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A política na semana

A última semana foi repleta de notícias 
boas para o governo na batalha para a 
aprovação da Nova Previdência no 
Congresso Nacional. Está mais perto de 
chegar ao fim a etapa mais complicada, 
a tramitação na Câmara dos Deputados. 
Na última quinta (4) foi aprovado o 
texto-base do relator Samuel Moreira 
(PSDB-SP) e, na madrugada de sábado 
(6), os parlamentares venceram a 
votação dos destaques, dando por 
encerrado o trabalho na Comissão 
Especial. 

Já passava das duas horas da 
madrugada quando a Comissão Especial 
finalizou a votação do relatório de 
Samuel Moreira, aprovando-o com 
placar de 36 votos a 13. Apenas dois 
destaques modificaram o texto do 
relator: um apresentado pelo DEM, que 
tira policiais militares e bombeiros da 
mesma regra das Forças Armadas, e 
outro do PP, que representava uma 
reivindicação da bancada ruralista. 
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Esses dois destaques foram fruto de 
acordo da maioria da Casa formada por 
partidos ligados ao governo e siglas de 
centro. O acerto garantiu a “chama 
acesa” da possibilidade de votação da 
reforma neste primeiro semestre 
legislativo. Mas ainda há ruídos e 
detalhes que podem atrasar o 
calendário da reforma.

Sobre as reivindicações das carreiras da 
área de segurança houve um episódio 
sintomático nessa semana. Depois de 
ser chamado de “traidor” por grupos de 
policiais e bombeiros que se 
manifestavam nos corredores da 
Câmara, Bolsonaro fez ligações a 
parlamentares e ao presidente da Casa 
pedindo que fosse aprovada a emenda 
que garantia condições mais favoráveis 
de aposentadoria para integrantes das 
categorias ligadas à segurança. O grupo 
fez pressão forte junto aos 
parlamentares e permaneceu até o fim 
da sessão de votação.



Por falta de acordo, principalmente com 
os partidos de centro, esse ponto foi 
retirado da proposta.
Para o ministro, o sistema solidário 
como formatado hoje é “insustentável”, 
devido ao processo de envelhecimento 
da população pelo qual passa o Brasil. 

Daqui para frente
O texto da reforma segue agora para a 
decisão do plenário da Câmara. Caberá a 
Rodrigo Maia pautá-lo e ao governo do 
presidente Jair Bolsonaro garantir os 
mais de 308 votos para aprovar a 
proposta na Casa. 

Após a publicação do parecer e intervalo 
de duas sessões, a proposta será 
incluída na ordem do dia do plenário, 
onde será submetida a dois turnos de 
discussão e votação. O primeiro turno 
deve se traduzir em uma votação de 
uma semana, com deliberação sobre o 
texto base e uma estimativa de 9 ou 10 
destaques de bancadas para votação em 
separado. Para cada rodada de votos é 
preciso que o governo garanta o apoio 
mínimo de 308 deputados.

Finalizado o processo na Câmara, a 
proposta deve ser enviada para o 
Senado onde será analisada apenas pela 
Comissão de Constituição e Justiça e 
pelo Plenário. Uma tramitação mais 
simples que deve tomar entre 30 e 60 
dias.

Está em discussão a tentativa de 
reinclusão de estados e municípios que 
ficaram de fora da reforma. Nas contas 
de Maia, por falta de apoio de todos os 
governadores, a presença de estados e 
municípios na proposta poderia retirar 
50 a 60 votos a favor da reforma em 
plenário. 

A política na semana

Em conversa com jornalistas antes de 
participar da Expert 2019, Rodrigo Maia 
criticou a defesa de privilégios para 
algumas carreiras e alertou para uma 
“espécie de efeito dominó” que isso 
poderia gerar. “Se o brasileiro mais 
simples pode contribuir, a polícia 
também pode”, disse o presidente da 
Câmara.

Mesmo com ruídos, nos bastidores do 
Congresso, a avaliação mais recorrente 
é de que esse ritmo na tramitação é um 
sinal alvissareiro para quem espera a 
votação da reforma no plenário da Casa 
ainda antes do recesso, que começa no 
dia 18 de julho. Ainda não se pode falar 
em uma garantia de que todas as peças 
vão se encaixar perfeitamente até lá. 
Vale relembrar que o tempo é bastante 
curto e o desfecho dessa tramitação 
ainda depende do ritmo de liberação das 
chamadas emendas extra 
orçamentárias por parte do Palácio do 
Planalto.

Os sinais que veem do Executivo são no 
sentido de dar sustentação à tão frágil 
confiança entre Planalto e Legislativo. O 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
elogiou os parlamentares e refez os 
votos otimistas. “Montamos um grupo e, 
apesar de tudo, o que se diz, estamos 
tendo apoio do presidente da Comissão 
[deputado Marcelo Ramos], do relator 
[Samuel Moreira], do presidente da 
Câmara [Rodrigo Maia]. E eu acredito 
que a Câmara dos Deputados vai 
aprovar ainda antes das férias. Eu 
confio no Congresso brasileiro”, disso o 
ministro durante palestra na Expert 
2019.

Guedes, no entanto, fez uma reclamação 
explícita retirada do regime de 
capitalização no texto que seguirá agora 
para o plenário da Câmara. 
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1) Este relatório foi preparado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos”) e não deve 
ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de 
julho de 2010. 
2) Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises 
políticas, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra/venda ou 
como uma solicitação de uma oferta de compra/venda de qualquer instrumento financeiro, ou de 
participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As informações 
contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram 
obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança 
ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão 
dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou 
resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e projeções 
expressas neste relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo deste relatório na 
data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XP Investimentos 
não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e de informar o leitor.
3) O responsável pela elaboração deste relatório certifica que as opiniões expressas nele refletem, 
de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e opiniões pessoais, e foram produzidas de forma 
independente e autônoma, inclusive em relação a XP Investimentos.
4) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP 
Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado 
no site da XP. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em 
parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
5) A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser 
tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por 
quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu 
conteúdo. 
6) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os 
clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O 
contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
7) Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, 
favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br.
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