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Farra no Senado

O Ministério Público de
Contas da União (MPU)
instaurou investigação
para apurar a farra na
concessão de diárias de
viagens de [...]

MÁRIO SIMAS FILHO

Cadê os militares de
verdade?

Para a frustração de
milhões de bolsominions,
já está muito claro a que
veio o governo do
desquali�cado capitão
Bolsonaro. Arminha [...]

MENTOR NETO

O presidente Júlio

Todos nós conhecemos
ao menos um Bolsonaro
na escola. Aquele garoto

Mais colunas

05/jul/19 - 09h30

Agendas em disputa

Em seis meses de gestão, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) matou o

presidencialismo de coalizão e agora busca o respaldo das ruas para impor sua

pauta. Toda ação causa uma reação e, em política, obviamente, não existe espaço

vazio. Ao repudiar o presidencialismo de coalizão o governo visa criar um

presidencialismo de agenda. Mas o efeito pode ser outro.

Até aqui os resultados positivos foram discretos. O governo avançou pouco em

suas prioridades e viu o Legislativo �car no controle da pauta. Fora a perda do

protagonismo de agenda, o governo tem permitido que con�itos permanentes em

seu interior fragilizem a narrativa de suas propostas.

Na prática, o que começa a substituir o presidencialismo de coalizão é a gradual

transferência do controle da agenda para o Parlamento. Historicamente, o poder do

Legislativo vinha sendo anestesiado pelo presidencialismo de coalizão. Ao

abandonar a fórmula, o Executivo alforriou o Legislativo, que pode então exercer a

plenitude de seus poderes. São tempos novos.

O Brasil não está acostumado a ter o Legislativo no centro do palco da política.

Tradicionalmente, esse tem sido o lugar do Executivo. A nova situação causa

estranheza entre os que pensam que o Congresso Nacional deveria se submeter ao

Executivo. Não é assim. Os dois poderes podem ter iniciativas, desde que dentro

dos limites constitucionais. E ambos têm poder de deliberação.

O Congresso promulga emendas constitucionais sem a intervenção do Executivo,

derruba vetos e revoga decretos do presidente. Assim, em última instância, a

agenda será con�gurada pelo Legislativo, que, conforme a Constituição, tem um

poder mais abrangente que o Executivo. A nova forma de fazer política apontada

por Bolsonaro o libera de acordos políticos e das coalizões de outrora. Por outro

lado, libera também o Congresso para construir sua própria pauta. Toda ação causa

uma reação.

Nos últimos meses, contudo, os parlamentares deram mostra de uma nova

realidade institucional. O Orçamento agora será impositivo. As medidas provisórias

contarão com regras mais rígidas. O uso de decretos legislativos para revogar atos
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que, quando aparecia no
pátio, tocava o terror. O
meu Bolsonaro [...]

JOSÉ MANUEL DIOGO

A minha casa é a língua

Desde o século XV, a
língua portuguesa tem
viajado além-fronteiras e
hoje é falada em
praticamente todos os
lugares do globo. O [...]

MARCO ANTONIO VILLA

A crise e os sindicatos

O darwinismo social está
em alta no Brasil. A
selvageria tomou conta
do pensamento
econômico. O decoro foi
jogado às favas. Agora o
que [...]

do Executivo já está sendo mais considerado. Outras medidas podem vir como

parte de um pacote “autonomista”. O Legislativo quer fazer a sua Reforma

Previdenciária e também a sua Reforma Tributária.

Na prática, estamos diante de con�itos de agenda e de visões políticas. Todavia, sem

entendimento e diálogo, teremos uma situação indesejável para a cidadania.

Qualquer que seja a política, ou a nova política, sem diálogo não irá funcionar.

O Executivo alforriou o Legislativo, que agora pode exercer seus poderes. São

tempos de falta de diálogo. Quem perde é a sociedade

Quinze metros
Em maio de 2011, o deputado federal Eduardo Cunha, então líder do PMDB, recebeu
uma ligação da presidente Dilma Rousse� (PT) ordenando que ele orientasse seu
partido contra as posições da bancada ruralista na votação do Código Florestal, projeto
de autoria do ex-deputado Aldo Rebelo (PCdoB). Com sua habitual �nura, Dilma exigia
que sua posição […]
05/07/19

Política e convicção
A convicção é a força motriz da ação política. E a política quase sempre é uma operação
futuro a descoberto. Promete-se algo a partir de uma convicção e, a partir daí, se
recolhem apoios para seguir em frente. A convicção é a pedra angular do processo,
sem a qual não se consegue convencer os aliados, […]
05/07/19

Institucionalismo de coalizão
Quem vai para a rua criticar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal exerce
o legítimo direito de manifestação. Mas defender o fechamento de ambos é um
contrassenso típico de quem não imagina o que é viver em um regime que suprime os
poderes ou os têm apenas como peça de decoração política. Nosso […]
05/07/19

A névoa e a ponte
Ao nos aproximarmos da ponte que nos levará a um futuro de investimentos e
desenvolvimento, nos deparamos com um intenso nevoeiro político. Parte dele
arti�cialmente produzido por máquinas de gelo seco de aliados do governo. Outra
parte decorre da ausência de clareza no modelo de relacionamento político entre o
governo e o Congresso. Alguns até […]
05/07/19

A primeira liberdade
Uma das lutas da humanidade é para podermos falar o que pensamos sem sermos
punidos, coagidos ou até mesmo mortos. A essência da evolução é a liberdade de
expressão, que precede a liberdade de imprensa. Na constituição norte-americana, a
primeira das liberdades é a de expressão, conhecida como a liberdade das liberdades.
Sem ela, as […]
05/07/19

https://istoe.com.br/o-presidente-julio/
https://istoe.com.br/coluna/jose-manuel-diogo/
https://istoe.com.br/coluna/jose-manuel-diogo/
https://istoe.com.br/a-minha-casa-e-a-lingua/
https://istoe.com.br/coluna/marco-antonio-villa/
https://istoe.com.br/coluna/marco-antonio-villa/
https://istoe.com.br/a-crise-e-os-sindicatos/
https://istoe.com.br/quinze-metros/
https://istoe.com.br/quinze-metros/
https://istoe.com.br/politica-e-conviccao/
https://istoe.com.br/politica-e-conviccao/
https://istoe.com.br/institucionalismo-de-coalizao/
https://istoe.com.br/institucionalismo-de-coalizao/
https://istoe.com.br/a-nevoa-e-a-ponte/
https://istoe.com.br/a-nevoa-e-a-ponte/
https://istoe.com.br/a-primeira-liberdade/
https://istoe.com.br/a-primeira-liberdade/


Ver mais

Alarme Verisure | Patrocinado

Translaty | Patrocinado

Conheça o alarme que assusta qualquer bandido.

Genial invenção japonesa permite falar 43 idiomas instantaneamente

ISTOÉ

"Não estavam nem aí", desabafa Fernando Rocha sobre Globo
Cinco meses após deixar a Globo, Fernando Rocha fez um novo desabafo sobre a 
emissora. Em entrevista ao canal do jornalista Marcelo Bonfá, no YouTube, Rocha …
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