
Foi anunciado o primeiro calendário da 
tramitação da reforma da Previdência no 
Senado. A intenção inicial era votar o rela-
tório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
na Comissão de Constituição e Justiça na 
primeira semana de setembro, com previ-
são de promulgação até 10 de outubro. O 
atraso, por enquanto de uma semana, veio 
da falta de um acordo com a oposição para 
que fossem realizadas sessões às segundas 
e sextas, de forma a contar mais rapida-
mente os prazos regimentais.

A única certeza que se tem sobre calendá-
rios no Legislativo é que eles serão modi-
ficados ao longo do tempo. Depois de seis 
meses assistindo a Câmara dos Deputados 
no centro dos debates, esse é o momento 
em que o Senado vai buscar protagonismo 
e tentar fugir da imagem de “carimbador” 
do que vem da Câmara.  A forma de estar 
em evidência é estender o debate sobre o 
assunto de maior interesses dos principais 
atores da política e do mercado. Importan-
te ressaltar que nos corredores do Senado 
a impressão é de que a PEC está blindada 
e que há votos, independentemente do go-
verno, para aprovar a matéria ainda este 
ano. Já há relatos de pressão de categorias 
para conseguir mais benefícios junto aos 

senadores, mas são pequenas as chances 
de mudanças estruturais, que façam a pro-
posta ter que ser analisada de novo pelos 
deputados. A questão sobre a PEC da Nova 
Previdência no Senado é quando exata-
mente será votada e como os senadores fa-
voráveis à proposta vão proteger a potência 
fiscal do texto. 

A reinclusão do sistema de capitalização 
– um ponto crucial da proposta original 
do ministro Paulo Guedes – é considerada 
carta fora do baralho. O próprio governo já 
se convenceu da impossibilidade de acor-
do sobre esse tema e a ideia é não insistir 
para evitar contaminar o avanço que já foi 
alcançado na Câmara. A expectativa é de 
que esse tema não seja contemplado nem 
na chamada PEC Paralela que vai discutir 
a inclusão de estados e municípios e será 
repositório para demandas sem consenso.
Está sendo gestada uma alternativa de que 
as Assembleias locais aderirem e ratifica-
rem a reforma promulgada pelo Congresso, 
sem possibilidade de fazer modificações. 
Algumas lideranças no Senado acreditam 
que aceitar ou não um “pacote fechado” se-
ria uma saída mais fácil para governadores 
e prefeitos ao invés de discutir na base pon-
to por ponto uma reforma previdenciária às 

Waldemir Barreto/Agência Senado

A política na semana
> Calendário da Previdência no Senado sofre primeiro atraso e a Câmara 
coloca Bolsonaro sob pressão com aprovação da lei de abuso de autoridade 

 18 de agosto

XP POLÍTICA

1

A política na semana



2

portas de um ano de eleições municipais. 
Outro facilitador em debate seria suavizar 
o quórum exigido no legislativo local para 
aderir à PEC nacional.

Ajuda aos estados
Outro tema que entrou no caminho da Pre-
vidência nessa semana foi o chamado pacto 
federativo, um grupo de seis medidas (PECs, 
projetos de lei) com benesses para os gover-
nos estaduais. Foi fechado acordo para que 
essas propostas sejam votadas pelos sena-
dores antes da Previdência, como uma con-
trapartida. São temas polêmicos como o fim 
da lei Kandir, a partilha dos recursos da ces-
são onerosa, do fundo social abastecido por 
recursos do pré-sal e a prorrogação do prazo 
para pagamento de precatórios. Está pre-
vista para a próxima semana uma reunião 
entre senadores e o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para que o governo se res-
ponsabilize pela manutenção do acordo. In-
tegrantes da oposição afirmam que o pacto 
é uma condição para a votação da reforma 
no Senado, mas nas contas da ala governis-
ta a aprovação não depende da oposição. 

Day after
Essa foi a primeira semana de funciona-
mento efetivo da Câmara dos Deputados 
depois da aprovação da reforma da Previ-
dência. Vimos ainda pouco clareza na de-
finição do que vai ser o grande assunto da 
Casa no segundo semestre. O debate sobre 
reforma tributária, que tem vocação para 
ser dominante, ainda está dividido em vá-
rias propostas e na expectativa da posição 
do governo. A equipe econômica vem anun-
ciando o envio de texto próprio, o que ain-
da não se concretizou e não parece que vai 
acontecer no curto prazo. 

O governo aguarda o amadurecimento da 
discussão no Congresso para saber qual 
linha de pensamento vai angariar mais 
apoio. Até agora a proposta que parece ter 
mais chance de avançar é a PEC 45, relata-
da pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). 
Apesar de o cronograma prever a votação 
pela Comissão Especial até outubro, políti-
cos experientes chama a atenção para o de-
bate de fôlego que está pela frente. Os parla-
mentares vão pensar primeiro no impacto 
da reforma para o próprio estado e para o 
setor que o apoiou na campanha, tendo difi-
culdade de apoiar uma reforma que signifi-
ca perda de receita ou de empregos. 

Abuso de autoridade
O primeiro tema relevante aprovado pela 
Câmara, pós-Previdência, chegou gerando 
muita polêmica e uma onde de pressão so-
bre o presidente Jair Bolsonaro. O projeto de 
lei que pune abuso de autoridades por parte 
de servidores público, entre eles policiais, 
juízes e procuradores, seguiu para sanção 
do presidente e fez surgir nas redes sociais 
as hashtags #vetabolsonaro, #vetatudopre-
sidente.

Na prática, o projeto criminaliza e define pu-
nições para atos, como pedido de investiga-
ção sem indícios e uso de algemas. A prin-
cipal crítica é de que as definições de abuso 
de poder são vagas e podem servir como 
ferramenta de vingança ou para inibir in-
vestigações. Bolsonaro é pressionado pela 
bancada da bala e por parlamentares lava-
jatistas. Na hipótese de se recursar a vetar, o 
presidente criará desconforto com essa ala 
do Congresso e com parte de seu público ca-
tivo, que defenfe a pauta do combate à cor-
rupção. Se optar por um veto mais amplo ao 
projeto, compra briga com partidos centro 
que sustentaram a votação simbólica,  para 
evitar a identificação da posição de cada 
parlamentar. 

Quando da discussão do tema no Senado, 
o ministro da Justiça, Sérgio Moro, alertou  
para a possibilidade de retrocessos no com-
bate à corrupção e pediu cautela aos par-
lamentares, no que foi ignorado principal-
mente depois dos vazamentos de conversas 
entre ele e procuradores da Lava Jato. O mi-
nistro, que já não era muito popular entre 
parlamentares, tem perdido força política, 
apesar de manter apoio da sociedade. O mi-
nistro pretende recomendar a Bolsonaro o 
veto de prelo menos 8 pontos do projeto.

A posição desconfortável em que se encon-
tra o presidente pode se tornar rotina na 
relação com o Legislativo no segundo se-
mestre, com a Câmara votando pautas que 
não necessariamente sejam de interesse 
do governo. Sem o predomínio da agenda 
convergente da Previdência, há também 
expectativa de ruídos caso o governo co-
mece a insistir na pauta conservadora de 
costumes, da qual o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) já declarou não ser 
apoiador.
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