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Governar
com o parlamento

O objetivo da política, 

dentro do preceito 

aristotélico, é a busca 

incessante do bem 

comum

E para alcançar esse ideal, 
nos termos que ensina 
Maquiavel, a política 

carece que seus participantes 
lutem para conquistar o poder. 

Só assim terão condições de 
suprir as demandas e expec-
tativas sociais. Sob essa lição, 
os representantes políticos 
agem no sentido de prover 
meios, instrumentos e condi-
ções necessárias para realizar 
promessas feitas junto às bases 
que os elegeram, por sufrágio 
universal, para compor a mol-
dura representativa.

O orçamento impositivo, 
objeto da PEC aprovada terça-
-feira por votação maciça na 
Câmara, é um dos desses ins-
trumentos. Difere do orçamen-
to autorizativo, porquanto este 
permite ao Executivo dispor 
livremente sobre o grau de exe-
cução das despesas constantes 
do orçamento, consistindo no 
contingenciamento das dota-
ções ou retenção de recursos 
do caixa do Tesouro. (Não há 
interpretação conclusiva sobre 
o texto aprovado; uma emen-
da teria mudado a “execução 
obrigatória das disposições 
orçamentárias”).

O argumento é o de que o 
Executivo reavalia periodi-
camente as contas públicas, 
podendo reprogramar os gas-
tos dentro do calendário. Já o 
orçamento impositivo proíbe 
ao governo tal possibilidade, 
impedindo contingenciamento 
de verbas, cortes e reprogra-
mação orçamentária. Dessa 
forma, teremos um orçamento 
mais transparente e condizen-
te com maior participação da 
sociedade no processo decisó-
rio. Em suma, o que está den-
tro do orçamento impositivo 
será executado. Inclusive os 
recursos destinados por par-
lamentares para programas e 
obras em suas bases eleitorais.

A aprovação do orçamento 
impositivo se faz necessária 
sob a perspectiva de conferir ao 
Poder Legislativo as condições 
para que possa agir como ente 
governativo. Nesse ponto, con-
vém lembrar que governar não 
é um exercício que compete 
apenas ao Poder Executivo. Os 
Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário integram o sistema 
governativo. Por conseguinte, 
cabe ao Legislativo participar 
da estrutura governamental. 
Se um partido ganha a eleição 
tem legitimidade para indicar 
quadros para a administração. 
Esse é um ponto pouco escla-
recido e gerador de confl itos 
e dissonâncias.

Executivo e Legislativo vi-
venciam um estado de tensão, 
provocado pela disposição do 
presidente em não aceitar o 

que chama de “jogo de re-
compensas”, o toma lá dá cá, 
prática consolidada do nosso 
presidencialismo de coalizão. 
Erra Bolsonaro quando atribui 
essa situação à velha política. A 
“nova política” que ele defen-
de com expressão dura não é 
nova e não se inspira pelo ideal 
aristotélico do bem comum.

O então deputado Bolsonaro 
passou 27 anos na Câmara 
Federal, integrava o chamado 
“baixo clero” e mistifi ca quan-
do se apresenta como ícone 
da renovação política. Não se 
muda uma cultura por decreto 
ou vontade unilateral do pre-
sidente. O jogo de poder no 
Brasil, jogado desde os tempos 
coloniais, abarca o costume 
de inserção de quadros de 
partidos políticos na malha 
administrativa.

O que tem ocorrido, isso sim, 
é o abuso nessa prática, com 
infi ltração de desqualifi cados 
nas administrações – federal, 
estadual e municipal. Muitos 
deles foram ou agem como 
fontes de corrupção. Que a 
sociedade, tão submetida a 
escândalos nos últimos anos, 
queira fi ltrar o processo – é 
um anseio compreensível. Mas 
nenhum governo tem condi-
ções de governar sem o apoio 
do Parlamento. Isso precisa 
fi car claro. Collor fechou as 
comportas de diálogo com o 
Congresso. Deu no que deu. 
Dilma desprezava políticos. 
Deu no que deu.

Por isso mesmo, Sua Ex-
celência, o presidente Jair, 
precisa se convencer que 
não fará uma administração 
efi ciente sem o engajamento 
da representação parlamentar. 
Como um veterano como ele 
pode pensar diferente? Não 
se trata de cooptar deputados 
e senadores com “mesadas”, 
como se viu na época do men-
salão. Trata-se de dar vazão ao 
sistema governativo, do qual 
faz parte o Legislativo. São os 
membros da representação 
parlamentar que dão apoio e 
sustentação aos governos.

A oxigenação da vida pú-
blica se faz a conta gotas. E 
leva em consideração a indi-
cação de nomes respeitados, 
técnicos ou mesmo políticos 
capacitados a exercer com alta 
competência sua missão. O que 
importa é fechar os buracos 
que propiciam corrupção. 
Como é sabido, a dilapidação 
da coisa pública é um fenôme-
no inerente a todos os regimes 
políticos, mas nas culturas po-
líticas subdesenvolvidas ganha 
maior espaço.

Sem essa compreensão, a cri-
se política ameaça inviabilizar 
a administração. Que, ainda 
na decolagem, dá a impressão 
de que, sob intenso nevoeiro, 
impede ver os horizontes.
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Amanhã (3), o relatório so-
bre a  proposta que transforma 
parte das emendas orçamen-
tárias das bancadas estaduais 
em despesas obrigatórias, a 
chamada PEC do Orçamento 
Impositivo, deve ser apre-
sentado à CCJ do Senado. O 
relator da proposta, senador 
Esperidião Amin (PP-SC), 
adiantou que pretende “des-
cartar” o Artigo 165 do texto 
aprovado em uma votação 
relâmpago na Câmara.

O trecho trata especifi camen-
te do orçamento impositivo e, 
na avaliação de Amin, “está 
escrito de maneira obscura” 
e engessa o Orçamento. A 
ideia, segundo o parlamentar, 
é priorizar exclusivamente às 

O relator da proposta, senador 

Esperidião Amin (PP-SC).

Governo não descarta 
visita de Bolsonaro a 
territórios palestinos

Ao ser indagado sobre uma 
eventual visita do presidente Jair 
Bolsonaro aos territórios palesti-
nos, o porta-voz da Presidência da 
República, Otávio do Rêgo Barros, 
disse que a possibilidade existe, 
ainda mais em um contexto de ida 
do presidente a “vários países”. 
“Nós temos relações diplomáticas 
com vários países e, dentro desse 
aspecto, é óbvio que nós temos 
possiblidade de visitá-los quando 
convidados e quando há interesse 
em visitá-los”, disse Rêgo Barros, 
ao ser questionado por jornalistas 
brasileiros em Israel sobre con-
vites feitos especifi camente por 
autoridades palestinas.

Sobre o que seriam queixas 
de autoridades palestinas a 
convites não respondidos, Rêgo 
Barros disse que o Ministério das 
Relações Exteriores “vai buscar 
esse contato para aclarar algumas 
dúvidas e colocar-se à disposição 
para estabelecer um link para 
futuras viagens a esses países e 
a outros países”. 

Após ressaltar que a abertura 
de um escritório do Brasil em 
Tel Aviv, anunciada mais cedo, 
não signifi ca um reconhecimento 
por parte do Brasil de Jerusalém 
como capital de Israel, Rêgo 
Barros disse que Bolsonaro ainda 
não descartou a possiblidade, 
inclusive com a transferência 
da embaixada brasileira para 
a cidade. “O nosso presidente 
continua avaliando essa possi-
bilidade, mas no momento isso 
não foi colocado para apreciação 
e não foi colocado à mesa”, disse 
o porta-voz (ABr).  

A advogada de direitos huma-
nos, anti-corrupção e pró-UE, 
Zuzana Caputová, de 45 anos, 
é a nova presidente da Eslo-
váquia. Ela venceu o segundo 
turno das eleições locais. Com 
a vitória, ela será a primeira 
presidente mulher da história 
do país. Caputová superou o 
vice-presidente Maros Sefco-
vic, obtendo 58,3% dos votos 
contra 41,7% do adversário. O 
oponente ocupava o cargo de 
comissário da UE para a Saúde.

Após a divulgação do resul-
tado, agradeceu pela votação 
não somente em eslovaco, mas 
em línguas de minorias, como 
o húngaro e o romani.

O gesto simbólico é exemplo 
da campanha da nova presi-
dente, marcada pela defesa da 
diversidade e contra discurso 
de ódio. No agradecimento, 
Caputová destacou ter chegado 
ao resultado sem golpes baixos 
verbais, agressões e uma retó-
rica populista.

Caputová fi cou famosa na Es-

Zuzana Caputová venceu o 

segundo turno das

eleições locais.
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Ser uma marca de “alto 
renome” possibilita pro-
teção em todos os mer-

cados, não apenas naquele em 
que ela atua. 

Tramontina, por exemplo, é 
uma das 41 marcas reconheci-
das pelo Inpi como de alto reno-
me, o que garante que nenhuma 
empresa poderá pedir registro 
com esse nome ou marca, ainda 
que seja de outro ramo.

A lei atual não é explícita 
quanto ao momento em que os 
direitos do detentor da marca 
de “alto renome” são garanti-
dos. A norma defi ne apenas, em 
seu artigo 125, que “à marca re-
gistrada no Brasil considerada 
de alto renome será assegurada 
proteção especial, em todos os 
ramos de atividade”.

Dessa maneira, o detentor 
de uma marca com reconhe-
cimento e prestígio está impe-
dido de reivindicar o registro 
de proteção especial, por falta 
de regulamentação, restando 
duas vias: requerer ao Inpi a 

Ser uma marca de “alto renome” possibilita proteção em todos os mercados, não apenas naquele 

em que ela atua.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado pode 
votar amanhã (3) o projeto 
que concede a aposentados 
e pensionistas um desconto 
de 50% na compra de medi-
camentos. Apresentado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
a proposta conta com o rela-
tório favorável da senadora 
Mailza Gomes (PP-AC). Caso 
aprovado, o texto poderá se-
guir para a análise da Câmara.

De acordo com o projeto, o 
desconto será subsidiado pelo 
governo federal no âmbito do 
programa Farmácia Popular, 
que é mantido pelo SUS. Para 
a relatora, é um bom momento 
para a aprovação da proposta, 
já que tramita no Congresso 
a reforma da Previdência, 
encaminhada pelo governo, 
“com a perspectiva de redução 
de direitos aos aposentados e 
pensionistas”.

A senadora menciona o 
impacto que o preço dos 
medicamentos têm no orça-
mento dos cidadãos. Estudo 
do Ipea, observou Mailza, 
mostra que os medicamentos 
já respondem por mais de 40% 

Os medicamentos já respondem por mais de 40% dos gastos das 

famílias com saúde.

Maia anula 
convocação do 
ministro Sérgio Moro

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, anulou a convo-
cação do ministro Sérgio Moro 
na Comissão de Legislação 
Participativa para prestar es-
clarecimentos sobre o decreto 
de armas e o projeto anticrimes 
proposto pelo governo. O cole-
giado havia aprovado requeri-
mento convocando o ministro. 
Por ser uma convocação, e não 
um convite, Moro seria obrigado 
a comparecer.

Na decisão, Maia afirmou 
que a Comissão deve servir de 
canal de comunicação entre o 
Parlamento e a sociedade civil, 
e não fi scalizar ministros. “À 
função de fortalecimento da 
participação popular no âmbito 
da Câmara não corresponde 
uma função de fi scalização”.

Maia ressaltou ainda que a 
convocação de membros do 
governo não pode ser vista 
como algo ordinário, rotineiro 
e periódico e que a obrigatorie-
dade da presença de ministros 
no Parlamento deve ser tratada 
como exceção, já que pode levar 
à responsabilização criminal do 
titular da pasta convocado, caso 
injustifi cadamente não atenda 
ao chamado parlamentar (Ag.
Câmara).

Uma comitiva de lideranças dos povos Kayapó e 
Panará, dos estados do Pará e Mato Grosso, comandada 
pelo cacique Raoni, foi recebida  pelo presidente da 
Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador 
Paulo Paim (PT-RS). Eles pediram apoio na discussão 
sobre mudanças na política de assistência à saúde 
dos povos indígenas implementadas pelo governo 
federal, preocupados com a possibilidade de extinção 
da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Falando em nome dos indígenas, o líder Megaron 
Txucarramae disse que as autoridades não têm res-
peitado as comunidades indígenas. Ele denunciou 
problemas como falhas nos programas de vacinação 
e falta de regularidade do trabalho dos médicos, por 
exemplo. Ao solicitar apoio para que o governo con-

trate profi ssionais de saúde para as tribos, Megaron 
também pediu que a Sesai permaneça no escopo do 
Ministério da Saúde, com autonomia para o atendi-
mento aos índios em todo o país.

“A preocupação é com a nossa subsistência, nossa 
terra, nossa fl oresta e o meio ambiente em que vivemos. 
A gente precisa de respeito e que o governo continue 
a proteger e cuidar da nossa saúde”. O Ministério da 
Saúde estuda passar aos estados e municípios parte 
do atendimento à saúde indígena. Porém, o ministro 
da Saúde, Luís Henrique Mandetta, negou que a pasta 
tem intenção de extinguir a Sesai, e que dialogará 
com as lideranças indígenas e autoridades de saúde 
estaduais e municipais, na busca de um modelo mais 
efi ciente para as populações (Ag.Senado).
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Senado pode votar projeto que 
facilita reconhecimento de marcas
Pode ser votado nos próximos dias o projeto que cria regras para proteção especial de marcas de 
renome, e que permite ao detentor de uma marca industrial pedir ao Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (Inpi) o reconhecimento, a qualquer tempo, do “alto renome” de sua marca registrada — 
título que lhe garante proteção especial

proteção assegurada quando 
um terceiro pedir registro de 
marca em confl ito com a sua ou 
entrar com ação judicial. O pro-
jeto faculta ao titular de marca 
registrada no Brasil requerer à 

autoridade competente o reco-
nhecimento de marca de alto 
renome a qualquer momento. 

O texto determina, ainda, 
que, em caso de deferimento 
do pedido, será anotado no 

registro de marca o reconhe-
cimento de seu alto renome. 
Assim, o titular da marca terá 
um documento que comprove 
o seu direito à proteção espe-
cial (Ag.Senado).

Aposentados poderão ter 50% 
de desconto nos medicamentos

dos gastos das famílias com 
saúde. Levantamento do IBGE 
aponta um aumento constante 
nestes gastos, disse a senadora. 
Em 2015, essas despesas cor-
responderam a 9,1% do PIB, 
contra 8,7% em 2014, sendo 
que 5,1% vieram das famílias, 
e 3,9% dos governos. Apenas 
com medicamentos, os gastos 
chegaram a R$ 92,5 bilhões, 
aproximadamente 1,5% do PIB.

“Um quadro representativo 
foi percebido no Espírito Santo. 
Um levantamento nesse estado 

mostrou que os gastos com 
saúde chegam até a 57% da 
renda familiar no caso de 
idosos, especialmente porque 
é nesta etapa da vida que os 
custos dos planos de saúde são 
maiores. A pesquisa conclui 
que a qualidade de vida dos 
aposentados fi ca muito com-
prometida, pois o orçamento 
é direcionado às despesas 
com saúde e pouco resta para 
outras áreas relevantes, como 
alimentação e lazer”, concluiu 
a senadora (Ag.Senado).

Relatório do orçamento impositivo 
será lido amanhã no Senado

tenção desse percentual em 
1% da receita corrente líquida 
realizada no exercício anterior, 
o senador é cauteloso e admite 
que ele pode ser maior ou me-
nor, conforme o andamento das 
negociações. 

Para Amin, o Senado vai 
chegar a um termo adequado, 
caminho do meio, que vai au-
mentar a responsabilidade do 
Legislativo, não vai agredir nem 
diminuir o Executivo e nem vai 
desconhecer as difi culdades fi -
nanceiras do povo e do governo. 
O clima no Senado é receptivo à 
proposta. O presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
prometeu interceder junto aos 
líderes para que a PEC seja 
votada com rapidez (ABr).

emendas coletivas de bancada 
e dar a elas o caráter impositi-
vo, em um percentual que será 
negociado com parlamentares 
e com o Executivo. 

Mesmo defendendo a manu-

Índios pedem manutenção da 
Secretaria de Saúde Indígena

Eslováquia elege 
primeira presidente 

mulher da sua história

lováquia por protestar durante 
14 anos contra a instalação de 
um aterro sanitário nos arre-
dores da capital, Bratislava. 
Em 2016, ela venceu o Prêmio 
Goldman - uma espécie de 
Nobel para defensores do meio-
-ambiente - pelos esforços para 
impedir a construção do aterro. 
O candidato derrotado, Maros 
Sefcovic, telefonou para a ven-
cedora pouco depois da divul-
gação dos resultados(ANSA).


