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Murillo de Aragão

No pós-TSE, o sistema político se volta
para as eleições de 2018
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Mesmo com a vitória do presidente
Michel Temer no TSE, o sistema
político continua a se movimentar
pensando no chamado “pós-Temer”.
Embora a possibilidade de o
presidente continuar no poder tenha
crescido após o resultado positivo
obtido na Corte Eleitoral, há variáveis
em aberto que deixam o cenário
político incerto (possibilidade de novas
delações, denúncia oferecida pela
Procuradoria Geral da República
contra o presidente, ocorrência de
manifestações etc.).

Ainda que o presidente Temer tenha
fôlego para se manter no Palácio do
Planalto, os principais partidos antecipam seus movimentos visando a 2018.
Apesar de haver espaço para o presidente fazer avançar reformas no Congresso,
ele ficará mais fraco, o que levará os agentes políticos a pensar mais nos
próprios interesses que nos do governo. 

O PSDB, por exemplo, em que pese seu compromisso político com o presidente
Temer, começa a se preocupar em evitar que o desgaste do presidente
contamine os tucanos a ponto de inviabilizar suas condições de competitividade
eleitoral em 2018. Não por acaso, o partido poderá precipitar seu desembarque
da base aliada. 

O PMDB, embora seja o partido do presidente, poderá apresentar resistências ao
avanço de temas impopulares no Congresso, pois parcela expressiva dos
deputados e senadores peemedebistas disputará a reeleição em 2018. As demais
siglas da base aliada (PP, PSD, PR, DEM etc.) também devem começar a olhar
mais para o calendário eleitoral. 

A oposição, liderada pelo PT, deve apostar nos seguintes movimentos: explorar o
desgaste do presidente Michel Temer, defendendo sua renúncia e o acolhimento
de pedidos de impeachment, e tentar barrar os avanços das reformas no
Legislativo. 

Como o ex-presidente Lula seria hoje um forte candidato à Presidência no caso
de eleições diretas, os petistas continuarão defendendo a antecipação do
calendário eleitoral de 2018. O mesmo tende a ocorrer com o PDT, que está
promovendo uma série de eventos partidários pelo país e projetando a pré-
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candidatura presidencial do ex-ministro Ciro Gomes. A Rede também se
movimenta. 

Durante o julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE, o ex-ministro do STF
Joaquim Barbosa admitiu a possibilidade de concorrer em 2018. Posteriormente,
a Rede falou na formação de uma chapa entre a ex-senadora Marina Silva e
Barbosa para disputar o Palácio do Planalto no próximo ano. 

Por outro lado, se houver uma disputa indireta, não há consenso no sistema
político sobre o caminho a ser trilhado. Nomes como o do presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
e do ex-ministro Nelson Jobim (PMDB-RS), entre outros, despontam como
alternativas. Porém, nenhum deles se mostra hoje capaz de unir sequer a base
aliada. 

O PMDB, por sua vez, mesmo que o presidente Michel Temer não consiga
concluir o mandato, buscará manter sua influência numa eventual eleição
indireta para ser relevante no novo governo, sobretudo dentro do Congresso
Nacional. 

Com pouca força numa disputa indireta, o PT e os demais partidos de oposição
deverão continuar insistindo na chamada “PEC das Diretas”. Embora o
presidente preserve condições de governabilidade, é necessário aguardar fatos
novos, sobretudo os vindos da operação Lava Jato, para saber se conseguirá
avançar na agenda de reformas ou se viveremos a chamada “sarneyrização”
(período pós-redemocratização em que o ex-presidente José Sarney,
enfrentando um cenário político e econômico de turbulência, teve grandes
dificuldades para governar).

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Se o Brasil fosse uma empresa séria, o que seus donos fariam com os
atuais ocupantes dos três poderes? Provavelmente nada poderiam fazer,
pois ao que parece, tal qual aquela parábola do evangelho, os atuais
ocupantes se tornaram donos da empresa. Qualquer um que fosse
enviado pelo proprietário a fim de reaver a empresa correria o risco de
ser morto, ainda que fosse o próprio filho do dono. Alguma dúvida?  
Responder - 1 - 0 - 5:01 PM Jun 14, 2017

Verdade A Verdade é quê, as variáveis são todas de um mesmo tema: a
corrupção, en torno do pt e de seus aliados. O que acontece com o
TM**, aconteceu com a DM**, e uma continuação dos desmandos e
desvios de função. Ao absolver o TM** levou junto a DM**, que
continua solta e leve, destilando besteiras em todos os lugares que
frequenta.O mesmo faz o TM**, então... A solução é mesmo uma eleição
indireta, desde que não tenha o GM**. E uma vergonha o STF, que
aceita as ilicitudes do Fachin/PGR/PF, e nem liga 
Responder - 1 - 0 - 1:09 PM Jun 14, 2017

Antônio
Jair

“Eu sou tão negativo quanto o Boris Casoy. Eu sou crítico do Brasil,
entende? Eu quero que o Brasil melhore. Eu acho que o Brasil é uma
vergonha, não precisa repetir, precisa só levantar a placa: ‘É uma
vergonha!’ É inacreditável, esse negócio do STF. Mas vamos e
venhamos, dá vontade de dizer palavrão. Quer dizer, esta Câmara e
Senado que só trabalha quarta-feira, porque todo mundo chega terça-
feira ao meio dia em Brasília, e sai quinta-feira ao meio dia.” (Paulo
Francis, ainda nos anos 1980). 
Responder - 3 - 0 - 10:35 AM Jun 14, 2017

Antônio
Jair

“Dinheiro perdido...coisa alguma perdida. Saúde perdida...muito
perdido. Caráter perdido...tudo perdido.” /// “Política é a arte de
conciliar os interesses próprios, fingindo conciliar o dos outros”. Paulo
Menotti Del Picchia, poeta, jornalista, tabelião, advogado, político,
romancista, cronista, pintor artístico e ensaísta paulista./// “POLÍTICA É
A ARTE DE IMPEDIR AS PESSOAS DE PARTICIPAREM DE ASSUNTOS
QUE SÃO DE SEU INTERESSE.” Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry
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(Paul Valéry). 
Responder - 3 - 0 - 10:33 AM Jun 14, 2017

Antônio
Jair

"POLÍTICA É A ARTE DE IMPEDIR AS PESSOAS DE PARTICIPAREM DE
ASSUNTOS QUE SÃO DE SEU INTERESSE". Ambroise-Paul-Toussaint-
Jules Valéry (Paul Valéry), (30/10/1871 – 20/07/1945), filósofo,
escritor, crítico literário e poeta francês da escola Simbolista. ///"Tudo
vai melhorar quando a maioria das pessoas de bem forem mais ousadas
que os canalhas." Arnaldo Jabor, (Rio de Janeiro/RJ, 12/12/1940),
cineasta, roteirista, diretor de Cinema e TV, produtor cinematográfico,
dramaturgo, crítico e escritor. 
Responder - 3 - 0 - 10:19 AM Jun 14, 2017

Antônio
Jair

Políticos municipais/estaduais/federais retratam trágica alfabetização q
maioria d povo comprovadam/e demonstrou na trágica "Pátria
Educadora Petista" nos 13,5 anos de DESgoverno PT na
Presidência.Quem perde tempo c/ "cultura inútil" (Big Brother Brasil,
Faustão, novelas contra conceitos de família da Globo, Caldeirão do
Hulk, Programas:do Ratinho/Xuxa/Sabrina Sato/Gugu e outras
porcarias mais) ñ tem condições p/ obter adequada cultura, a fim de ser
alguém que sirva de ótimo exemplo nesta vida. 
Responder - 4 - 0 - 10:19 AM Jun 14, 2017

Antônio
Jair

COMO FICARÁ EM 2018?BASTA QUE OS ANALFABETOS POLÍTICOS
(QUE ELEGERAM AS ÚLTIMAS CORJAS E COMPONENTES DE
QUADRILHAS QUE FICARAM NO PODER FEDERAL NAS QUATRO
ÚLTIMAS 4 ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, E POR MUITO POUCO NÃO
LEVARAM O BRASIL AO FUNDO DO POÇO) VOTEM
CONSCIENTEMENTE EM QUEM NÃO TEM PROCESSOS A JULGAR NA
JUSTIÇA. "FICHAS-SUJAS" (COM PROCESSOS PENDENTES,
INCLUSIVE, VIDE LULA E COMPARSAS) NÃO TÊM ÉTICA PARA
OCUPAREM CARGOS PÚBLICOS REPRESENTANDO O POVO, POIS DIZ
O DITADO: "ONDE HÁ FUMAÇA HÁ FOGO". 
Responder - 4 - 0 - 10:11 AM Jun 14, 2017
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