, 
através de pequenas amostras, um universo 
de um milhão de pessoas, buscarmos mil 
pessoas e, através dessas, buscarmos o 
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que pensa esse milhão de pessoas. Por que 
isso é importante? Porque isso é rãpido, é 
mais barato do que se fazer uma coleta de 
um milhão de pessoas. É assim que se fazem 
todas as pesquisas, é assim que o IBGE faz 
as pesquisas nacionais de amostra, as 
coletas de censo de dez em dez anos, de 
dois em dois anos, de ano em ano, o IBGE 
faz coleta intermediãria, com amostras e 
com o mesmo procedimento. 

Qual é o objetivo'? Todos os elementos 
do universo tém a mesma chance de cair 
na amostra, O que significa isso? O milhão 
de eleitores de Brasilia tem de ter a mesma 
chance de cair num sorteio. Vamos imaginar 
que tivéssemos aqui um milhão de bolinhas 
de gude, que, no caso, seriam os eleitores 
de Brasilia. Nós colocariamos a mão no 
balde e iriamos misturar, depois 
escolheriamos mil bolinhas de gude 
aleatoriamente, isto é, todas as bolinhas 
de gude, os eleitores desse balde teriam a 
mesma chance de cair na amostra. Vamos, 
portanto, isso traduzindo concretamente, 
fazer sorteios diãrios nas cidades. Primeiro 
temos regibes compulsórias - Gama, 
Ceilãndia, Taguatinga - as regibes mais 
importantes das cidades entram 
compulsoriamente ou, no caso das 
pesquisas nacionais, os estados maiores, 
mais representativos, entram compul
soriamente; fazem-se sorteios dentro dos 
estados, das cidades, em ãreas a serem 
pesquisadas, portanto é um nivel de cascata 
de sorteios, até buscamos um elemento no 
seu domicilio, caso essa pesquisa seja 
domiciliar; ou em ãreas de fluxo de 
população, no caso da pesquisa ser na rua, 
o que é muito comum, porque é mais fãciL 
muito mais rãpido, pois as pessoas, hoje, 
tém muita dificuldade de ter acesso aos 
domicilios; principalmente em Brasilia, 
ninguém deixa pesquisadores subirem aos 
apartamentos. 

Prof. Venício Artur de Lima - Tenho 

.......... _----....... ----------~ 
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parti-cipado de vários debates onde esse 
assunto de pesquisa aparece. Acho que é 
preciso fazer uma qualificaçáo para se 
discutir isso. Parece-me que há niveis 
completamente diferentes nessa discussáo. 

O primeiro nível. que chamo de 
síndrome Brizola é partir do pressuposto 
de que há manipulação dos resultados, má
fé dos ínstitutos. Acho que estamos 
afastando liminarmente esse nível. 

O segundo nível é a possibilidade de erro 
na execução da pesquisa. Isso existe, essas 
eleições de agora mostraram claramente 
essa possibilidade com relação a pelo 
menos dez estados da Federação. Não 
mostraram com relação a eleição nacional, 
mas isso ocorreu em vários estados, como 
o próprio Ricardo já admitiu. 

O terceiro nivel é a questão da 
divulgação dos resultados pelos meios de 
comunicação. Uma pesquisa pode estar 
sendo feita sem má-fé, sem nenhuma 
intenção de manipulação e nem erro 
metodológico e ser divulgada de maneira 
completamente diferente. 

Uma coisa freqüente nos meios de 
comunicação no Brasil é a divulgação das 
pesquisas, sem levar em conta a margem 
de erros que cada uma delas contém. Por 
exemplo: quando a Rede Globo coloca no 
ar o gráfico de evolução dos resultados e a 
pesquisa tem uma margem de erros de mais 
ou menos trés ou quatro pontos, muitas 
vezes aquele gráfico seria uma linha reta e 
não o gráfico que aparece lá, Então esse, 
talvez, seja o papel fundamental das 
pesquisas, revelar tendéncias que, muitas 
vezes, não estão de fato acontecendo. 

Em 1989, isso aconteceu muitas vezes; 
este ano ainda não verifiqueL Um candidato 
sobe um ponto, outro sobe 10 pontos e a 
manchete do jornal. na primeira página, 
diz o que subiu dois pontos e não o que 
subiu dez, há um problema na divulgação. 



í;· ... "~ .1 1'," 

'\ ,o< 

;::) 
;1"11"': 

72 Série Cadernos do CEJ. 12 

Um outro nível, que me interessa mais, 
é o da influência do resultado correto, sem 
manipulação, metodologicamente certo e 
divulgado corretamente. 

Há influências das pesquisas divulgadas 
corretamente no processo eleitoral? A 
resposta, em geral, das pessoas que 
trabalham com pesquisas. como a resposta 
dada pelo Dr. Ricardo, evoca a ciência. A 
ciência não verificou isso ainda, trata-se 
aqui de uma ciência positiva onde as coisas 
podem ser medidas, mensuradas. 

Acredito que há uma outra esfera de 
conhecimento que, talvez, faça parte do 
senso comum, que não indica que as 
pesquisas se transformaram em algo 
fundamental nos processos eleitorais 
contemporãneos. 

Nos Estados Unidos, uma das acusações 
que se faz ãs pesquisas ê que elas 
transformaram os processos eleitorais em 
corridas de cavalo: eles chamam de horse
face. Por quê? Porque as pesquisas 
deslocam toda a temática da campanha 
para saber quem está à frente e quem está 
atrás. Então, o processo eleitoral é reduzido 
a uma corrida em que o candidato está 
vencendo com a cabeça, a pata na frente 
etc., como se eleições, um processo 
político, pudessem ser reduzidos a isso. 
Essa redução certamente é uma 
conseqüência das pesquisas, que não tem 
nada a ver com a intenção de manipular, 
não tem nada a ver com conspiração, é 
uma conseqüência do processo. E outras 
conseqüências, que me parece difícil 
admitir, mas mais dificil contestar, ocorrem 
na formação de um cenário maior de 
representação da politica num processo 
eleitoral. 

Por exemplo: no caso brasileiro, este ano, 
num determinado momento as pesquisas 
todas caminhavam à procura de quem seria 
o candidato anti-Lula. Elas tiveram um papel 
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grande na escolha desse candidato. Houve 
vários balões de ensaio, Britto, Maluf, 
Sarney, depois Fernando Henrique. Quer 
dizer, as pesquisas contribuiram para a 
polemizaçáo do processo, na medida em 
que colocavam nas ruas uma questão que 
não necessariamente estava na rua, mas 
estava nas pesquisas, na formação delas: 
quem será o candidato que se oporã a esse 
outro candidato que está á frente das 
pesquisas? No momento foi a questão do 
anti-Lula, não sei como provar isso 
cientificamente, mas tenho uma séria 
desconfiança de que isso aconteceu. 

Uma outra coisa que aconteceu, foi um 
processo mais complicado e tem a ver com 
o Plano Real. É que num determinado 
momento as pesquisas começaram a insistir 
na inexisténcia do segundo turno. Tiveram 
um papel muito grande na definição da 
eleição só no primeiro turno porque todas 
elas começaram a revelar, a indicar, a 
insistir que a eleição seria ganha no 
primeiro turno. É claro que isso é um tema 
controverso, varia de eleição para eleição, 
de circunstãncia para circunstãncia, mas 
há um argumento de que quem está ã frente 
consegue mais. Mas quem está á frente náo 
significa, necessariamente, o candidato, por 
estar á frente, pode ser algo que as 
pesquisas conseguem estabelecer, 
conhecendo a realidade do que vai 
acontecer, ela projeta o futuro. 

Em 1989, desde março, as pesquisas, 
sobretudo as do lbope divulgadas pela Rede 
Globo, fixaram não só o segundo turno, 
mas um candidato que estaria no segundo 
turno. E as pesquisas começaram a 
perguntar quem seria o adversário do 
candidato que iria concorrer no segundo 
turno. Então, ajudaram a fixar a idéia de 
um segundo turno com um dos candidatos. 
O problema seria a escolha do outro. 

Tenho impressão de que este ano, pelo 
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Gostaria que o Ministro Pádua Ribeiro 
discutisse os aspectos legais referentes 
a essa questão das pesquisas. 

menos na fixação da busca de um anti-Lula 
e na construção de uma realidade eleitoral 
que conduziu ã decisão do primeiro turno, 
as pesquisas tiveram um papel importante, 
como têm em várias outras coisas, Você 
mesmo constatou que, certamente, elas têm 
uma influência na ação dos militantes, 
claramente têm uma influência decisiva na 
arrecadação de fundos dos diferentes 
candidatos. Para candidatos que não 
aparecem bem nas pesquisas a partir de 
determinado estágio da campanha, pelo 
menos o fluxo de caixa poderá alterar-se e 
isso pode alterar o resultado nas eleições, 

Então, ê inegável que as pesquisas têm 
influência, podem não ter influência, da 
mesma forma que elas medem as opiniões, 
o que ê, tambêm, problemático, porque já 
vimos aqui que, do ponto de vista da 
discussão do conceito de opinião, essa 
variação ê problemática, mas que as 
pesquisas têm influência me parece 
inegável. e muita influência, 

Dois aspectos quero trazer a debate: o 
primeiro refere-se ã constitucionalidade das 
pesquisas, O Supremo Tribunal Federaljá 
declarou o direito de divulgar as pesquisas, 
á vista do art. 230 da Constituição: direito 
á informação, 

Segundo, a nossa Lei n. 8.713 regu
lamentou a questão das pesquisas e trouxe 
uma evolução muito grande ao nosso 
direito. Hoje, o art. 31 da citada lei prevê 
uma sêrie de exigências como o depósito 
nos órgãos eleitorais, no Tribunal Regional 
Eleitoral ou no Superior Tribunal Eleitoral, 
conforme o caso, de dados sobre quem 
realizou as pesquisas, a origem dos 
recursos despendidos, a metodologia e o 
periodo de realização, o plano amostraI. a 
ponderação, enfim, os requisitos têcnicos. 

A pesquisa em si ê realizada cienti-
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ficam ente e sendo realizada cientificamente 
não vai melhorar, nem piorar a situação de 
quem quer que seja. Agora, a questão toda 
é que a cientificidade tem sido muito 
discutida e, além do mais, esses órgãos de 
pesquisa tém feito promoções, dando a 
entender que são órgãos que acertam com 
precisão o resultado eleitoral e, 
evidentemente, que isso implica induzir a 
erro eleitoral. 

A influéncia das pesquisas no eleitorado 
é fato publico e notório. Tanto é assim que, 
nos Estados Unidos, há um órgão publico 
de controle de pesquisas e, também, na 
f'rança, ambos paises avançados em 
termos de democracia; toda metodologia, 
toda essa matéria é discutida cientifi
camente. 

A titulo de ilustração, colhi um exemplo 
que foi publicado na f'olha de S. Paulo, de 
15 de janeiro de 1987, onde o Ibope 
publicou o seguinte: "Mais uma vez as urnas 
deram Ibope, confirme." 

E o que acontece!l nessa época, segundo 
os levantamentos feitos, foi que o Ibope 
errou e muito. Errou na eleição para 
presidente, Itamar Franco em Minas Gerais; 
do governador do Estado do Rio Grande 
do Norte, onde a eleição foi de João 
Faustino; e no Piaui também. E há um 
levantamento geral, esses erros foram de 
32%, então errou e errou muito. Afirma-se 
que essas pesquisas são encomendadas 
individualmente, Mostram apenas o 
caminho e as tendências. 

Agora, acho erro, e ai sim, porque 
influenciam a opinião publica, o fato de 
essas publicações dos próprios institutos 
serem feitas no sentido de dizer: acertamos 
as eleições de todos os governadores ou 
do presidente da Republica. Mas muitas 
vezes a distãncia de voto entre o primeiro 
e o segundo colocado é tão grande que o 
fato de acertar não é o mais importante, o 
fato é exatamente a diferença de voto que 
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perguntas ao Dr. Ruy Fabiano. que se 
referem ao comportamento dos meios 
de comunicação. Uma delas ressalta que 
a imprensa só resolve cobrir as 
atividades e o comportamento dos 
candidatos nas proximidades da 
eleição. deixando de bem informar à 
sociedade. ao longo dos quatro anos 
que antecedem o pleito. as realizações 
de utilidade pública dos potenciais 
candidatos. 
De outro lado. nota-se que hà uma 
tendência dos jornalistas em realçar 
defeitos e esconder virtudes de pessoas 
e instituições. o que seria fruto de uma 
falta de reflexão ética dos jornalistas 
em função do seu compromisso social 

apura, às vezes, grande, entre um instituto 
e outro, 

Por isso acho que devemos conclamar 
- e temos aqui o professor universitàrio 
Venício - que as universidades, logo após 
os pleitos, façam um levantamento 
cientifico das vàrias pesquisas divulgadas, 
analisem essas pesquisas e divulguem os 
estudos feitos, porque é importante que a 
opiniào publica saiba o que deve considerar 
com relação a essas pesquisas, porque elas 
nem sempre têm aquela cientificidade, 
aquela conciudência que, muitas vezes, 
forma-se na consciência do eleitorado. 

Se se conseguir a desmistificação das 
pesquisas ter-se-à alcançado um grande 
resultado, E quem pode colaborar com isso? 
As universidades, a meu ver. Portanto a 
nossa legislação està evoluindo em tema 
de regulamentação das pesquisas eleitorais. 
O importante, porêm, ê desmitificà·las, para 
que o eleitorado possa considerà-Ias no 
contexto em que foram realizadas, 
conhecendo as suas deficiências. Seria 
importante papel a ser desempenhado pelas 
universidades em beneficio da sociedade. 

As três perguntas têm algo em comum, 
questionam o comportamento êtico da 
imprensa. Por exemplo, indaga-se por que 
a imprensa não cobre a vida profissional e 
pessoal dos políticos no curso dos anos, 
mas somente nas campanhas. Existe uma 
cobertura jornalística que tem atê crescido 
ao longo desses anos de redemocratizaçào 
no pais, e isso ê visiveL As editorias de 
política dos jornais são, hoje, mais extensas 
e mais procuradas; a própria televisão abriu 
mais debates políticos. Agora, se essa 
cobertura ainda é insatisfatória, é porque 
isso é um processo. Também nessas 
questóes o nivel de alfabetização e 
educaçào da sociedade é importante, 
porque ela lidera as demandas de 
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de informar. 
E. por fim. pergunta.se. em relação ã 
sua colocação de que os candidatos são 
apresentados como produtos. como 
sabonete. se caberia alguma forma 
diferenciada de fazer essa apresentação. 
E o povo br'asileiro saberia usar 
sabonete diferente daquele que está 
sendo apresentado? 
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informação. 

Outra questão: se o povo saberia utilizar 
um sabonete diferente daquele apresentado 
pela imprensá? Também vejo que é uma 
questão de manipulação, dada a razão 
direta da taxa de alfabetização da 
sociedade. Uma sociedade composta por 
2/3 de analfabetos e a outra parte são 
pessoas que só chegaram até o primeiro 
grau, é uma sociedade altamente 
manipulável e que tende a comprar o 
sabonete que está sendo mostrado. Mudar 
isso é um processo que vejo já existir entre 
nós. 

Hoje, já há um nivel de questões 
nacionais bem maior do que havia há uma 
década. A democratização no Brasil, com 
todas as limitações e precariedades que ela 
apresenta, está sendo um processo salutar. 

Essa outra questão referente á tendéncia 
dos jornalistas em realçar defeitos é uma 
realidade não apenas brasileira, mas 
planetária, é um instinto humano nessa 
direção que precisa ser, realmente, 
administrado, questionado, criticado. 
Vemos agora, por exemplo, o noticiário em 
torno da familia real britãnica, que não 
interessa a ninguém, no entanto está no 
Primeiro Mundo. A princesa vai ao 
cabeleireiro nos Estados Unidos e há um 
batalhão de fotógrafos na porta. Quer dizec 
existe uma demanda para aquela noticia, 
senão não haveria aquilo. Então é preciso 
que esse questionamento seja mais amplo, 
não é apenas uma questão da imprensa, 
mas também da imprensa; esse 
questionamento ético tem de ser feito com 
alguma constãncia. 

Tenho tido a oportunidade de participar 
de debates no meio profissional. em que 
essas questões são colocadas, avaliadas, 
há um senso critico em relação a isso: 

Também vivemos no Brasil algumas 
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Pergunta ao Ministro Antônio de pádua 
Ribeiro: No tocante à estrutura da 
Justiça Eleitoral. o senhor salientou que 
houve um esforço muito grande. as 
regras foram ditas com antecedência. 
mas é colocado que a estrutura de apoio 
aos mesários só recebeu o manual de 
informações no dia das eleições. que 
faltou segurança nos Colégios 
Eleitorais. extremamente preCários. 
Inclusive. no percurso de entrega de 
urnas. nos locais da apuração. 
facilitando as fraudes e algumas 
arbitrariedades. 
Pergunta-se: a Justiça Eleitoral tem 
consciência dessa realidade? Já foi feita 
alguma avaliação? Há mudanças para 
serem propostas? Complementando: há 
alguma possibilidade real de se fazer 
uma próxima eleição de forma 
totalmente informatizada? E acr'es
centando. também. no tocante à 
divulgação das pesquisas de boca de 
urna. em que pese o dispositivo 
constitucional. o TSE fixou um horário 
para divulgação. Não seria mais 
eficiente que a divulgação dessas 
pesquisas se distanciasse ainda mais 
do dia da eleição? 

particularidades em relação a isso, porque 
atravessamos um periodo longo de arbítrio, 
de censura ã imprensa, de restrição á 
liberdade de informaçáo e. enquanto isso 
foi esperado, houve um efeito pendular. quer 
dizer, saiu de um extremo ao outro. Isso é 
um problema que precisa ser sanado 
gradualmente, a partir do amadurecimento 
das pessoas em relação a isso. Sinto que 
vem acontecendo. 

São trés questões. Quanto á primeira, é 
necessário que se tenha uma visão do pais. 
O TSE procurou exercitar todas as suas 
potencialidades administrativas, visando a 
que a eleição pudesse se realizar de forma 
normal, tanto quanto a apuração. Mas nós 
sempre dependemos do elemento humano. 
Temos presidentes de Tribunais Regionais 
Eleitorais que administram muito bem; 
administrar é prever e prover, mas, 
lamentavelmente, temos outros que não 
tém essas mesmas qualidades adminis
trativas. Portanto, esses defeitos que 
ocorreram, não decorreram de falta de 
recursos ou meios, o Tribunal Superior 
Eleitoral assegurou todos os meios. Todos 
os estados que pediram segurança -
Exército, policia federal - todos esses 
meios de segurança foram oferecidos, tanto 
quanto a parte material, tudo isso o Tri bunal 
forneceu. 

Agora, o que aconteceu é que uns não 
tiveram acuidade administrativa, não 
souberam administrar, não tiveram 
previsão. Essas irregularidades, tudo isso 
serviu para que numa próxima eleição se 
possa conferir com antecedência o 
funcionamento desses vários setores 
administrativos, que estão num plano bem 
inferior, com relação aos demais. Isso 
acontecerá. É possível que se aprimorem 
os trabalhos eleitorais. 

A informática refere-se ã segunda 
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questão. O Tribunal criou. no Brasil, 
milhares de pontos em que, uma vez 
apuradas as urnas, eram logo os resultados 
digitados e transferidos os dados ao 
computador central do Tribunal. 

Nas décadas anteriores, demorava-se 
muito tempo. A distãncia entre o local de 
votação, o local da apuração e a demora 
na realização dessas apurações ensejavam 
que fraudes acontecessem. Quando se 
inicia a apuração, a fiscalização é muito 
grande; mas, logo apõs, muitos candidatos, 
ao verificarem que não têm qualquer 
possibilidade eleitoral. desinteressam-se, a 
fiscalização cai, entra a fraude. 

O Tribunal tomou providências no 
sentido de exigir que, ao votar, o eleitor 
marcasse a cédula com caneta azulou preta 
e, nos setores encarregados da apuração, 
que se adotasse a caneta vermelha. Isso 
dificultaria a fraude. Mas, pelo que se leu 
nas noticias que foram divulgadas, apesar 
dessas providências, a fraude aconteceu, 
porque a fraude é inerente ao ser humano. 
Portanto, o que se pode é diminuir essas 
fraudes e fazer com que elas não 
influenciem no resultado eleitoral. ao ponto 
de eleger um candidato que não tenha sido 
o preferido da população. Isso é possivel 
de se fazer, mas eliminã-Ias de todo é uma 
tarefa muito difícil. 

Então, indaga-se: jã na próxima eleição 
serã possivel usar os computadores numa 
amplitude maior? Acredito que, nos grandes 
centros, essa eleição poderã ser feita em 
nivel de Primeiro Mundo. ou seja, proceder
se-ã a votação e apuração, proclamando
se, logo em seguida, o resultado eleitoral. 
Em certos estados, como Santa Catarina, 
que é muito avançado, apuraram os votos 
e, no dia seguinte ãs eleições, os resultados 
foram proclamados. O Paranã estã 
desenvolvido sob esse aspecto. São Paulo 
precisa de aperfeiçoamento nos serviços 
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informáticos, mas também é um estado que 
funciona bem. A surpresa negativa foi o 
Rio de Janeiro, É claro que se tornará difícil 
a informatizaçáo em regiões como a 
Amazônia, com aquelas dimensões, sáo 
milhares de quilõmetros quadrados. 
Informatizar uma zona eleitoral no interior 
da Amazônia torna-se mais difícil. Todavia, 
temos sistema de informaçáo via satélite, 
No interior de regiões muito distantes dos 
grandes centros, há televisões ligadas aos 
centros geradores de imagem via satélite, 
Isso é muito alvissareiro. 

Penso que, num prazo maior, até essas 
regiões longinquas poderáo ser interligadas 
via informática, portanto poderemos fazer 
as apurações imediatas, Assim, acredito que 
teremos, sem duvida alguma, na prôxima 
eleiçáo, um percentual muito elevado das 
apurações feitas através dos computadores, 
e o resultado será imediato. 

Quanto á questáo da apuraçáo de boca 
de urna, refere-se mais á apuração de 
resultados e não de tendéncias, Muitos 
institutos apuram a boca de urna e depois 
publicam, dizendo ter acertado. Mas, isso 
deve ser visto de forma diferente; uma 
apuração de tendéncia é diferente de uma 
apuração de resultados. 

Agora, um outro problema que precisa 
ser considerado também, e que é relevante, 
é que a Constituição assegurou a liberdade 
de informação, mas também assegurou 
meios áJustiça Eleitoral no sentido de fazer 
com que a eleição ocorra de forma limpa 
- com lisura. E assim admitir que se 
realizem pesquisas durante as eleições, 
com divulgação durante o processo, pode 
influir nos resultados. O que se estava 
prevendo, em razão da complexidade das 
eleições deste ano, é que em muitos locais 
as eleições iriam terminar ã meia-noite, ãs 
23 h, em muitos, ás 17 h. A distribuição 
de senhas para aqueles que ainda não 
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Pergunta ao Dr. Ricardo Pinheiro Penna: 
Com base nas declamções feitas pelo 
Professor Venício Artur de Lima. sobr'e 
o tema de pesquisas, qual a função 
social. se é que ela existe. de mensurar 
a opinião pública num processo 
eleitoral? As pesquisas. no caso de 
Brasília, erraram tanto na projeção da 
preferência dos eleitores no dia da 
campanha, sendo que a alienação da 
míIitãncia petista já deveria estar 
registrada nos números das tais 
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tivessem votado poderia retardar as eleições 
por muitas horas, Em razão disso, a 
divulgação das eleições mostrando a 
tendência dos resultados poderia, sem 
dúvida alguma, influenciar de forma mais 
intensa aqueles que ainda não votaram, 

Nesse contexto, a Justiça, no momento 
atual. adotou uma solução razoável. Teve 
presente o dispositivo constitucional da 
liberdade de informaçáo, mas, visando á 
lisura eleitoral. determinou que o resultado 
da pesquisa só fosse publicado depois do 
efetivo têrmino das eleições, Penso que essa 
matéria deva continuar a ser debatida. Por 
que náo se adotar um prazo um pouco 
maior para divulgação desses resultados'? 
Isso precisa ser verificado, mas, por outro 
lado, devemos ter em conta também que 
hoje todo esse processo eleitoral está 
evoluindo de maneira muito rápida e ai há 
de ter·se em conta a resposta á pergunta 
anterior, Informatizadas as eleições e 
apurado o resultado quase que de maneira 
imediata pelo Tribunal, por que delongar a 
publicação das pesquisas? Esse debate 
deve continuar, devemos ter presente o 
texto constitucional e também que quem 
administra a eleiçáo, visando á lisura, é a 
Justiça Eleitoral; para se chegar á solução 
harmônica, tem de ser examinada a 
questão em face de cada eleição, até que o 
nosso processo se estabilize, 

Talvez porque elas só estivessem visiveis 
e não fossem, ainda, medida que pudesse 
ser detectada nas pesquisas de opinião, O 
que aconteceu com os institutos de 
pesquisa de opinião, dos anos 70 para cá, 
com o advento da microinformática, é que 
foi possivel quebrar o monopólio do 
mercado. Isso foi muito saudável. Até então 
era apenas o Ibope, fundamentalmente, 
talvez o Galup, de uma certa forma, que 
faziam pesquisas, Portanto, o monopólio 
absoluto das pesquisas era deste ou daquele 
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pesquisas. em função da demonstração. 
ou seja. da sua realidade nas ruas. O 
senhor acredita que foi em função disso 
que os institutos não conseguiram 
mensurar uma coisa que já estaria -
segundo a pessoa que faz a pergunta 
- visivel nas ruas de Brasília? 

instituto. Com o advento da microin· 
formática foi possivel para mim comprar 
um microcomputador, alugar uma sala e 
iniciar o instituto de pesquisa. Como 
milhares de outros institutos locais 
pequenos. começaram a surgir institutos 
de pesquisa com bom trabalho. Isso é 
absolutamente saudável e desejável, 
porque. até entáo, o Ibope dizia e tinhamos 
de nos contentar com aquela verdade. 
Agora temos vários institutos fazendo as 
pesquisas e isso é importante, inclusive do 
ponto de vista legal, de justiça, para que o 
eleitor possa comparar o que está 
acontecendo. Isso, por si só, é uma maneira 
de se combater a fraude num determinado 
instituto. Ninguém pode inventar um 
número maluco qualquer, porque logo após 
haverá um outro instituto que irá mostrar 
uma realidade completamente diferente e 
esse instituto que fraudou será 
desmoralizado antes mesmo do registro da 
metodologia no TRE ou T5E. 

Houve a quebra do monopólio é isso é 
absolutamente saudável para o mercado, 
para a democracia e para as pesquisas 
propriamente ditas. 

Uma outra coisa importante que 
aconteceu é que, com a quebra do 
monopólio, surgiram institutos locais; até 
então, um só instituto, o Ibope, por 
exemplo, tinha de se locomover para o 
Amazonas, interior do Maranhão e assim 
por diante, fazendo pesquisas. Agora, há o 
instituto local que conhece melhor a 
realidade e toma melhor conta do seu 
negócio, conhecendo e detectando melhor 
a situação naquele local. 

Acontece muito que os grandes 
institutos, que fazem as pesquisas 
localizadas regionalmente, tem margens de 
erros, problemas mais graves, nos institutos 
locais. No caso de Brasilia, um caso tipico, 
a Datafolha fez a pesquisa aqui e dava a 
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vitória a Valmir Campelo no primeiro turno, 
sistematicamente deu 45, 46 sobre os 
votos totais, o que certamente seria muito 
mais do que 50% dos votos válidos. O Ibope 
deu Maria de Lourdes no segundo turno, 
enfim, houve uma série de problemas. Ai 
discordo da pergunta, acredito que a Soma 
Opinião e Mercado detectou com muita 
acuidade e precisão toda a evolução dos 
dados: mostrou o crescimento de 
Cristovam, que, depois do inicio, foi 
sistematicamente crescendo em todas as 
pesquisas. Na ultima semana, ultrapassou 
Maria Abadia; eu, por diversas vezes, 
escrevi isso no Correio Braziliense. falei na 
televisão que haveria segundo turno e seria 
com Cristovam, Isso foi detectado pelas 
pesquisas da Soma. A ultima pesquisa da 
Soma, não a boca de urna, detectou um 
crescimento muito grande de 26 para 
Cristovam e 34 para Valmir, O resultado 
das urnas foi de ,33. 31. Vocés dirão que 
errou, porque deu 26 para o Cristovam e 
ele teve 31, ele subiu 5%. Quer dizer, existe 
um grupo forte de eleitores que toma as 
decisões na reta final e já é por demais 
conhecida a capacidade da militãncia do 
Partido dos Trabalhadores em buscar votos 
no momento final. Portanto não concordo 
com a pergunta sobre os erros aqui em 
Brasilia; é evidente que eu posso errar. que 
outros institutos possam errar. isso pode 
ocon'er sistematicamente. as pesquisas não 
são infaliveis. certamente os erros podem 
ocon'er. mas não foi o caso nessas eleições. 

No que diz respeito aos comentários 
sobre a influência das pesquisas nas 
eleições. Em nenhum momento nego a 
influência das pesquisas em vários 
aspectos, como por exemplo. ficou clara a 
grande influência das pesquisas no 
financiamento das campanhas, A questão 
é: há algum problema? isso ê antide
mocrático? Não vejo nenhum problema; se 
são divulgadas. Ilá mais empresários para 
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mexer na situação; se não forem 
divulgadas, os empresãrios que querem 
financiar vão contratã-Ias e vão financiar 
da mesma maneira. Isso não é nenhum 
problema. A mesma coisa é com a 
militãncia. É evidente que as pesquisas 
levam, criam, alteram, influenciam. Prefiro 
dizer: as pesquisas divulgadas nos meios 
de comunicação influenciam. Por exemplo: 
fulano tinha "x" por cento, caiu I %, ai sai 
uma manchete dejornal dizendo que fulano 
caiu I %, mas a margem de erro é de 4%. 
Então não hã, do ponto de vista cientifico, 
razão para dizer que aquele cidadão caiu 
I %. É importante falar sobre as margens 
de erros e a curva das pesquisas. Uma 
quebra de um por cento pode ser um erro, 
estaria dentro das margens de erro; a 
segunda queda de um por cento, começa
se a ficar desconfiado; a terceira queda de 
um por cento, certamente, estã forçando 
uma tendéncia de queda pequena, ligeira 
do candidato. As margens de erro não 
significam que a pesquisa pode flutuar 
maluca 3 ou 4%. Existe a possibilidade de 
um erro, até 3%, 4%, dependendo do 
questionãrio. Então é só ficar alerta contra 
tais possibilidades. 

O que é importante na pesquisa não é a 
fotografia, mas o conjunto de pesquisas que 
mostram a tendência. É para isso que a 
imprensa tem de estar alerta. Dizer numa 
manchete que o cidadão caiu I % é uma 
temeridade, a não ser que tenha caido, nas 
últimas quatro pesquisas, I % a cada uma. 
Então, pode-se dizer que o cidadão estã 
em queda, hã uma tendência de queda 
detectada nas pesquisas. 

Como disse o Professor Venicio, hã balão 
de ensaio que busca candidatos para se 
oporem ã candidatura de Luiz Ignãcio Lula 
da Silva, acho que é verdade, não há 
nenhuma dúvida. Da mesma maneira que 
o Senador Josê Sarney faz balões de ensaio 
e a imprensa divulga que ele vai sair do 
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Pergunta ao Prof. Venício Artur' de Lima: 
Os marqueteiros políticos direcionam 
a apresentação de seus candidatos a 
um comportamento que varia de acordo 
com a análise diária das pesquisas. Será 
que essas pesquisas não forçariam a 
criar a eleição de um candidato que, na 
realidade. não ê de fato aquilo que 
representa e tampouco representa a 
vontade do povo? 

Somando-se a isso: sabendo que o 
senhor participou de uma pesquisa 
acerca da influência da televisão na 
opinião pública, na eleição presidencial 
de 89. qual foi a conclusão sobre a 
imagem de Collor que vinha sendo 
construída nos moldes dos anseios da 
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PMDB e vai se juntar para apoiar não sei 
quem. É comum na imprensa politicos 
fazerem balões de ensaio e soltarem notas, 
soltarem informações para verem como é 
que a imprensa e a opinião pública reagem. 
A mesma coisa é a pesquisa de opinião. 
Somos contratados para testar candidatos 
frente a outros candidatos, é esse o papel. 
Isso poupa recursos, poupa esforços, 
diminui os candidatos que sabem que não 
devem entrar na corrida eleitoral, porque 
se entrarem estarão fadados ao fracasso. 
Orestes Quércia, por exemplo, teimou e 
gastou cinqüenta milhões de dólares e não 
conseguiu mais do que 3%. As pesquisas 
tém um papel importante e servem como 
balão de ensaio, como teste e isso não é 
mal, não é ilegitimo, ilegal e não distorce 
uma campanha. Só não quis discordar do 
professor Venício quanto ao clima que as 
pesquisas teriam criado no primeiro turno, 
de tal forma que poderiam ter tido alguma 
influéncia e feito com que, eventualmente, 
o f'ernando Henrique Cardoso ganhasse as 
eleições, levado por esse prisma. Confesso 
que não vejo nenhuma razão para 
concordar com o Professor Venício. 

O risco que corremos sempre, quando 
falamos de comportamento eleitoral, de 
eleições, é passar uma idéia incorreta de 
que o comportamento eleitoral pode 
explicar-se por uma única causa. Isso não 
existe; mesmo nas tendéncias mais 
consolidadas de pesquisas eleitorais, que 
são as tendéncias americanas, que 
trabalham, sobretudo, com uma 
identificação partidãria, isso não acontece; 
quer dizer, embora a identificação 
partidária explique um percentual grande 
dos votos, não explica a totalidade dos 
votos. Então, não há um único determinante 
com relação ao comportamento eleitoral. 
Esse é um ponto. 

Com relação aos marqueteiros, existem 
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opinião pública. notadamente no 
espaço simbólico das telenovelas? O 
senhor poderia traçar um paralelo 
desse fenômeno do Collor de 89 com o 
de femando Henrique nessas últimas 
eleiçôes? 

várias qualificações que precisam ser feitas. 
Há uma diferença muito grande entre o papel 
dos meios de comunicação, quando se trata 
de uma eleição local, regional ou nacional. 
O papel dos meios aumenta á medida que 
exista uma distãncia maior do candidato 
em relação ao eleitor. Ou seja, o papel dos 
meios será mais importante numa eleição 
nacional do que numa eleição regional. do 
que numa eleição local. em que prevalece 
a rede de relações pessoais etc. 

Também precisa fazer uma diferença se 
as eleições são majoritárias ou 
proporcionais. Nos regimes parlamentares, 
o papel dos meios de comunicação é, 
certamente, diferente do exercido em 
regimes presidencialistas, nos quais as 
eleições são gerais. Embora esteja havendo 
uma convergéncia no processo eleitoral. 
tanto parlamentar quanto presidencialista, 
Por exemplo, nas últimas eleições na 
Inglaterra, eleições gerais, as campanhas 
foram feitas em torno dos lideres dos 
partidos - não como era, tradicionalmente, 
a campanha feita para cada um dos 
membros do Parlamento - que seriam 
eleitos, portanto constituindo a maioria que 
escolheria o Primeiro Ministro. Apesar disso, 
a caracteristica do regime presidencialista 
é completamente diferente da do regime 
parlamentar, onde o papel dos meios se 
altera muito. Nos regimes presidencialistas, 
ao presidente compete tanto a função 
simbõlica de representação emblemática 
do conjunto dos valores da sociedade, 
quanto o papel executivo que, num regime 
parlamentarista, por exemplo, no caso 
inglês, está desvinculado entre o primeiro
ministro e a rainha. Então, fica muito mais 
fácil. o papel dos meios de comunicação 
aumenta, porque no regime presidencialista 
há a disputa pela identificação pelos 
sim bolos nacionais, o que não ocorre no 
regime parlamentar. 

Então, existem várias qualificações que 
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devem ser feitas, dependendo do tipo de 
eleição, se é majoritãria, se é proporcional, 
se é local, se é regional. Tudo isso para 
dizer o seguinte: nós, que trabalhamos, 
especificamente, com a relação dos meios 
de comunicação com a politica, temos uma 
consciéncia muito grande de que não se 
poderã estabelecer uma relação exclusiva. 
Muito dificilmente se poder-se-ã dizer que 
um candidato foi eleito, exclusivamente, 
por causa dos meios de comunicação. O 
que se pode dizer com certeza é que, 
independentemente do nivel das eleições, 
um candidato que enfrente uma oposição 
sistemãtica dos meios de comunicação 
dificilmente serã eleito. Isso é uma outra 
coisa. Certamente alguém irã se lembrar: 
mas se assim fosse, o Brizola nunca teria 
sido eleito governador do Rio de Janeiro. 
Existem as exceções, onde o peso dos 
meios de comunicação são contraba· 
lanceados por outros fatores: partidãrios, 
militantes, circunstãncias conjunturais etc. 

O argumento que tentamos construir
espero com isso responder ãs duas 
questões - é que os meios de comunicação 
no mundo contemporãneo, sobretudo pela 
televisão, detém o virtual monopólio da 
construção do que é publico: não se torna 
nada publico no mundo contemporãneo, a 
não ser passando pelos meios de 
comunicação, sobretudo pela televisão, 
portanto não se constitui nenhum caráter 
poli ti co, a não ser via meios de 
comunicação. Chegamos ao extremo, no 
caso brasileiro, de dizer que só a visibilidade 
nos meios de comunicação habilita pessoas 
a se tornarem candidatos com grande 
chance de eleição. As eleições anuais 
mostraram isso em abundãncia, sei que a 
fenaj está fazendo um levantamento disso, 
não sei como está, mas é para saber no 
nivel das eleições locais, estaduais. 
regionais e nacionais, na Cãmara e no 
Senado, o numero de candidatos que 
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chegaram á politica via, somente e 
exclusivamente, meios de comunicaçáo, 
sem nenhuma tradiçáo partidária, sem 
nenhum passado. Celso Russomano, que 
foi o candidato mais votado de Sáo Paulo, 
por exemplo; Hélio Costa tem essa mesma 
origem; Britto, do Rio Grande do Sul, tem a 
mesma origem; o Garotinho, do Rio de 
Janeiro, também tem. Quer dizer, há, 
inegavelmente, uma transformaçáo da 
própria natureza da política no mundo 
contemporãneo por causa desse caráter que 
os meios de comunicação têm de quase 
virtuais monopolistas da transformação, da 
construção da coisa publica. 

Em funçáo disso, existe um cenário de 
representação da política, onde a política é 
disputada, a agenda política é definida, que 
é próprio dos meios de comunicação e que 
independe da vontade dos candidatos, de 
tal maneira que os candidatos se pré
qualificam por fatores que são externos a 
eles. Os meios de comunicação têm essa 
grande capacidade de tematizar, de definir 
os limites dentro dos quais a eleição 
ocorrerá 

Nessas eleiçóes de 1994, com certeza, 
poderemos construir um argumento sério, 
que a partir de uma determinada altura do 
processo eleitoral, os meios de 
comunicaçáo tematizaram o Plano Real 
como sendo um plano das eleições 
nacionais presidenciais. De tal forma que, 
mesmo que um candidato quisesse, não 
conseguiria sair desse engessamento. Isso 
põde ser verificado, inclusive, no horário 
eleitoral gratuito, porque se qualquer pessoa 
observou o horário eleitoral gratuito, o que 
foi acontecendo? Embora cada Llm dos 
candidatos tentasse constituir um espaço 
de construção publica da sua imagem em 
função do que ele havia definido como 
sendo o mais conveniente. a partir de um 
determinado momento, isso aconteceu pela 
terceira semana de agosto, todos os 
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candidatos foram compulsoriamente 
levados a discutir o Plano ReaL por qué? 
Alguém poderá dizer: mas é claro que os 
meios de comunicaçáo tém de noticiar o 
que é noticia - se bem que pode haver 
uma discussáo grande sobre o que é 
notícia. O Plano Real tinha de ser noticiado. 

Na verdade náo houve uma discussão 
sobre o Plano, ele foi adotado pelos meios 
de comunicação em geral, de tal forma que 
o Plano passou a ser não só o plano para o 
BrasiL conveniente para o Brasil, houve 
uma associação desse plano com um 
candidato, de tal forma que se há oposição 
ao candidato ou ao plano passou a ser 
oposição ao BrasiL 

É nesse nível de construção que os 
meios de comunicação atuam, isso é muito 
dificil de verificar matematicamente ou 
perguntando ãs pessoas. Por que isso 
ocorre? No Brasil, a consolidação de uma 
estrutura nacional de comunicação de 
massa existe há pouco mais de 20 anos. 
As ciéncias sociais estão ainda organizando 
os departamentos das universidades de tal 
forma, que alguém como eu fica sem saber 
para onde vai. Sou da Comunicação, sou 
da Ciéncia Politica, existem brigas de 
pessoas que protegem seus próprios 
feudos. Então, a Ciéncia Social está 
atrasada até em relação á definição do seu 
objeto; as coisas andam com muito mais 
rapidez do que conseguimos acompanhar, 
não sabemos exatamente, ainda, qual é a 
importãncia dos meios de comunicação. 

Ao contrário do que normalmente se diz, 
e vou discordar mais uma vez do que já foi 
dito aqui, não tem nada a ver com indice 
de alfabetização. A importãncia dos meios 
de comunicação é igual, às vezes até maior, 
em países que tém indice de alfabetizaçào 
muito elevado. Porque o raciocinio inverso, 
nos países como Inglaterra ou Holanda, 
onde os índices de analfabetismo são 
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praticamente nulos, significa então que os 
meios de comunicação não têm 
importãncia, como nos Estados Unidos, ou 
que a importãncia deles ê menor, por 
exemplo, com relação ã politica; de forma 
alguma, aqueles fenômenos que 
identificamos, por exemplo, das pessoas 
visibilidade sô pelos meios de 
comunicação, ocorrem em outros paises 
também. O cinema americano, por 
exemplo, já popularizou isso como 
temática de filme. Passou, aqui em Brasilia, 
um filme de um candidato a senador da 
Pensilvãnia, que mobiliza pessoas que vêm 
da universidade, que têm, portanto, nivel 
de renda alto, que têm alfabetização. 

Então, a importãncia do marketing 
eleitoral é a capacidade que essas pessoas, 
que são profissionais, muitas vezes têm de 
manipular a construção da imagem pública 
dos candidatos para se ajustar a algo que 
eles não controlam, que é definido fora 
deles. Nesse sentido têm mais chances de 
vencerem as eleiçôes. 

Hoje tendo a acreditar, cada vez menos, 
nas possibilidades de manipulação. 
Quando falei a respeito das pesquisas, 
estava constatando que são importantes; 
se isso ê o bom ou mal é outra questão. 
Elas estão cumprindo um papel que tem 
de ser recon hecido. 

A importãncia dos meios de 
comunicação não significa que tenhamos 
uma nostalgia de querer acabar com a 
televisão, voltar ã época em que não havia 
meios de comunicação, vamos censurar a 
imprensa, não se trata disso. Trata-se de 
reconhecer a importãncia disso no mundo 
contemporãneo e buscar mecanismos de 
controle democrático dessas atividades. 
Não permitir que meia dúzia de famílias 
controlem 90% das informaçôes deste pais, 
ou que controlem a construção pública da 
realidade social brasileira, isso é que 
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Pergunta ao Dr. Ruy Fabiano: apesar da 
proibição de divulgação de boca de uma 
no dia da eleição. no dia 3 de outubro. 
o Correio Braziliense estampou a 
manchete: "O dia em que o Br'asil vai 
eleger Fernando Henrique". no dia 
seguinte uma nova manchete seme
lhante foi publicada. Essa carta não teve 
o objetivo de influenciar ainda mais do 
que a divulgação da pesquisa de boca 
de uma? Isso não foi uma atitude parcial 
dojor'nal? 
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precisamos trabalhar. Mas isso também está 
muito longe da idéia antiga, inclusive da 
teoria de que as pessoas eram facilmente 
manipuladas. 

Pessoalmente, tudo que tenho estudado, 
tudo que tenho pesquisado, conduz-me a 
acreditar exatamente no oposto. Hoje, 
acredito cada vez mais - poderia construir 
um argumento nesse sentido - na 
racionalidade do comportamento eleitoral 
particular do voto; existe uma racionalidade 
que faz sentido do ponto de vista de quem 
está tendo aquele comportamento. E nós, 
com distorçáo da nossa visáo de mundo, 
que é completamente diferente, muitas 
vezes náo conseguimos compreender. 

Certamente foi parcial. Na minha fala 
inicial. comentei questões de neutralidade 
como algo que penso que náo existe. A 
midia náo foi neutra nessa eleiçáo. A midia 
impressa tem uma margem de liberdade 
nesse sentido, talvez maior que a televisáo, 
pelos motivos que mencionei: por ser a 
televisáo uma concessáo do poder público 
e pelo poder que tem de transformar um 
ponto de vista numa realidade virtual. a 
pessoa vé uma imagem que está sendo 
manipulada e imagina que aconteceu 
daquele jeito, No jornalismo impresso, o 
engajamento é percebido pelo leitor e até, 
muitas vezes, é o que induz o leitor a 
comprar o jornal, pois faz o seu discurso. 
Houve realmente isso, digo até que houve 
um exagero. Mencionam o Correio 
Braziliense, mas isso é geral. aproximado, 
aconteceu em quase todos os jornais. 

No dia da eleiçáo, o Jornal do Brasil 
divulgou um caderno especial de umas 30 
páginas, com retratos de Fernando 
Henrique de alto a baixo, dizendo assim: 
"o novo Presidente do Brasil"; todos os 
jornais fizeram isso. Acredito que foi uma 
demonstraçáo de engajamento, aconteceu 
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no dia em que o eleitor estava se 
encaminhando para votar, o que foi um 
exagero, não aprovo isso. Olhando nos 
jornais, acredito que, no curso da 
campanha, os jornalistas, as pessoas que 
formulam uma opinião tenham manifestado 
claramente os seus pontos de vista. Não 
vejo nisso uma irregularidade. O que vejo, 
sim, é a necessidade de que haja 
equanimidade para noticiãrio, para que 
aquela opinião seja apenas uma referéncia 
e não a única referéncia para o eleitor. 

Quero fazer duas observações a respeito 
das palavras do Dr. Venicio. Uma, quando 
mencionou a questão que eu levantei da 
manipulação da midia ser fruto do indice 
de alfabetização da sociedade. Eu não disse 
propriamente que isso só acontece em 
sociedades não-alfabetizadas; o que digo é 
que a taxa de educação e cultura de um 
povo gera esforços quanto a isso, quer 
dizer, obriga aqueles veiculos a um nivel 
de sofisticação maior na manipulação. 
Todos nós, acredito, nos consideramos 
menos vulnerãveis a essa manipulação do 
que a média dos cidadãos brasileiros que 
não tem ainda, a gente percebe, a 
capacidade de perceber essa manipulação 
que estamos aqui detalhando. Então, 
acredito que o nivel de informação é 
sempre uma defesa. Agora, essa 
possibilidade de manipulação, pelo poder 
que esses veículos tém, sempre existe em 
alguma medida. 

Outra questão colocada pelo Dr. Venicio, 
com relação ã questão de o Plano Real ter 
criado, artificialmente, os adversários do 
real e o candidato que era o próprio Plano 
Real, Na verdade, houve, da parte do 
Governo, uma estratégia engenhosa de usar 
o Plano, associando esse Plano ao 
candidato Fernando Henrique. Agora, 
houve uma ingenuidade grande dos 
partidos, sobretudo o PT, em morder essa 
isca, porque antes de haver a troca da 



Pergunta ao Ministro Pádua Ribeiro: Sua 
opinião sobre a instituição da 
imunidade parlamentar, considerando, 
por exemplo, casos como o da Paraíba, 
quando o governador acusado de 
tentativa de homicídio se protegeu na 
imunidade. E o caso do Senador 
Humberto Lucena no uso da gráfica do 
Senado. Que medidas o senhor' 
considera que devam ser tomadas para 
o fortalecimento dos partidos? A 
fidelidade partidár'ia seria o único 
caminho? A questão do bõnus eleitoral 
cumpriu seu papel nessas eleições? Por 
fim, a legislação do quociente eleitoraJ, 
criada para fortalecer os partidos, tem 
cumprido seu papel ou tem trazido 
injustiças eleitor'ais? 
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moeda, dois dias antes disso acontecer, a 
CUT espalhou out-door no pais todo e 
distribuiu panfletos dizendo: "Parece 
pesadelo, mas é o Real." Colocou-se, 
previamente, na contramão do plano, 
apostando possivelmente no fracasso dele, 
Essa autocritica já foi feita por várias 
pessoas do próprio PT, como José Genoino 
e o próprio Lula. Depois tentaram corrigir 
no curso da campanha. Essa estratégia de 
polarizar a eleição sobre um plano, eleger 
um candidato que é do plano e os outros 
eram anti plano, aconteceu por ingenuidade 
dos candidatos. O Brizola, no inicio, fez 
criticas contundentes, ele se apresentou 
como sendo candidato anti-Plano Real. No 
curso da campanha os candidatos foram 
percebendo o equivoco que havia sido 
aquilo e a receptividade do plano pela 
população. Tentaram fazer correçóes no 
curso, mas jã era tarde, porque jã havia 
sido identificado o candidato do Governo 
com o plano. Nesse aspecto, acredito que 
houve uma parceria do Governo com um 
plano engenhoso e os outros não foram; 
houve uma ingenuidade. 

O primeiro aspecto a considerar é o 
seguinte: em termos de uma eleição, os 
candidatos devem ficar no mesmo nivel, 
não se deve destacar quem já é politico, 
quem já é ou não é parlamentar, quem é 
ou deixou de ser governador. A legislação 
é para assegurar a todos igualdade de 
tratamento. 

Por exemplo, com relação ãs práticas 
criminais, temos hoje Emenda 
Constitucional de Revisão n. 4, que 
depende de regulamentação e esta deverá 
ser feita através de uma lei complementar, 
alterando a Lei Complementar n. 64, 
devendo cuidar dos antecedentes 
criminais. Quem tem antecedente criminal 
será rechaçado das eleições, mas isso 
depende de regulamentação. Temos vários 
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aspectos a serem examinados. Por 
exemplo, será que a prática de eventual 
crime de tránsito, um crime sem maior 
repercussáo quanto ao exercicio de uma 
funçáo politica, terá o condáo de 
estabelecer uma inelegibilidade'? 
Evidentemente que náo. E para definir bem 
os diversos casos, é preciso uma lei 
complementar. O fundamental é que a lei 
eleitoral assegure tratamento idêntico a 
todos os candidatos, pouco importanto o 
cargo politico que exerçam, 

O outro aspecto é o seguinte, falou-se 
no caso do Senador Humberto Lucena. 
Como candidato, distribuiu folhetos, 
calendários eleitorais, usando a gráfica do 
Senado. Evidentemente que, ao assim 
proceder- tratava-se de um numero muito 
grande, cerca de 130 mil folhetos -, 
apresentou-se ao eleitorado numa posiçáo 
superior aos demais candidatos, que não 
puderam recorrer á gráfica do Senado e 
fazer essa divulgação. É claro que isso há 
de ser coibido. Como? Através da 
representação por abuso do poder 
econômico, que está regulamentado nos 
arts. 21, 22 e seguintes da LC n. 64. Só 
que essa lei comete um erro que, a meu 
ver, deveria ser corrigido. Ela diz que a 
decisão proferida na representação por 
abuso do poder econômico só produz os 
efeitos depois do seu tránsito emjulgado. 
Imaginem, até que transite em julgado, o 
processo eleitoral prevê uma série de 
recursos; até transitar emjulgado a decisão, 
o registro é válido. A representação impugna 
o registro do candidato. Proferida a decisão, 
recursos são apresentados. A questão está 
na pendência de recurso extraordinário do 
STF. Se não transitar em julgado a decisão 
desse Tribunal, o registro é válido e por 
isso pode se candidatar. O que deveria 
prever a lei é que, desde que o Tribunal 
Superior Eleitoral julgue e acolha a 
representação, a partir dai fica cassado o 
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registro do candidato. Isso é o que deveria 
acontecer, não se devendo esperar o 
trãnsito em julgado da decisão que cassa o 
registro. Na prática, essa representação é 
inexeqüivel. não tem efeito real. Isso é que 
está acontecendo, o seu efeito prático é 
muito pequeno, É preciso aumentar o efeito 
prático da representação por abuso do 
poder econômico ou de autoridade. 

Mas, se essa representação não for 
julgada até a realização das eleiçôes, o que 
acontece? Os autos são remetidos ao 
Ministério Público, que ai poderá propor, 
num prazo de 15 dias, ação de impugnação 
de mandato. E qual a diferença dessa 
representação e a ação de impugnação de 
mandato? Para julgar-se procedente a 
representação, basta a potencialidade do 
dano eleitoral. Basta o fato de que a atuação 
do poder econômico ou do abuso de 
autoridade possa produzir reflexos no 
resultado eleitoral. potencialidade. Jã na 
ação de impugnação do mandato, é 
necessário que haja uma prova entre o 
resultado das eleiçôes e atuação do poder 
econômico ou abuso de autoridade. Há de 
provar-se, concretamente, que um prefeito 
que se elegeu com 3.000 votos, recebeu 
150 votos porque prometeu material de 
construção, e entregou a fulano e beltrano, 
o número de eleitores que era superior a 
100 votos. Tendo o segundo colocado 
obtido 2.900 votos, o abuso do poder 
econômico foi decisivo para essa eleição. 
Trata-se de prova muito dificil de ser 
produzida. 

Por isso conclamei a que se reestude a 
matéria, dé-se á legislação eleitoral uma 
sistematização mais concentãnea com os 
interesses públicos. O povo e a imprensa 
já estão alertados para isso. Creio que a 
imprensa deveria, por exemplo, começar a 
defender essas idéias maiores, para não 
dizer, na véspera da eleição, que tudo está 
errado. Não pode ser assim. As 
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Pergunta ao Ministro Pádua Ribeiro: Diz 
respeito à funcionalidade verificada no 
cociente eleitoral e no fortalecimento 
dos partidos. 

universidades, a imprensa, os setores 
responsáveis pelo pais precisam começar 
um debate de alto nivel agora, para que as 
medidas legislativas possam ser tomadas 
já, e não ás vésperas das eleições, quando 
aqueles que aprovam as leis examinam 
artigo por artigo, para verificar se elas irão 
beneficiá-los ou pr~judicã-Ios, 

Por exemplo, horário gratuito nas 
televisões, Sabe-se que, nas eleições 
majoritárias para presidente da República, 
dividiu-se o tempo igualmente para todos, 
tendo em vista a proporcionalidade das 
bancadas, por isso alguns ficaram com mais 
tempo, outros com menos tempo, Mas o 
tempo mini mo para todos foi igual. Pois 
bem, para senadores previu-se divisão igual 
para todos, Por que se fez isso? Porque havia 
o pressuposto de que os partidos nanicos 
não iriam concorrer ás eleições, Mas o 
Supremo decretou a inconstitucionalidade 
no caput do art, 5' da Lei n, 8,713, e 
estendeu, em conseqüência, o número de 
candidatos, E o que aconteceu? Os 
candidatos de partidos muito maiores, que 
realmente tinham probabilidade de eleição, 
nomes conhecidos, ficaram prejudicados, 
com o mesmo tempo que os candidatos 
inexpressivos, um "cacareco" qualquer da 
vida, 

Esse dispositivo foi feito para beneficiar 
um dos parlamentares que o elaborou, mas 
acabou prejudicando,o, porque a lei não 
foi feita tecnicamente, de maneira a 
consagrar principias; ela visou a adotar, 
muitas vezes, sob os vãrios aspectos, 
interesses particulares de certos candidatos, 

O fortalecimento dos partidos é funda
mentai á democracia; não hã democracia 
sólida que não tenha partidos sólidos, então 
várias medidas devem ser tomadas nesse 
sentido, A primeira delas é, a meu ver, de 
ordem constitucional: é necessário, no 
minimo, criar um sistema do voto distrital, I 
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a respeito do bônus eleitoral? 
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possivelmente o voto distrital misto. Isso é 
fundamental. Não foi criado até agora tendo 
em vista os interesses personalistas dos 
atuais políticos, pelo menos os que se 
elegeram na eleição anterior; foi só isso 
que impediu a criação desse sistema. De 
outra parte, quem se elege há de ter 
compromisso com princípios adotados 
pelos partidos. Não é possivel que eleição 
seja objeto de negócios, de conveniências 
pessoais. Aqueles que pretendem assumir 
cargo público têm de ter compromisso com 
o público, com o eleitorado, com 
princípios, com regras públicas e não 
apenas aspectos personalisticos. Inscrever
se num partido ou outro de acordo com 
suas conveniências pessoais apenas, sem 
qualquer compromisso partidário, isso não 
pode ser admitido. 

o bõnus eleitoral, conforme foi divul
gado, é um recibo de luxo. Não serviu para 
coisa nenhuma; serviu para ensejar fraude. 
A Justiça Eleitoral, desde o primeiro mo
mento, denuncíou esse engodo que o 
legislador aprovou. A meu ver deve ser 
rechaçado; o que se deve adotar são as 
formas normais da contabilidade pública. 
Isso tem de ser feito. 

Vejam o dilema em que ficou a Justiça 
Eleitoral: "até 30 de novembro de 1994, 
os Comitês Financeiros devem enviar ã 
Justiça Eleitoral as prestações de contas 
referentes a cada campanha, para cada uma 
das eleições previstas nesta lei" (Lei de n. 
8.713, 30/9/93, art. 51), estabelecendo 
§ Y do art. 54 da citada lei: "as prestações 
de contas a que se refere este artigo devem 
ser encaminhadas pelo órgão regional do 
partido ao Tri bunal Eleitoral do respectivo 
estado ou Distrito Federal, e pelo órgão 
nacional ao Tribunal Superior Eleitoral, 
devendo ser apreciadas até oito dias antes 
da diplomação dos eleitos." 

Em prazo tão curto, não ê possível fazer
se qualquer apreciação segura da 
regularidade das contas apresentadas. 


