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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

19/jul/19 - 09h30

Quinze metros

Em maio de 2011, o deputado federal Eduardo Cunha, então líder do PMDB,

recebeu uma ligação da presidente Dilma Rousseff (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 fosse acatada. Nos pouco

mais de quinze metros que faltavam para chegar ao plenário da Câmara, Cunha

tomou uma decisão que mudaria para sempre a relação do Legislativo com o

Executivo: não seguir a orientação da presidente.

Ao comentar o ocorrido, o site Congresso em Foco a�rmou: “Com a base rachada, o

projeto de lei que cria o novo Código Florestal, de autoria do deputado Aldo Rebelo

(PCdoB-SP), mostrou que, no Congresso, a força do Executivo dependerá do teor

da matéria”.

Desde então, a Câmara passou a exercer uma autonomia de agenda nunca vista na

história política do Brasil. Empossado presidente da Câmara em 2015, Eduardo

Cunha passou a liderar o processo de impeachment contra Dilma, consolidando a

predominância do Legislativo sobre o Executivo.

O período Michel Temer, do partido de Cunha, deve ser visto como de exceção, pois

seu governo foi o mais semiparlamentarista de todos. Ali houve uma comunhão de

propósitos que permitiu o avanço de uma extraordinária agenda de reformas.

A votação da Reforma Previdenciária é uma prova da evolução das relações

institucionais entre os Poderes no Brasil. O Executivo �cou a reboque das

negociações com os congressistas e teve que aceitar uma reforma feita pelo

Legislativo. E ainda precisou liberar as emendas de parlamentares, sob pena de

responder mais adiante por crime de responsabilidade. A�nal, as emendas

orçamentárias de parlamentares são impositivas.
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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 [...]

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

A tutela do Executivo sobre o processo legislativo brasileiro está terminando e deve

incentivar inúmeras re�exões. Uma delas é a de que o absolutismo do presidente da

República caminha para ser muito mais simbólico que real.

Em um artigo anterior, apontei a possibilidade de con�itos de agenda devido ao

modelo de gestão política adotado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). Contudo,

como vimos, a transformação do comportamento institucional do Legislativo

começou bem antes da posse de Bolsonaro, sendo aprofundada pelo abandono do

tradicional presidencialismo de coalizão.

En�m, mesmo que o modelo seja restabelecido pela construção de uma maioria

governista no Congresso, o sentimento autonomista do Legislativo permanecerá e

as relações entre os poderes jamais serão as mesmas.

A tutela do Executivo sobre o Legislativo está no �m. O absolutismo do presidente

logo será apenas simbólico

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 […]
19/07/19

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, […]
19/07/19

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 […]
19/07/19

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 […]
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Ver mais

19/07/19

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 […]
19/07/19

Amplifier | Patrocinado

Translaty | Patrocinado

Mulher em Brasília revela como voltou a ouvir melhor

Genial invenção japonesa permite falar 43 idiomas instantaneamente

ISTOÉ

Corpo de jovem desaparecido há dez anos é encontrado atrás
de congelador de supermercado
Trabalhadores estavam removendo prateleiras e geladeiras de um antigo 
supermercado na cidade de Council Blu�s, no estado americano do Iowa,  quando …
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