
Na última semana, os deputados aprova-
ram em segundo turno da reforma da Previ-
dência na Câmara. O oitavo e último desta-
que foi rejeitado pelo placar de 352 votos a 
135, mantendo inalterado o texto aprovado 
em julho. A potência fiscal do texto aprova-
do é de R$ 933 bilhões em dez, cerca de 30% 
acima das estimativas iniciais do mercado. 

A proposta seguiu para o Senador Federal 
onde a tramitação tem menos etapas e o 
cenário base é de que não haja mudanças 
capazes de forçar a volta do texto para nova 
votação pelos deputados. Nesta hipótese, 
é possível admitir que as novas regras do 
sistema previdenciário entrem em vigor 
em outubro ou novembro deste ano. Ainda 
assim, a equipe econômica reconhece que 
a proposta não será aprovada no “piloto au-
tomático” e que exigirá atenção e dedicação 
para que não haja alterações no relatório.

No Senado, o texto passará pela Comissão 
de Constituição e Justiça, que tem até  30 
dias para emitir um parecer, e depois vai a 
plenário para votação em dois turnos: o pri-
meiro depois de cinco sessões de discussão 
e o segundo, depois de três. São necessários 
49 votos favoráveis para aprovação. A PEC 
terá a relatoria de Tasso Jereissati (PSDB-

-CE), tucano, como o responsável pelo texto 
na Câmara Samuel Moreira (PSDB-SP). A 
promessa do relator é entregar o parecer 
para votação em até três semanas. O ponto 
mais ressaltado por Jereissati nos últimos 
dias, e que merece ser sublinhado, é a im-
portância de o Senado debater o tema, mas 
sem modificar o cerne da proposta. “O nos-
so compromisso com o país e com o Sena-
do é de que o coração da reforma não volte 
para a Câmara, para lá na Câmara começar 
todo o processo novamente. O país não su-
porta isso”, disse o relator. 

Uma ala de senadores defende, no entanto, 
que a Casa não seja apenas “carimbadora” 
das propostas que vêm da Câmara e, de fato, 
discutam e decidam – mesmo que isso sig-
nifique mudanças. A saída para equilibrar 
interesses é a chamara PEC paralela, uma 
nova proposta que começará no Senado e 
abrigará novas demandas dos senadores e 
propostas que não vingaram entre os depu-
tados, como a inclusão de estados e muni-
cípios na reforma. 

Essa nova PEC será uma espécie de repo-
sitório de demandas e artifício para evitar 
que a busca por protagonismo do Senado 
atrase a conclusão da reforma. Essa estra-
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> A reforma da Previdência segue para análise no Senado, enquanto gover-
no e parlamentares negociam qual reforma tributária deve tramitar
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tégia aceita as chamadas modificações de 
texto, sem alteração significativa de con-
teúdo. Um exemplo é a permissão para que 
os estados tenham as próprias alíquotas em 
caso de déficit.

A deliberação do Senado sobre a futura in-
dicação do deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), filho do presidente da República, 
tem pouca envergadura para inviabilizar a 
tramitação da proposta da Previdência na 
Casa. A expectativa é de que, no máximo, 
a movimentação em torno dessa indicação 
signifique algum atraso no cronograma da 
reforma. Nessa semana, Eduardo começou 
a percorrer os gabinetes de senadores em 
campanha pela liberação para assumir o 
cargo. O filho de Jair Bolsonaro será sabati-
nado pela Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional e depois terá a indicação 
votada em plenário pelos senadores.

Tributária - um longo caminho
Terminado o debate sobre Previdência na 
Câmara, a Casa já se concentra no que pre-
tende ser o tema do segundo semestre: a re-
forma tributária. Duas propostas tramitam, 
uma no Senado e outra na Câmara e um 
terceiro texto está sendo elaborado pelo go-
verno. Os presidentes das casas legislativas 
se reuniram com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, nesta semana para tentar 
amalgamar as três propostas. Um primei-
ro sinal de entendimento dá conta de que a 
proposta da Câmara, elaborada por Bernard 
Appy, deve ser a escolhida para avançar e 
unificar, ao longo da tramitação, propostas 
das outras correntes. 

Apesar de já estar na Comissão Especial, 
presidida pelo deputado Hildo Rocha (MDB- 
MA), essa nova reforma trata de um tema 
menos maduro, se comparado com a previ-
dência, e com grandes desafios pela frente. 
O principal deles é a posição dos governa-
dores, que terão mais relutância em fazer 
concessões considerando o ambiente de di-
ficuldades fiscais. As principais exigências 
dos estados são um fundo de compensação 
na fase de transição e que a União seja ali-
jada do comitê que vai gerir esses recursos. 

Ainda que o principal objetivo das propos-
tas em debate seja simplificar a cobrança 
dos tributos e impostos, outro obstáculo da 
reforma tributária é a própria dificuldade 
dos parlamentares de mudar regras que po-

dem afetar setores econômicos ou regiões 
que lhes dão sustentação eleitoral. O fato 
de estarmos a pouco mais de um ano das 
eleições municipais também torna mais 
delicado ainda o ambiente para a discussão 
de um tema tão complexo como a mudança 
nas regras de tributação.

Do ponto de vista político, a proposta está 
bem blindada tendo como autor o eme-
debista Baleia Rossi (SP), no comando da 
comissão de mérito outro emedebista bas-
tante alinhado com o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, depurado Hildo Rocha e 
como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), líder da maioria na Casa. A preo-
cupação agora é evitar rompimento do pré-
-acordo com o Senado para que a Câmara 
tome a frente no tema. “Não vai ter proble-
ma nenhum. Não vai ter disputa. O legítimo 
representante da federação é o Senado. Nós 
temos que entender isso, assim como en-
tendemos que o representante da população 
é a Câmara. E todo poder emana do povo 
e em seu nome será exercido. Então, nada 
mais natural que seja iniciada na Câmara”. 
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“O nosso compromisso 
com o país e com o Sena-
do é de que o coração da 
reforma não volte para a 
Câmara, para lá na Câma-
ra começar todo o proces-
so novamente. O país não 
suporta isso”

Tasso Jereissati, relator no 
Senado da Reforma da Previ-
dência



Pesquisa XP/Ipespe
A rodada de agosto da pesquisa XP Ipespe 
mostra que 41% dos entrevistados preten-
de usar o dinheiro liberado do FGTS para 
o pagamento de dívidas. Apenas 10 % tem 
a intenção comprar algum bem ou serviço 
e outros 26% planejam investir ou aplicar 
o valor. Esses dados apontam na direção 
oposta da intenção do governo de aquecer 
a economia com a liberação dos recursos 
do FGTS. Quando perguntados sobre se terá 
direito ao saque de valore do fundo, 76% da 
população responderam que não acham 
que serão beneficiados. No mesmo sentido, 
55% dizem que pretendem optar por manter 
a regra atual de retirada do saldo do FGTS 
em caso de demissão. Outros 36% admitem 
aderir à nova modalidade proposta pelo 
governo se saque anual. Foram realizadas 
1.000 entrevistas, nos dias 5, 6 e 7 deste mês.

A reforma Tributária, em discussão no Le-
gislativo e no governo, também foi tema da 
pesquisa deste mês. De acordo com 43% dos 
entrevistados, o principal problema do sis-
tema tributário brasileiro é a elevada carga 
de impostos, enquanto outros 32% respon-
deram falta de transparência e injustiça 
na cobrança. Apesar disso, praticamente 
metade dos respondentes afirmou ainda 

não ter tomado conhecimento dos debates 
sobre a reforma (48%), enquanto outros 50% 
disseram estar a par do assunto. 73% disse-
ram não fazer ideia alguma da proporção da 
renda pessoa usada no pagamento de im-
postos. Somente 18% afirmou saber de forma 
aproximada.

Pelo segundo mês seguido, o levantamento 
registrou estabilidade, dentro da margem de 
erro, na avaliação do presidente Jair Bolso-
naro. Em agosto, 38% avaliaram o governo 
como ruim ou péssimo (eram 35% em julho), 
enquanto 33% declararam fazer uma avalia-
ção boa ou ótima do governo (praticamente 
mesmo patamar do levantamento anterior).

Os entrevistados foram questionados tam-
bém sobre a declarações polêmicas de Bol-
sonaro no último mês. 55% avaliaram as 
falas do presidente como inadequadas, en-
quanto 43% classificaram como normais. 
Questionados sobre o impacto dessas frases 
para a administração do país, 44% disse-
ram que atrapalham muito contra 54% que 
avaliam ter pouco ou nenhum impacto. A 
pesquisa perguntou ainda sobre a indicação 
do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PS-
L-SP) para o cargo de embaixador do Brasil 
nos Estados Unidos: 62% se disseram contra 
a nomeação.
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