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POLÍTICA E OPINIÃO PÚBLICA

Na volta do recesso parlamentar, a Câmara dos 
Deputados aprovou sem dificuldades a PEC da re-
forma da Previdência, com 370 votos a favor, 124 
contra e uma abstenção. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), reduziu o prazo regimen-
tal de cinco sessões entre as votações em primeiro 
e segundo turnos e aprovou o texto-base na noi-
te de 6 de agosto, após liberação de crédito extra 
do orçamento pelo Executivo para pagamento de 
emendas parlamentares. 

A oposição tentou resistir e adiar a votação da PEC 
e criticou fortemente o toma-lá-dá-cá vergonho-
so da liberação das emendas, mas o texto-base foi 
aprovado em pouco mais de cinco horas de sessão 
noturna, com votação dos destaques no dia se-
guinte. O texto traz como principais pontos o au-
mento da idade mínima para 65 anos para homens 
e 62 anos para mulheres se aposentarem; o fim da 
aposentadoria por tempo de contribuição; e a re-
dução do benefício à média de todos os salários.

A PEC da reforma da Previdência chegou ao Sena-

do no dia 8 de agosto. O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) foi escolhido como relator, e a presi-
denta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), votou pela 
realização de audiências públicas para subsidiar os 
debates sobre a reforma entre os dias 19 e 21, com 
leitura do parecer do relator em 28 de agoto e vo-
tação na CCJ em 4 de setembro. O primeiro turno 
no plenário ficou para dia 18 e o segundo turno em 
2 de outubro. 

Por pressão da oposição, segundas e sextas-feiras 
não serão contabilizadas no prazo regimental e, 
com isso, o prazo dilatou em uma semana, fican-
do prevista a votação do texto principal para 24 de 
setembro e o segundo turno para 10 de setembro. 
Também no Senado a reforma precisa do voto de 
três quintos dos senadores em cada votação, ou 
seja, 49 votos.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o rela-
tor, Tasso Jereissati, defendem que não sejam feitas 
alterações no texto aprovado pelos deputados na 
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Câmara e que as alterações pontuais sejam feitas 
em outra PEC paralela. Caso contrário, se houver 
modificações no texto-base, a proposta deverá ser 
analisada novamente pela Câmara.

Um dos pontos a serem retomados na PEC parale-
la é a inclusão de servidores públicos de estados e 
municípios nas novas regras previdenciárias. Para o 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presi-
dente da Comissão Nacional dos Municípios (CNM), 
Galdemir Aroldi, essa PEC deve ser uma extensão 
das regras da União para os estados e municípios, 
e a inclusão de outros pontos poderá dificultar a 
aprovação. Alertaram também que se não hou-
ver inclusão automática de estados e municípios 
na proposta do Senado, governadores e prefeitos 
terão de aprovar nos seus respectivos legislativos 
a adequação às regras de aposentadoria dos seus 
servidores, o que seria uma medida bastante im-
popular, às vésperas das eleições municipais, incor-
rendo em perda de votos. 

Para a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), 
a autorização para que estados e municípios façam 
mudanças na Previdência por lei ordinária nas As-
sembleias e Câmaras Municipais tem mais chan-
ce de ser aprovada do que a inclusão automática 
dos servidores na reforma federal, uma vez que a 
realidade de cada ente deve ser respeitada e não 
dá para tratar estados e municípios, com receitas e 
despesas tão diferentes, de forma igual.

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
afirmou que o governo quer incluir na PEC paralela 
o sistema de capitalização, ou apresentá-lo, até o 
final de agosto, em uma nova PEC. Rodrigo Maia 
também defende a retomada do debate sobre o 
sistema de capitalização. O envio de uma matéria 
com esse teor para o Senado ou Câmara poderá 
levar a um embate jurídico, uma vez que a Câmara 
os deputados já rejeitaram esse tema. 

Aprovado projeto que criminaliza abuso de autoridade 

Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que cri-
minaliza o abuso de autoridade por agentes públicos 
foi aprovado em caráter de urgência na noite de 14 
de agosto. A iniciativa prevê punição mais severa e 
inclusive prisão de servidores públicos e militares, in-

cluindo juízes, procuradores, membros do Legislativo, 
Executivo, Judiciário, Ministério Público e tribunais.

Estão previstos como crime de abuso de autori-
dade a condução coercitiva sem intimação prévia 
e a recusa de comparecimento de investigado ou 
testemunha; a instauração de procedimento sem 
indícios; a atuação com motivação político-parti-
dária; a manifestação de juízo de valor sobre pro-
cesso pendente de julgamento; o uso de algemas 
quando não houver resistência à prisão; entre ou-
tras irregularidades. As penas variam de prisão de 
três meses a quatro anos, dependendo do delito, 
podendo incorrer em perda do cargo.

Pelas regras do projeto de abuso de autoridade, 
juízes e procuradores da Lava Jato teriam sido pu-
nidos em pelo menos quatro diferentes situações: 
na divulgação de conversas telefônicas entre os ex-
-presidentes Lula e Dilma, em 2016; quando os ar-
quivos da delação dos executivos Wesley e Joesley 
Batista, donos da JBS, se tornaram públicos por de-
cisão do ministro Edson Fachin, em 2017; quando o 
desembargador federal Rogério Favreto, do TRF-4, 
pediu liminar para soltar Lula, e Moro, mesmo em 
férias, em 2018, interveio pedindo outra liminar ao 
diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que anulas-
se a primeira; quando a Polícia Federal algemou e 
acorrentou os pés de Sérgio Cabral, em 2018.

A proposta foi criticada por uma ala de deputados 
“lavajatistas”, que considerou o PL uma reação às 
revelações do site The Intercept Brasil, que desde 
junho vem divulgando troca de mensagens entre 
o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da operação 
Lava Jato, em especial Deltan Dallagnol, caracteri-
zadas como abuso de autoridade. O projeto apro-
vado, no entanto, nada tem a ver com as revelações 
do The Intercept. Foi criado pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) na gestão do ex-procurador 
geral da República Rodrigo Janot e apresentado no 
Senado por Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no co-
meço de 2017. 

O projeto teve apoio da maioria dos partidos na 
Câmara, com exceção do PSL, Cidadania, Novo e 
PV, que orientaram suas bancadas a votarem con-
tra. Deputados do PSL e integrantes da bancada 
da bala foram os primeiros a pedir a Bolsonaro que 
vete o projeto. Há iniciativas para vetar nove itens, 
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mas prevalece a indicação de veto integral, com 
fortes pressões. Bolsonaro tem até o dia 5 de se-
tembro para decidir.

Em meio a uma série de protestos contra o PL 
7596/2017 que prevê punição para crimes de abu-
so de autoridade, um grupo de 33 senadores, com-
posto, em sua maioria, por políticos em primeiro 
mandato, fez um abaixo-assinado pedindo a Jair 
Bolsonaro que vete integralmente o projeto de lei. 
O grupo alega que o projeto foi feito para intimi-
dar a polícia, a Justiça e o Ministério Público e rei-
tera que essas medidas foram aprovadas em 2017, 
quando Bolsonaro não era presidente e a maioria 
não estava no Senado. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e 
a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro (Amaerj) vão centrar esforços junto à Casa 
Civil e à Presidência da República, para obtenção 
de veto ao PL 7596/17. O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro e o Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais (CNPG) se reuniram com o ex-
-juiz Sergio Moro para apresentar os pontos do PL 
que, para eles, afetam negativamente as carreiras e 
o sistema de Justiça, defendendo a necessidade de 
veto integral da proposta. 

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública emi-
tiu parecer contrário à aprovação do projeto, e Ser-
gio Moro comentou que está ciente da necessidade 
de preservar a ação de juízes, promotores e policiais 
contra a corrupção e o crime organizado. O procu-
rador Deltan Dallagnol condenou publicamente a 
aprovação e comentou que “deveria ser igualmen-
te crime soltar preso ou deixar de decretar a prisão 
quando esta é necessária. Do modo como está, juí-
zes que prenderem poderosos agirão debaixo da 
preocupação de serem punidos quando um tribunal 
deles discordar. E direito não é matemática”. 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse que não acreditava em “judicialização” do pro-
jeto. “Os Três Poderes, se o presidente sancionar (o 
projeto), terão regras de abuso. A lei de abuso não 
é um problema para aqueles que não passam da li-
nha do seu papel institucional”.  Já o ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu 
o projeto: "inexistia nos últimos tempos qualquer 
freio. De novo, é aquela discussão: Estado de di-

reito é aquele em que ninguém é soberano”, frisou. 
“Quem exerce poder tende a dele abusar, e é para 
isso que precisa haver um remédio desse tipo”.

Até o momento, Jair Bolsonaro admitiu a possibi-
lidade de vetar trechos do projeto e reconheceu 
que há servidores públicos que praticam abuso de 
autoridade. Segundo ele, “logicamente, não pode 
cercear os trabalhos das instituições (…), mas tem 
de fazer de acordo com a lei e ponto final”. Toda 
a polêmica em torno do projeto vem em um mo-
mento em que Moro está enfraquecido e Bolso-
naro retira a carta branca que lhe havia concedido 
quando da nomeação como superministro, retiran-
do de seu poder a nomeação de cargos para órgãos 
de fiscalização importantes.

Governo intervém em órgãos de controle e fiscalização

No último dia 20, por meio de Medida Provisória, 
Jair Bolsonaro transferiu o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Eco-
nomia para o Banco Central (BC), transformando-
-o em Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A 
partir da MP, caberá ao presidente do BC nomear o 
presidente e designar os conselheiros da UIF.

A explicação é que a mudança tem o objetivo de 
reduzir a influência política no órgão responsável 
pela identificação de ocorrências suspeitas e ativi-
dades ilícitas no sistema financeiro. Com isso, o en-
tão presidente do Coaf, Roberto Leonel, indicado 
pelo ex-juiz Sergio Moro, perde a continuidade no 
comando do órgão, que, como Unidade de Inteli-
gência Financeira, passa a ser nomeado pelo pre-
sidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, 
que indicou Ricardo Liáo para ocupar o cargo. Liáo 
é servidor aposentado do Banco Central, ocupava 
a diretoria de Supervisão do Coaf, responsável pela 
regulação, fiscalização e aplicação de penas admi-
nistrativas relativas à prevenção à lavagem de di-
nheiro e financiamento do terrorismo e possui lar-
ga experiência na área. 

A decisão dilui o Coaf, órgão que emitiu relatório 
acerca da movimentação financeira de 1,2 milhão 
de reais de Fabrício Queiroz, ex-assessor parla-
mentar do hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL), 
que serve de base para o Ministério Público do Rio 
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investigar suspeita de prática ilegal de repasse de 
parte do salário dos servidores da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ao po-
lítico responsável por sua nomeação. O presidente 
do STF, Dias Toffoli, a pedido da defesa de Flávio 
Bolsonaro, suspendeu todos os processos judiciais 
em que houve compartilhamento de dados da Re-
ceita Federal, do Coaf e do BC com o Ministério Pú-
blico sem prévia autorização judicial. 

Além da intervenção direta do Planalto no Coaf, 
Bolsonaro também interferiu em outros dois órgãos 
de controle e investigação de combate à corrupção 
que podem afetar sua família, a Polícia Federal (PF) 
e a Receita Federal (RF).  Em meados do mês, Bol-
sonaro anunciou a substituição do superintendente 
da Polícia Federal no Rio, Ricardo Saadi, pelo dele-
gado Alexandre Saraiva, atual superintendente da 
PF no Amazonas e amigo da família. O comando 
da PF pressionou Sergio Moro, a quem a instituição 
está legalmente subordinada. Para debelar a cri-
se, Bolsonaro acabou atendendo a um pedido de 
Sergio Moro e aceitou sua indicação, do delegado 
Carlos Henrique Oliveira Sousa, atualmente na Su-
perintendência da PF em Pernambuco, para a vaga.

Na Receita Federal, Bolsonaro também determinou 
a substituição do superintendente do órgão no Rio, 
Mário Dehon, e dos delegados da Receita no Porto 
de Itaguaí (RJ), José Alex Nobrega de Oliveira, e na 
Barra da Tijuca, Fábio Cardoso do Amaral, alegan-
do claramente que “fizeram uma devassa na vida 
financeira dos meus familiares do Vale do Ribeira”.

No último dia 19, Jair Bolsonaro mandou demitir 
João Fachada Martins, o segundo homem da Re-
ceita Federal. O número um da Receita, o secre-
tário especial do órgão, Marcos Cintra, também já 
foi ameaçado de demissão por Bolsonaro. Assim 
como a PF, a Superintendência da Receita Federal 
do RJ também apura ilícitos praticados por milicia-
nos em operações no Porto de Itaguaí.

A cúpula da Receita Federal também não acata a 
intervenção do Planalto e diz que não vai aceitar in-
dicações políticas, ameaçando a entrega de cargos, 
o que pode inviabilizar o funcionamento do órgão. 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem a 
Receita Federal é subordinada, busca alternativas 
para resolver a crise. 

Nem todas as substituições já foram confirmadas, 
mas Bolsonaro tem sido claro na defesa de seus in-
teresses e no desvio das investigações e suspeitas 
sobre seus familiares, ainda que com isso compro-
meta a autonomia das instituições, afirmando que 
a lei lhe atribui a prerrogativa de intervir, nomear 
e exonerar quem ele quiser. Sua fala é enfática: 
“Quem manda sou eu! ”

Reação da Opinião Pública 

Em meio a cenário de crise em todas as instâncias 
do governo, a opinião pública começa a reagir. Pes-
quisa CMT/MDA, realizada entre 22 e 25 de agosto 
e divulgada no último dia 26, mostra que a desa-
provação ao governo Bolsonaro chega a 39,5%, en-
quanto a avaliação positiva do governo é de 29,4%. 
Seu desempenho pessoal também é mal avaliado, 
com 53,7% de desaprovação. 

As áreas em que o governo demonstra melhor de-
sempenho é a de combate à corrupção, por 31,3%, 
seguida pela de segurança, com 20,8%, e redução 
de cargos e ministérios, 181,5%. Já as áreas de saúde, 
meio ambiente e educação são aquelas nas quais 
o governo é mais fortemente criticado, por 30,6%, 
26,5% e 24,5% da população, respectivamente.

Entre as melhores ações do governo Bolsonaro, 
despontam menções vagas, talvez muito fruto ain-
da da campanha eleitoral, como o combate à cor-
rupção, com 29,6%, ou igualmente vagas de segu-
rança e mais policiamento nas cidades, com 27,5%. 
Muito embora a maior parcela, de 42,5%, considere 
que a segurança no governo atual continua seme-
lhante aos governos anteriores e 21,2% considere 
que está pior.

Já as piores ações e marcas do governo são bastan-
te específicas, sendo a pior delas o decreto da libe-
ração de posse e porte de armas, mencionado por 
39,1%; o uso de palavras ofensivas e comentários 
inadequados, por 30,6%; e o contingenciamento 
de verbas da educação, por 28,2%.

A indicação de um de seus filhos à embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos é vista como inadequada 
pela maioria da população (72,7%).
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