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PRESIDÊNCIA, STF E CONGRESSO: 

A TENSÃO ENTRE OS PODERES 

Ao longo de agosto o risco de ruptura 

institucional passou a ser debatido com 

frequência no meio político e no merca-

do financeiro. O assunto ganhou força 

com a tensa relação entre o presidente 

Jair Bolsonaro, ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e o Congresso 

Nacional. 

Após o pedido de impeachment do mi-

nistro Alexandre de Moraes apresentado 

por Bolsonaro, o clima acabou arrefe-

cendo ao longo da semana. Os atos 

pró-governo, no entanto, marcados pa-

ra 7 de setembro, Dia da Independên-

cia, trazem expectativa de apoio ao 

presidente e protestos contra o STF.  

A seguir, considerações sobre a atual 

situação política do país. 

 

Voto impresso 

As declarações do presidente Jair Bol-

sonaro sobre a possibilidade de fraudes 

nas urnas eletrônicas, sem apresentar 

provas reais, deterioraram ainda mais a 

relação com o STF. A tensão subiu em 

julho, após o jornal O Estado de S.Paulo 

publicar que o ministro da Defesa, ge-

neral Braga Netto, avisou o presidente 

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que só 

haverá eleições em 2022 com o voto 

impresso. Depois da publicação, Braga 

Netto negou, mas parlamentares con-

firmaram a jornalistas o recado.  

Lira decidiu levar a PEC ao plenário em 

10 de agosto. No mesmo dia, pela ma-

nhã, as Forças Armadas fizeram um 

desfile de blindados em frente ao Pla-

nalto, interpretado como forma de 

pressão. A PEC não foi aprovada. Teve 

229 votos, abaixo do mínimo de 308. O 

placar, contudo, deu a Bolsonaro o dis-

curso de que quase metade da Câmara 

dos Deputados desconfia das urnas e 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

 

Resposta do Judiciário 

A insistência de Bolsonaro com o voto 

impresso transformou nos principais 

alvos do presidente e apoiadores os mi-

nistros Luís Roberto Barroso, integrante 

do STF e presidente do Tribunal Superi-

or Eleitoral (TSE), e Alexandre de Mo-

raes, relator no STF do inquérito das 

fake news. As falas tiveram como res-

posta a abertura pelo TSE de inquérito 

administrativo sobre ataques à legitimi-

dade das eleições e o pedido para in-

vestigar o presidente. Moraes incluiu 

Bolsonaro no inquérito das fake News, e 

em resposta ao presidente ameaçou 

agir fora da Constituição. 

A postura de Bolsonaro também levou o 

presidente do STF, Luiz Fux, a cancelar 

uma reunião entre os Poderes. Agora, 

governadores, deputados e senadores 

tentam viabilizar o encontro para cal-

mar os ânimos. Contudo, pelo histórico 

de Bolsonaro na Presidência da Repúbli-

ca, é pouco provável que ele buscará 

manter a harmonia até o próximo ano, 

pois as polêmicas têm sido combustível 

para engajar os apoiadores em sua de-

fesa. 

 

Impeachment de ministro 

Agosto foi marcado por ações contra 

aliados de Bolsonaro, o que incentivou 

o presidente a apresentar o inédito pe-
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dido de impeachment de um ministro 

do STF – Alexandre de Moraes, no caso. 

Em 13 de agosto, o presidente nacional 

do PTB, Roberto Jefferson, foi preso no 

inquérito que investiga milícias digitais, 

que realizam ataques à democracia. 

Condenado no mensalão, Jefferson tor-

nou-se defensor ferrenho de Bolsonaro.  

Na sequência, o ministro Luís Felipe Sa-

lomão, do TSE, atendeu pedido da Polí-

cia Federal e determinou o bloqueio de 

pagamentos de redes sociais para ca-

nais investigados por fake news contra 

o sistema eleitoral. Já no dia 20, o de-

putado Otoni de Paula (PSC-RJ) e o 

cantor e ex-deputado Sérgio Reis foram 

alvos de operação que apura incitação a 

atos violentos contra a democracia.  

 

Bombeiros no Congresso 

Coube aos presidentes da Câmara, Ar-

thur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo 

Pacheco (DEM-MG), a tentativa de re-

duzir a beligerância. Lira deixa na gave-

ta os pedidos de impeachment de Bol-

sonaro, e Pacheco arquivou o processo 

contra Moraes. Entendeu que os fatos 

não se enquadram na legislação do im-

peachment.  

Lira e Pacheco se equilibram na crise e 

apelam ao diálogo. Lira atendeu Bolso-

naro, levou o voto impresso ao plenário 

e deixou claro que deseja ver o assunto 

encerrado. Após Bolsonaro pedir o im-

peachment de Moraes, Lira se manifes-

tou em defesa da "harmonia e indepen-

dência" entre poderes. O alerta garan-

tiu uma trégua. Bolsonaro prometeu, 

mas ainda não pediu o impeachment de 

Barroso. 

Militares e PMs 

Bolsonaro conseguiu, com a troca do 

ministro da Defesa e dos comandantes 

das Forças Armadas, as demonstrações 

públicas de apoio dos militares que tan-

to desejava. O ministro Braga Netto, 

diferente do antecessor Fernando Aze-

vedo e Silva, estimula e cobra esses 

sinais das três Forças. O presidente in-

tensificou as agendas com militares e 

acerta no discurso para unir as tropas 

ao seu projeto.  

Voto impresso, ojeriza a Lula e ao STF e 

ameaça comunista são ideias majoritá-

rias na cúpula militar, que, apesar do 

STF falar o contrário, se considera o 

poder moderador. Braga Netto declarou 

que ordem absurda não se cumpre. Mas 

o que é uma “ordem absurda”? A classi-

ficação para uma pessoa pode não ser a 

mesma para outra. 

Não à toa, o ex-presidente Michel Te-

mer defende que centro e oposição re-

forcem o diálogo com militares. A situa-

ção é delicada. E o quadro se agrava 

pelo apoio ao presidente de policiais 

militares – subordinados aos governa-

dores - em todo o país. Há risco de PMs 

se rebelarem. A punição ao coronel da 

PM de São Paulo que convocou para 

atos pró-Bolsonaro deu visibilidade à 

questão.  

 

7 de setembro 

Sem desfile militar em razão da pan-

demia, Bolsonaro anunciou que partici-

pará de atos pró-governo em Brasília e 

em São Paulo no feriado de 7 de se-

tembro. O presidente declarou que de-

seja ter uma fotografia para o Brasil e 

para o mundo do que o povo deseja. 
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Nas redes bolsonaristas, os atos são 

defendidos como a forma de emparedar 

STF e Congresso. Comentários, inclusi-

ve, cogitam a invasão do STF, o que 

levou a pedidos de segurança nos mol-

des de posses presidenciais. Até onde 

vai a tensão entre os Poderes? O tama-

nho das manifestações certamente será 

um fator para arrefecer ou agudizar a 

crise na relação. 

 

Combustíveis e gás de cozinha 

Bolsonaro está incomodado com os pre-

ços do gás de cozinha (R$ 93 em mé-

dia) e dos combustíveis – há cidades 

com o litro de gasolina a R$ 7,00. Dia-

riamente, em entrevista ou posts nas 

redes sociais, o presidente tenta repas-

sar a conta aos governadores ao citar o 

ICMS, um tributo estadual, como vilão 

da história. A estratégia não teve o re-

torno esperado, já que prosseguem as 

cobranças dos próprios apoiadores do 

presidente. Os consumidores veem o 

poder de compra diminuir e não vis-

lumbram solução no horizonte. 

Com o nível de água dos reservatórios 

das hidrelétricas do Sudeste e do Cen-

tro-Oeste em 22,7%, patamar inferior 

ao da crise de 2001, especialistas apon-

tam o risco de blecautes em outubro e 

novembro. A principal medida adotada 

até o momento pelo governo foi acionar 

usinas térmica. A bandeira vermelha 

elevou a conta de luz, pressiona a infla-

ção e corrói o orçamento das famílias.  

 

Inflação alta 

O mercado projeta inflação geral acima 

de 7% em 2021, ou seja, além do teto 

da meta estabelecida (5,25%). Bolso-

naro credita a inflação à “política do fi-

que em casa” adotada por governado-

res, que restringiram atividades para 

reduzir os casos de Covid-19. O minis-

tro da Economia, Paulo Guedes, nega 

que a inflação esteja fora de controle ao 

argumentar que outros países enfren-

tam o mesmo problema provocado pelo 

desajuste que a pandemia gerou nas 

cadeias de produção. 

Guedes, aliás, tem sido cada vez mais 

questionado por diferentes setores da 

sociedade. As reformas seguem como 

promessas, e o ministro vende um ce-

nário de arrancada em “V” que não se 

verifica na casa das pessoas. O presi-

dente do Banco Central, Roberto Cam-

pos Neto, alertou que contas públicas 

no vermelho dificultam o controle da 

inflação. 

 

Mercado alerta 

Alinhado a Bolsonaro desde a campa-

nha de 2018, o mercado financeiro está 

alerta para o risco de um descontrole 

fiscal para 2022, ano em que Bolsonaro 

tentará a reeleição. A PEC que permite 

parcelar precatórios foi vista como calo-

te e tentativa de maquiagem fiscal. A 

medida foi apresentada ao Congresso 

junto com o novo Bolsa Família, para 

viabilizar o pagamento do benefício. 

Agora, busca-se uma saída negociada 

com o STF para os precatórios. 

Dificuldades nas retomadas de China e 

EUA e os frequentes atritos entre os 

três Poderes dificultam o cenário. A 

possibilidade de aumento de gastos pa-

ra contemplar projetos populistas do 

governo trazem receio de piora no ce-

nário econômico do país. 
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Novo Bolsa Família 

Uma das apostas para melhorar a apro-

vação de Bolsonaro é o Auxílio Brasil, 

programa social que substituirá o Bolsa 

Família, principal vitrine eleitoral dos 

governos petistas. A ideia é aumentar 

de 50% a 100% o valor médio do bene-

fício (atualmente em R$ 189), com o 

início dos pagamentos em novembro.  

Contudo, não se sabe a origem dos re-

cursos. A medida provisória que cria o 

programa, enviada ao Congresso, não 

detalha essa informação. Caso viabilize 

um aumento de 100%, próximo de R$ 

400, Bolsonaro terá um ano de progra-

ma até a eleição, com efeitos práticos 

no dia a dia dos beneficiados. 

 

Pesquisas 

No último dia 17 de agosto, pesquisa 

XP/Ipespe indica 54% de avaliação 

ruim ou péssimo para Bolsonaro, núme-

ro que estava em 31% em outubro de 

2020. A mesma pesquisa projetou a 

corrida presidencial de 2022. Lula se-

gue na frente de Bolsonaro no primeiro 

e no segundo turno. Vale lembrar que a 

pesquisa é um retrato do momento, fal-

tando 14 meses para a eleição. Há 

tempo para uma reação de Bolsonaro, 

esperada dentro do próprio PT.  

 

Reformas travaram 

As reformas tributária e administrativa 

não tiveram avanços significativos no 

Congresso. A tributária travou no deba-

te sobre as mudanças no Imposto de 

Renda (IR). Foram cinco versões em 

dois meses, ou seja, um consenso está 

longe. O próprio Guedes admitiu que é 

melhor deixar de lado a ideia se a pro-

posta mais viável terá como reflexo 

uma piora no atual sistema.  

 

Mudanças eleitorais 

Outro motivo do passo lento das refor-

mas é a prioridade do Congresso nas 

mudanças nas regras eleitorais. Para 

que alterações valham em 2022, é pre-

ciso aprová-las até o início de outubro, 

um ano antes do pleito. A Câmara 

aprovou a volta das coligações de parti-

dos nas eleições de deputados (propor-

cionais). O Senado precisa analisar o 

tema, porém a tendência é de rejeição. 

A Câmara também prepara a votação 

do novo Código Eleitoral com a propos-

ta de quarentena de cinco anos para 

policiais, juízes, promotores e membros 

da segurança pública se candidatarem 

em eleições. Há dúvida se a regra bar-

raria uma eventual candidatura do ex-

juiz Sérgio Moro. 

 

Mais dois anos com Aras 

A recondução do procurador-geral da 

República, Augusto Aras, para um novo 

mandato de dois anos foi aprovada com 

facilidade no Senado. Aras foi hábil ao 

separar seu caso da briga entre Bolso-

naro e o STF, que atrasa a análise da 

indicação do ex-ministro da Justiça An-

dré Mendonça para o Supremo. 

Aras uniu bolsonaristas e petistas. O 

discurso contrário à criminalização da 

política e o esvaziamento da Operação 

Lava Jato garantiram a recondução ao 

PGR, que ainda sonha com uma cadeira 

no STF. Já a análise da indicação de 

Mendonça exigirá maior esforço de mo-

deração e negociação política (cargos e 

emendas) para Bolsonaro.  
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CPI da Covid 

A pregação do voto impresso e as tensões em torno das ameaças de ruptura ofusca-

ram o retorno da CPI da Covid, que deve terminar em setembro no Senado. As ses-

sões da comissão perderam relevância. A CPI deve recomendar a investigação sobre 

possíveis crimes cometidos pelo presidente e ministros na condução da pandemia. 

Contudo, o efeito será mais político e midiático do que jurídico, já que não há provas 

contundentes contra o Presidente da República. Além disso, a Procuradoria-Geral da 

República segue alinhada ao presidente. 

 

Vacinação avança 

Após sete meses de campanha, o Brasil avança na vacinação contra a Covid-19. Se-

gundo o projeto Our World in Data, ligado à universidade de Oxford, o país superou a 

marca de 60% da população com ao menos uma dose da vacina, levemente à frente 

dos EUA. A diferença para os norte-americanos está na faixa da população totalmente 

imunizada – 51% nos EUA contra 27% no Brasil. A perspectiva é positiva para o Bra-

sil, que se beneficia por não ter um movimento antivacinas relevante como o existente 

nos EUA. Inclusive, em setembro, idosos começarão a tomar a terceira dose dos imu-

nizantes. O avanço da vacinação também reflete na queda da média móvel de mortes, 

que ficou abaixo de 700 por dia pela primeira vez este ano. No total, são 577 mil mor-

tes em um ano e meio de pandemia no Brasil. 

 

 

 

https://nkconsultores.com.br/

