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Funcionamento do Governo

A minirreforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro no final de julho deve trazer grandes
mudanças no mês de agosto. A troca de um general da reserva, Luiz Eduardo Ramos, por um civil, o
senador Ciro Nogueira, na Casa Civil, significa muito. Na verdade, menos por ser um militar por um civil, e
mais por ser Ciro Nogueira, presidente do Progressistas (PP) e tido como o presidente informal do
Centrão. Sua nomeação visa tornar Bolsonaro e suas ações mais palatáveis para o Congresso, prevenindo
derrotas de suas propostas, como vem acontecendo seguidas vezes. Jair Bolsonaro também tira um titular
da CPI da Pandemia, que será substituído pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). Bolsonaro tenta de uma
vez só garantir que Heinze o defenda com mais afinco do que Ciro Nogueira o fez (passou uma semana
inteira sem fazer perguntas a qualquer depoente), garantir a fidelidade do PP (e do Centrão) e facilitar as
negociações com o Congresso. Outro movimento importante foi a recriação do Ministério do Trabalho e
Previdência, cujo titular passa a ser o deputado licenciado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), o coringa no
governo. A recriação deste ministério significa, por um lado, a criação de ao menos 200 cargos que
poderão ser usados como moeda de troca por apoio no Congresso; e por outro, o esvaziamento do
Ministério da Economia e de seu ministro Paulo Guedes, que vem perdendo o protagonismo
aceleradamente. O Ministério do Trabalho e Previdência contará com um orçamento considerável, já que
administrará, entre outras coisas, o FGTS.

Relação entre os poderes

Agosto promete ser um mês bastante agitado neste departamento. Um dos palcos mais importantes para
se observar como anda a coordenação entre os poderes será o processo de votação no Senado da
indicação do ministro André Mendonça, feita pelo presidente Bolsonaro, para a vaga de Marco Aurélio
Mello no STF. Naturalmente, as maiores chances são de que a nomeação seja aprovada, conforme a
tradição brasileira. Mas um eventual adiamento para setembro da decisão dos senadores, ou até mesmo a
aprovação de Mendonça por um placar bem apertado, podem sinalizar complicações para o início da
gestão de Ciro Nogueira na Casa Civil. Ainda no Senado, o retorno às atividades da CPI da Pandemia vai
inaugurar um novo ciclo (com ao menos mais 90 dias) de desconstrução das narrativas do governo federal
no combate ao coronavírus. Após pautar sozinho o noticiário político na segunda quinzena de julho,
Bolsonaro também voltará a ficar na defensiva frente aos demais poderes. No âmbito do judiciário, o
destaque ficará para o andamento dos inquéritos contra o presidente abertos no TSE e no STF, por conta
de suas reiteradas ameaças verbais contra o sistema eleitoral. No âmbito do Congresso, Bolsonaro
também sofrerá derrotas importantes, como a rejeição da PEC do voto impresso e (muito provavelmente)
a revogação da Lei de Segurança Nacional. Nada disso deve, porém, diminuir a verborragia do presidente
contra os outros dois poderes. Nem mesmo os seus novos aliados do Centrão conseguirão impedir que
Bolsonaro produza semanalmente as suas costumeiras narrativas conspiracionistas..
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Opinião pública

O desempenho do presidente Bolsonaro nas pesquisas de avaliação do seu governo é a variável mais
estratégica para o desenho de cenários políticos e eleitorais. O padrão observado nos meses recentes, na
média de todas as pesquisas, vem sendo de lenta deterioração. Em julho, a taxa de ótimo/bom do governo
foi de 25,7%, uma queda de mais de 2 pontos percentuais em relação a junho. E a taxa média de
ruim/péssimo foi de 52,4% dos entrevistados, um crescimento superior a 3 pontos percentuais na
comparação com o mês anterior. Numericamente, parece pouco. Mas estamos diante de uma tendência
consistente ao longo do ano. A aposta mais segura para agosto é a manutenção vegetativa da
desidratação do apoio popular ao governo. Nem mesmo a recente internação hospitalar de Bolsonaro foi
capaz de reverter o processo. Caso a média da avaliação positiva do governo já venha a cair para um
patamar inferior a 20% em agosto, aumentarão bastante as especulações sobre um cenário eleitoral sem
Bolsonaro..

Reformas econômicas

O debate sobre a reforma tributária irá retomar seu protagonismo em agosto. A tramitação na Câmara do
projeto do governo que reforma o imposto de renda passou à frente daquele que unificava o PIS e a
Cofins. Mas, apesar das protocolares declarações otimistas do presidente da Câmara e do relator da
proposta, a reforma do IR ainda não parece madura o suficiente para ser levada ao plenário neste mês
que se inicia. Isso vale tanto para o projeto original quanto para o relatório preliminar divulgado pelo
relator. As críticas ao mérito dos principais itens da proposta, provenientes tanto do meio político como
do empresarial, sugerem que o relatório ainda precisará passar por outras revisões. Além disso, existem
etapas formais de tramitação legislativa que precisam ser previamente cumpridas (as comissões
temáticas, por exemplo). Por outro lado, a boa novidade para este mês pode ser a divulgação do parecer
do relator da PEC da reforma administrativa na comissão especial da Câmara que está discutindo a
proposta. Naturalmente, ainda há espaço para a construção de um acordo com as lideranças partidárias,
mas a formação de uma maioria na comissão é uma meta perfeitamente alcançável até setembro. O
projeto que autoriza a privatização dos Correios também deve registrar avanços positivos neste mês.
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Hot Topics

Vamos acompanhar com atenção os avanços e retrocessos na legislação
orçamentária e na legislação fiscal. No primeiro caso, o presidente Bolsonaro
precisará sancionar em breve a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada pelo
Congresso logo antes do recesso parlamentar. A maior incerteza diz respeito ao fundo
eleitoral, cujo valor foi multiplicado por três pelos parlamentares. Na prática, as
opções do presidente se reduzem a validar o que veio do Congresso ou a vetar na
íntegra o dispositivo (neste caso, teria que propor um valor alternativo por meio de
outro instrumento legislativo). No final de agosto, já caberá também ao Planalto
enviar ao legislativo o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022, que
deverá detalhar a execução orçamentária com base nos parâmetros da LDO. É
somente na LOA que será fixado definitivamente o valor do polêmico fundo eleitoral.
No campo da legislação fiscal, o ministro Paulo Guedes prometeu enviar ao
Congresso uma proposta de emenda constitucional para regulamentar o pagamento
de precatórios pela União a partir do próximo ano. O alerta surgiu depois que
recentes decisões judiciais elevaram a conta das dívidas judiciais do governo federal
para R$ 90 bilhões com vencimento para 2022. O dilema do Planalto é entre, por um
lado, cumprir as metas fiscais (que são monitoradas de perto pelo mercado
financeiro) e, por outro lado, ter espaço fiscal para aumentar os gastos sociais (como
o Bolsa Família) em ano eleitoral. Esse cabo de guerra deve se estender por todo o
segundo semestre, com possíveis impactos negativos sobre o poder de agenda do
governo em outras áreas.


