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A degradação da política

A política desceu 

ao fundo do poço. 

Nos últimos tempos, 

parcela ponderável da 

representação popular 

caiu nas malhas da 

Operação Lava Jato. Sua 

imagem está em baixa

É verdade que temos 
um novo quadro par-
lamentar no Senado 

e na Câmara. Tradicionais 
nomes foram despejados das 
cúpulas côncava e convexa do 
Parlamento. Persiste, porém, 
a dúvida: os novos nomes re-
presentam compromissos com 
uma nova política? - Os sinais 
não são animadores. 

A base do governo, em pro-
cesso de formação, mostra que, 
sem participar da administra-
ção federal, não vai fi ncar pé 
em sua defesa. O dilema se 
impõe: como pode o país exibir 
melhorias nos níveis gerais de 
vida da população – taxas de 
escolaridade, distribuição de 
renda, Índice de Desenvol-
vimento Humano – quando 
a qualidade política deixa a 
desejar?        

Norberto Bobbio lembra que 
o valor central da democracia 
representativa é o papel do 
“quem”: o parlamentar deve 
ser fi duciário e não um delega-
do; e, quanto ao “que” (fazer), 
o fi duciário deve representar 
demandas sociais e não inte-
resses particulares. O titular 
de um mandato vincula-se ao 
eleitor, ao qual deve obedecer. 

Entre nós, os ajuntamentos 
que consideram o mandato 
seu feudo se multiplicam. São 
esses que têm como foco car-
gos e espaços no governo, por 
entenderem o mandato como 
domínio pessoal. Grande parte 
desses tipos integra o que se 
chama de “baixo clero”, geral-
mente localizado nos fundões 
do plenário. Essa legião seria 
mais sensível a barganhas. Não 
se pretende dizer que os car-
deais do “alto clero” são puros. 

Dinarte Mariz, estrela do Se-
nado nos tempos de chumbo, 
costumava dizer: “todo homem 
tem seu preço e eu sei o preço 
de cada um”. O velho senador 
potiguar se referia ao indefec-
tível traço do caráter político: o 
jogo de recompensas. O rebai-
xamento do nível parlamentar 
se reforça com a substituição 
do paradigma clássico da de-
mocracia representativa – a 
promoção da cidadania – pelo 
parâmetro de uma “democra-
cia funcional”, formada para 
abrigar interesses de grupos 
especializados da sociedade 
pós-industrial. 

Cientistas políticos, como 
o francês Maurice Duverger, 
chegam a definir a demo-
cracia de nosso tempo como 

“tecnodemocracia”, amparada 
em organizações complexas e 
nos conjuntos que integram 
um novo triângulo do poder, 
formado pelo sistema políti-
co, pela alta administração e 
pelos círculos de negócios. 
(A Operação Lava Jato fi sgou 
representantes dessa tríade).

Em democracias clássicas, 
os impactos desse modelo, 
apesar de fortes, não chegam a 
eliminar a missão dos partidos 
políticos. Mas em democracias 
incipientes, como a nossa, os 
efeitos se fazem sentir. A per-
da de força dos partidos abre 
espaço para a formação de ban-
cadas temáticas, como as de 
grupos econômicos (ruralistas, 
por exemplo); profi ssionais 
liberais (médicos, advogados, 
etc); sindicalistas; religiosas; 
em defesa do armamento; 
funcionários públicos etc. 

Seu traço de união é o cor-
porativismo. São os arquipé-
lagos do oceano parlamentar. 
Tentam substituir o todo pelas 
partes. Sob essa formação, o 
processamento das deman-
das sociais passa a enfrentar 
barreiras. A fragmentação de 
interesses obscurece a visão de 
prioridades. Não se consegue 
defi nir um norte. Basta ver a 
pluralidade de pontos de vista 
sobre as reformas, a começar 
pela Previdência. 

O parlamentar que chega ao 
Congresso vai privilegiar o con-
junto ao qual pertence. Delega-
do de um grupo, o congressista 
vê-se livre de compromissos 
mais amplos. Desse modo, 
o voto da base da pirâmide 
acaba sendo canalizado para 
atores mais sensíveis ao balcão 
da política. Sem doutrina, os 
atores personalizam o poder, 
transformando a política em 
espetáculo. A degradação ga-
nha volume, mais ainda ao se 
deparar com o poder imperial 
do Executivo, useiro e vezeiro 
na arte de praticar um presi-
dencialismo de coalizão com 
a solda irresistível de cargos 
e posições na estrutura admi-
nistrativa. 

O cambalacho se expande. 
Não é de surpreender que 
perfi s canhestros, afeitos ao 
Estado-Espetáculo, passem 
a dominar os espaços do Par-
lamento. Eis o preço de uma 
democracia claudicante. A 
esperança é a de que o Brasil 
pós-Lava Jato encontre o fi o 
da racionalidade e a repre-
sentação política, estonteada 
pelos abalos que macularam a 
instituição parlamentar, inicie 
nova jornada, usando sabão e 
esponja para limpar a lama que 
inundou os dutos das casas 
congressuais.
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STF: decisão impede retorno de presos federais aos estados

As propostas  dispõem 
sobre aumento de penas 
e tipifi cação de novos 

crimes, além de regras de exe-
cução penal como progressão 
de regime e saídas temporárias 
de presos, auxílio-reclusão, 
maioridade penal e mais.

O senador Marcio Bittar 
(MDB-AC), por exemplo, já 
apresentou duas propostas, 
uma para extinguir o chamado 
auxílio-reclusão e a outra para 
diminuir a maioridade penal 
para 16 anos, além de excluir 
o benefício previdenciário 
denominado auxílio-reclusão. 
Também reduz a maioridade 
penal de 18 para 16 anos e que 
serão penalmente inimputáveis 
as pessoas com menos de 16 
anos.

Para Bittar, o auxílio-reclusão 
é paternalista e um “assisten-
cialismo exacerbado”, que a 
população não concorda em 
pagar, pois quer leis mais ri-

Combate à criminalidade é tema recorrente de propostas 

apresentadas este ano.

Hillary descarta 
concorrer à 
Presidência em 
2020

A ex-secretária de Estado 
e ex-primeira-dama dos EUA 
Hillary Clinton descartou con-
correr à Presidência nas elei-
ções de 2020. “Não correrei, 
mas continuarei trabalhando, 
falando e defendendo aquilo 
que acredito”, disse Hillary à 
emissora News 12. Questionada 
sobre a possibilidade de exercer 
um cargo público no futuro, ela 
acrescentou: “Não acredito”.

Essa é a primeira vez que a 
ex-secretária descarta publica-
mente uma nova candidatura, 
após rumores terem apontado 
para uma possível entrada 
na disputa de 2020. Hillary já 
concorreu pela Presidência 
dos Estados Unidos em duas 
ocasiões. Na primeira, em 
2008, perdeu nas primárias do 
Partido Democrata para Barack 
Obama. Na segunda, em 2016, 
conseguiu a indicação de sua 
legenda, mas acabou derrotada 
pelo republicano Donald Trump 
(ANSA).

O governo da Itália abriu 
ontem (6) as inscrições para a 
renda de cidadania, benefício 
que pagará até 1.050 euros (R$ 
4,5 mil) por mês para famílias 
pobres. As inscrições podem 
ser feitas por meio do site do 
Instituto Nacional de Previdên-
cia Social (INPS) e em agências 
de correios. Segundo a Poste 
Italiane, estatal que administra 
os serviços postais no país, às 
14h de ontem já haviam sido 
apresentados 29.147 pedidos.

O benefício deve começar a ser 
pago em 19 de abril, por meio de 
cartões fornecidos pelo governo, 
e dará um subsídio mensal para 
1,375 milhão de famílias com 
renda inferior a 12,6 mil euros 
por ano, ou 6 mil euros no caso 
de solteiros. Os interessados 
também não poderão ter patri-
mônio imobiliário - à exceção do 
primeiro imóvel - superior a 30 
mil euros nem mais do que 6 mil 
euros de saldo no banco (o valor 
deste último requisito sobe para 
10 mil euros no caso de famílias 
numerosas). O valor mínimo do 

Protesto na Itália em defesa da renda de cidadania,

em maio de 2018.

Até a próxima terça-feira (12), quando estão marcadas as 

próximas sessões deliberativas nas duas Casas,

serão 12 dias ¨de recesso”, sem votações.

Presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, recebeu o 

presidente encarregado da 

Venezuela, Juan Guaidó.

Após a maratona do car-
naval, se para a maioria dos 
brasileiros ontem (6) foi dia 
de voltar ao trabalho, para 
deputados e senadores, re-
torno às atividades, só na 
semana que vem. Na manhã 
de ontem, quarta-feira de 
cinzas, o movimento no prédio 
do Congresso, só do pessoal 
que cuida da troca do carpete 
do Salão Verde da Câmara e 
da lavagem do capete azul do 
Senado.  

Até a próxima terça-feira 
(12), quando estão mar-
cadas as próximas sessões 
deliberativas nas duas Casas, 
serão 12 dias ¨de recesso”, 
sem votações. A última foi 
na quarta-feira passada, dia 
27 de fevereiro. Nem a pres-
sa para início da tramitação 
da Reforma da Previdência, 
eleita prioridade no Executi-
vo e Legislativo, fez com que 
sessões deliberativas fossem 
marcadas esta semana. 

Hoje (7) e amanhã (8) 
sessões nas duas Casas só de 

Reforma da 
Previdência será 
construída junto com 
parlamentares

A nova líder do governo no 
Congresso, deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP), afi rmou 
que a reforma da Previdência vai 
ser construída em conjunto com 
os parlamentares. Segundo ela, 
a equipe econômica do governo 
tem se reunido com os presi-
dentes do Senado e da Câmara.

“Tem que ter a digital do 
Parlamento, mas a gente tem 
uma espinha dorsal que é a eco-
nomia na casa do trilhão. Essa 
economia precisa ser mantida. 
A reforma da Previdência será 
construída com o Parlamento. 
E é a partir daí que a gente vai 
abrir a porteira de uma pauta 
positiva atrás da outra na ques-
tão econômica”, diz.

Hasselmann destacou que 
os pontos mais polêmicos, que 
são a aposentadoria rural e 
a redução do benefício para 
idosos carentes, precisam ser 
discutidos, mas a reforma é 
fundamental para o desenvol-
vimento do País. “É quase que 
um coro, todo mundo toca nos 
mesmos assuntos e o governo 
está muito sensível para discu-
tir esses pontos também com os 
partidos e os líderes.”

Para a líder do governo, a re-
forma deve ser votada até fi nal 
de maio ou início de junho para 
destravar a pauta de votações 
e fazer com que o Congresso 
inicie a discussão de outros 
temas importantes para o País.

Eleita no ano passado pelo 
estado de São Paulo, a par-
lamentar recebeu mais de 1 
milhão de votos, resultado de 
sua projeção nas redes sociais, 
onde tem perto de 5 milhões de 
seguidores (Ag.Câmara).

Uma comissão especial de 
senadores vai ser criada para 
acompanhar a crise política, 
econômica e social na Ve-
nezuela. A informação é do 
presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS). A 
decisão foi anunciada após a vi-
sita de Juan Guaidó, presidente 
encarregado da Venezuela, ao 
Congresso brasileiro, onde foi 
recebido pelo presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, na 
última quinta-feira (28).

A intenção, segundo o pre-
sidente da Comissão, é fazer 
uma reunião com lideranças 
parlamentares de vários países 
no Panamá para pensar em 
uma solução para o impas-
se da Venezuela. O país da 
América Central, considerado 
neutro, é sede do Parlamento 
Latino-Americano e Caribenho 
(Parlatino). “Entendemos que 
esse é um caminho de ação 
diplomática, em que haveremos 
de demonstrar o apoio à volta da 
democracia e às eleições livres 
na Venezuela”, afi rmou Trad.

O senador negou que a visita 
de Guaidó possa ser interpre-
tada como uma intervenção 
do Brasil no país vizinho. Para 
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Mais de 30 propostas sobre segurança 
apresentadas pelos senadores

Completado o primeiro mês da nova legislatura, senadores já apresentaram mais de 30 propostas com 
um ponto em comum: tratam de temas ligados à segurança pública e áreas afi ns, um dos temas mais 
valorizados pelos eleitores nas eleições do ano passado

20 a 30 anos para de 30 a 40 anos 
a pena de reclusão para crimes 
de latrocínio (roubo seguido de 
morte). A proposta também 
endurece a progressão de pena 
para os crimes hediondos, a 
prática da tortura, o tráfi co 
ilícito de entorpecentes e o 
terrorismo. 

Do senador Major Olimpio 
(PSL-SP) há o projeto que 
extingue todas as possibilida-
des de saídas temporárias de 
presos, as chamadas ‘saidinhas’ 
ou ‘saidões’; e o que  aumen-
ta a pena máxima brasileira 
para 50 anos. Já o senador 
Weverton (PDT-MA), cria as 
figuras penais do “estupro 
compartilhado” e do “estupro 
compartilhado de vulnerável”, 
com penas de reclusão de 15 a 
30 anos. A proposta também 
aumenta as penas para estupro, 
estupro com morte, estupro de 
vulnerável e estupro de vulne-
rável com morte (Ag.Senado).

gorosas e combate incisivo ao 
crime. Quanto à maioridade 
penal, o senador afi rma que a 
idade de 18 anos foi defi nida na 
década de 1940 e que o Brasil é 
muito diferente hoje. Para ele, 
jovens de 16 anos são cidadãos 

capazes e devem responder por 
seus crimes.

Já o projeto do senador Luiz 
do Carmo (MDB-GO), aumenta 
de 30 para 40 anos o limite má-
ximo para as penas de prisão e 
também aumenta dos atuais de 

Carnaval dá 12 dias “de recesso” 
para deputados e senadores

discurso, sem deliberações, 
isso quer dizer que os parla-
mentares que esticarem a folia, 
não terão qualquer prejuízo no 
salário. 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolubre, cumpre agenda no 
Amapá e só volta à Brasília na 
semana que vem. Já Rodrigo 
Maia, presidente da Câmara, 
também passa a quarta-feira 

fora de Brasília, mas a asses-
soria não informou se será 
assim o restante da semana. 
Para os servidores da Câmara 
o expediente ontem foi normal 
a partir do meio-dia; já no Se-
nado, em conformidade com 
a Portaria 13/18, da primeira-
-secretaria da Casa, é ponto 
facultativo, os servidores só 
voltam ao trabalho hoje (ABr).

Itália abre inscrições para renda 
básica de R$ 4,5 mil

benefício será de 500 euros por 
família (no caso de solteiros), e o 
máximo, de 1.050, para um núcleo 
com casal, um fi lho maior de ida-
de e dois menores. O programa 
também prevê uma contribuição 
extra de 280 euros por mês para 
quem vive de aluguel. O período 
máximo de usufruto será de 18 
meses, podendo ser renovado 
após uma pausa de um mês. 

Os benefi ciários se inscreverão 
em uma plataforma de empregos, 
e a primeira oferta dentro de 12 

meses poderá ser em um raio 
de 100 quilômetros a partir de 
sua residência; a segunda, em 
um raio de 250 quilômetros; e a 
terceira, em toda a Itália. Quem 
rejeitar três propostas seguidas 
perderá o benefício.

Segundo a Conferência Epis-
copal Italiana (CEI), no entan-
to, existe o risco de a iniciativa 
aumentar as formas de “cida-
dania parasitária” no país, uma 
vez que poderia “desestimular 
a busca por trabalho” (ANSA).

Senado terá comissão 
para acompanhar crise 

na Venezuela

Nelsinho, o Brasil precisa conti-
nuar estendendo as mãos, pois 
a situação na Venezuela “passou 
de todos os limites”. A senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS), 
que também acompanhou a 
visita, disse que Guaidó teme 
por sua situação dentro da 
Venezuela. Segundo a senado-
ra, o presidente encarregado 
reforçou que os venezuelanos 
precisam de alimentos, de me-
dicamentos e “praticamente de 
tudo” (Ag.Senado).

A Primeira Turma do STF manteve a decisão indi-
vidual do ministro Alexandre de Moraes que rejeitou 
o retorno de detentos de presídios federais para 
penitenciárias estaduais. A decisão foi proferida por 
meio de julgamento virtual. Em outubro de 2017, a 
Defensoria Pública da União (DPU) protocolou no 
Supremo um pedido de habeas corpus coletivo, que 
buscava retirar do regime de isolamento carcerário 
detentos que estão há mais de dois anos em presídios 
federais, obrigando o retorno deles a seus estados 
de origem. 

A defensoria argumentou que acordos internacio-
nais e a Lei 11.671, de 2008, limitam o isolamento 
dos detentos pelo prazo de um ano, prorrogável por 
mais 365 dias. Ao decidir a questão, Alexandre de 
Moraes, relator do caso, entendeu que a situação 

dos detentos em presídios federais não apresenta 
nenhuma ilegalidade, pois a própria lei não fi xa 
prazo fatal [vencimento do prazo], mas autoriza su-
cessivas renovações da manutenção dos presos no 
recolhimento em estabelecimentos penais federais 
de segurança máxima.

Inconformada com a decisão, a DPU recorreu ao 
colegiado, que julgou a questão por meio de julgamen-
to virtual, modalidade usada para decisões que têm 
entendimento pacifi cado. A manutenção da decisão 
de Moraes foi tomada por maioria de votos. Votaram 
com o relator os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e 
Luís Roberto Barroso. Marco Aurélio divergiu e foi o 
único a votar favoravelmente ao pedido da DPU. O 
plenário virtual funciona 24 horas por dia e os ministros 
podem acessar de qualquer lugar (ABr).


