
Cinco ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) vota-
ram ontem favoravelmente 
pela inelegibilidade por oito 
anos dos condenados pela 
Lei da Ficha Limpa antes da 
publicação da lei, em junho 
de 2010.Os ministros enten-
dem que é no momento da 
candidatura que se verifica 
os critérios da elegibilidade 
do postulante a candidato. 
Portanto, prevalece a noção 
de que qualquer condenação 
por abuso político e econô-
mico, mesmo que anterior à 
lei, pode servir como critério 
de inelegibilidade.Na prática, 

a decisão impede que quem tenha sido condenado antes de junho de 2010 
a se candidatar nas eleições do ano que vem, oito anos depois. 

A popularidade do pre-
sidente Michel Temer 
continua em queda, 

segundo a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). 
Este é o quarto trimestre 
consecutivo de piora na ava-
liação do governo Temer. 
A pesquisa CNI-Ibope, di-
vulgada hoje (28) mostrou 
que apenas 3% da população 
consideram o governo Temer 
ótimo ou bom. Já 77% consi-
deram ruim ou péssimo; 16% 
avaliam com regular e 3% não 
sabem ou não responderam.  
Na pesquisa anterior, a po-
pularidade de Temer já havia 
caído a seu nível mais baixo 
entre os ex-presidentes. Em 
julho deste ano, 5% dos entre-

vistados avaliaram o gover-
no como ótimo ou bom, 21% 
como regular, 70% como ruim 
ou péssimo e 3% não soube-
ram ou não responderam. 
A popularidade do presiden-
te Michel Temer caiu a seu 
nível mais baixo. Segundo 
a CNI, a avaliação do go-
verno como ótimo ou bom 
é a pior desde o final do go-
verno de José Sarney, em 
julho de 1989, que foi 7%.

Segundo a pesquisa da 
CNI, o aumento da impopu-
laridade também foi registra-
do pelo número de pessoas 
que dizem não aprovar a ma-
neira do presidente governar 
ou que não confiam no presi-
dente. 

O percentual dos entrevis-
tados que confiam em Temer 
caiu de 10%, em julho, para 
6%, em setembro. Já 92% não 
confiam no presidente; na úl-
tima avaliação, esse percen-
tual era de 87%.

O índice que desaprova 
a maneira do presidente Te-
mer governar também subiu 
de 83% para 89%. 

Entre os que aprovam a 
maneira de governar, eram 
11% em março, agora são 
apenas 7%.

Entre as notícias mais 
lembradas pela população es-
tão as que tratam da corrup-
ção no governo, da Operação 
Lava Jato e a liberação para 
exploração mineral na Reser-

va Nacional de Cobre e Asso-
ciados (Renca) exploração de 
minério. 

Para 68% dos entrevis-
tados, o noticiário recente é 
desfavorável ao governo; en-
quanto 9% avaliam que as 
notícias recentes têm sido 
favoráveis; e para 12% elas 
não são favoráveis, nem des-
favoráveis.

Para o gerente-executivo 
de Pesquisa e Competitivida-
de da CNI, Renato da Fonse-
ca, a popularidade muito bai-
xa nesse momento tem dois 
componentes. “Nessa mu-
dança [da avaliação] de julho 
para setembro, o debate todo 
em torna da Amazônia afetou 
essa avaliação.
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Relator da 2ª denúncia é 
parente de tutor de Pedro II

Anunciado ontem rela-
tor da denúncia contra o 
presidente Michel Temer, 
o deputado Bonifácio An-
drada (PSDB-MG) é des-
cendente direto de José 
Bonifácio Andrada e Silva, 
considerado o “Patriarca 
da Independência” e tutor 
de D. Pedro II, quando o 
pai D. Pedro I abdicou do 
trono e voltou a Portugal. 
Andrada está no décimo 
mandato como deputado 
federal, tendo sido elei-
to pela primeira vez em 
1979.

Caberá a Bonifácio for-
mular um parecer reco-
mendando à Comissão de 
Constituição e Justiça a 
aprovação ou a rejeição da 
denúncia contra Temer. 

O relatório será sub-
metido, primeiro, à CCJ e, 
depois, ao plenário da Câ-
mara.

Também são alvos da 
denúncia, entre outros, 
os ministros Eliseu Padi-
lha (Casa Civil) e Moreira 
Franco (Secretaria-Geral). 
Mas o Supremo Tribunal 
Federal só poderá analisar 
a acusação contra eles se a 
Câmara autorizar.

PERFIL
Nascido em 14 de maio 

de 1930, em Barbacena 
(MG), Bonifácio Andrada 
entrou na política em 1954, 
quando foi eleito vereador 
da cidade pela UDN, de 
orientação conservadora. 
Depois, foi eleito deputado 
estadual cinco vezes.

O relator da nova de-
núncia contra Temer é 
formado em direito pela 
Universidade Federal de 
Minais Gerais (UFMG), 
tem doutorado em direito 
público e já publicou di-
versas obras sobre temas 
como parlamentarismo, 
por exemplo.

O deputado representa 
a quinta geração da famí-
lia dele no parlamento.

Antes de ser do PSDB, 
integrou partidos como a 
UDN, a Arena e o PTB. Em 
1989, chegou a ser candida-
to a vice-presidente da Re-
pública, na chapa formada 
com Paulo Maluf.

Na biografia publicada 
no site do deputado, Bo-
nifácio de Andrada é des-
crito como “um dos princi-
pais constitucionalistas do 
Congresso Nacional”.

SEM BALADA
Aécio Neves recebe 
notificação do STF

LEI DA FICHA LIMPA
Cinco ministros votam para estender aplicação

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
recebeu ontem, em sua residência 
em Brasília a notificação de seu afas-
tamento do mandato e das restrições 
de liberdade à noite, impostas pela 1ª 
turma do Supremo Tribunal Federal. 
Gravado pelo delator Joesley Batista, 
o senador foi acusado à Justiça de 
receber propina de R$ 2 milhões do 
frigorífico JBS e de tentar atrapalhar 
as investigações da Operação Lava 
Jato.Ele nega ter cometido crimes. 
A notificação oficial foi confirmada 
pelo defensor de Aécio, o crimina-
lista Alberto Toron. Na prática, Aécio 
agora está oficialmente suspenso e 
não poderá exercer as funções no 
Legislativo. 

Presidente Michel Temer (dir) e o ministro Eliseu Padilha, integrantes de um governo com recorde histórico de impopularidade

Bonifácio Andrada (PSDB) tem mandato de deputado desde 1979

LULA MARQUES

Presidente tem apenas 3% de aprovação e mantém recorde de impopularidade

Ibope confirma rejeição 
quase que total a Temer


