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A CORRIDA ELEITORAL APÓS  

A JANELA PARTIDÁRIA 

A menos de seis meses do primeiro tur-

no das eleições (2 de outubro), as tro-

cas de partidos feitas por deputados via 

janela partidária e a reforma ministerial 

fortaleceram a candidatura à reeleição 

do presidente Jair Bolsonaro (PL). As 

pesquisas indicam que ele continua 

atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT), mas vem reduzindo a di-

ferença.  

Ao contrário de 2018, quando foi outsi-

der e teve estrutura mínima, Bolsonaro 

busca o segundo mandato como nome 

da aliança do Centrão, logo, com farto 

tempo de TV e maior fatia do fundo 

eleitoral do que os concorrentes. Embo-

ra venha a ser um candidato tradicio-

nal, o discurso continuará antissistema, 

usado desde a campanha de 2018. Bol-

sonaro conseguiu montar uma estrutura 

que lhe dá condições de buscar Lula nas 

pesquisas, enquanto partidos ensaiam 

uma união por um nome único de ter-

ceira via. A seguir, considerações sobre 

os desdobramentos após o período da 

janela partidária. 

 

Bloco bolsonarista cresce  

na Câmara dos Deputados 

Impulsionado pela filiação de Bolsona-

ro, o Partido Liberal (PL) se tornou a 

maior bancada da Câmara dos Deputa-

dos após a janela partidária. A legenda 

ganhou 35 nomes e saltou para 78 de-

putados federais.  

O PP, partido do presidente da Câmara, 

Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, 

Ciro Nogueira, foi de quarta para tercei-

ra maior bancada, com 52 parlamenta-

res. Já o Republicanos pulou de 31 para 

41.  

O maior beneficiário da janela foi o blo-

co governista do Centrão, liderado por 

PL, PP e Republicanos. Isso mostra que 

o presidente Bolsonaro (com máquina, 

orçamento e popularidade) atrai parla-

mentares. Assim, o presidente encami-

nha capilaridade e força na campanha. 

 

As 10 maiores bancadas  

após a janela partidária* 

Partido Antes Depois 

PL 43 78 

PT 53 56 

PP 42 52 

União 81 48 

PSD 35 48 

Republicanos 31 41 

MDB 34 38 

PSDB 31 26 

PSB 32 22 

PDT 25 18 
   *Fonte: Câmara dos Deputados 

 

Bloco de Lula e terceira via  

perdem força 

O PT, partido do ex-presidente Lula, se 

manteve como segunda bancada, com 

56 deputados, e maior força da esquer-

da, já que PSOL e PCdoB, juntos, so-

mam apenas 16 deputados federais. O 

PSB, partido que filiou Geraldo Alckmin 

para ser vice de Lula, caiu de 32 para 

22 deputados. Os números mostram a 

dificuldade da oposição para atrair par-

lamentares, que sentem falta na eleição 

do empurrão da máquina do governo.  

Essa dificuldade também é sentida pe-

los partidos que tentam viabilizar uma 

terceira via para eleição presidencial. 

Fruto da fusão DEM e PSL, o União Bra-
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sil nasceu com 81 nomes e saiu da ja-

nela com 48. Somente o PSD subiu de 

35 para também 48 deputados. 

 

Mudanças no Senado 

A regra da fidelidade partidária não se 

aplica a senadores, que podem trocar 

de partido sem risco de perder o man-

dato. Desde o início do mandato ocor-

rem mudanças. O PL pulou de dois se-

nadores em 2019 para nove em 2022, 

bancada maior do que as do PT (7), PP 

(7), União Brasil (7), PSDB (7) e Pode-

mos (8). O MDB continua como a maior 

bancada da Casa com 13 integrantes, 

seguido do PSD com 11. A distribuição 

demonstra que o governo seguirá no 

Senado sem o mesmo apoio que hoje 

tem da Câmara. 

 

Lula x Bolsonaro 

O desfecho da janela partidária reforçou 

a crença de que Bolsonaro vai subir nas 

pesquisas e travará uma disputa acirra-

da com Lula. O Datafolha em março, 

assim como outros institutos, identifi-

cou a reação gradual do presidente. Em 

um eventual segundo turno, Bolsonaro 

foi de 30% para 34%, e Lula caiu de 

59% para 55%.  

A pesquisa Ipespe do início de abril 

mostrou que Bolsonaro se beneficiou da 

desistência momentânea de Sérgio Mo-

ro (União), subindo de 26% para 30% 

no primeiro turno – Lula seguiu com 

44%. Ciro Gomes (PDT), João Doria 

(PSDB) e Simone Tebet (MDB) oscila-

ram para cima, dentro da margem de 

erro, após a decisão de Moro, que tinha 

9% no levantamento anterior. O cená-

rio anima os estrategistas de Bolsonaro.  

Já Lula, que segue líder nas pesquisas, 

luta contra a sensação de que estagnou 

e cometeu erros de discursos ao defen-

der o aborto de forma mais ampla do 

que a atual e a incentivar que militan-

tes pressionem deputados e familiares. 

O ex-presidente discursa para seus 

apoiadores, esquecendo-se de que pre-

cisa ir além dessa fatia do eleitorado 

para conquistar o terceiro mandato. 

Lula também enfrenta dificuldades para 

formar palanques regionais e não con-

segue atrair partidos do Centrão para 

sua candidatura. Os aliados do ex-

presidente querem que ele centre a 

campanha nas dificuldades atuais da 

economia. 

 

Terceira via em xeque 

Cientes de que até o momento a tenta-

tiva de viabilizar um candidato alterna-

tivo a Lula e Bolsonaro não teve suces-

so, partidos como PSDB, União Cidada-

nia, MDB e PDT ensaiam uma aliança 

para definir em maio um nome único de 

pré-candidato à Presidência. Não será 

uma costura fácil. 

Ícone da Lava-Jato, o ex-juiz Sérgio 

Moro trocou o Podemos pelo União Bra-

sil com o discurso de que desistiu por 

ora da disputa presencial. Os caciques 

do novo partido querem lançá-lo a de-

putado federal por São Paulo, concen-

trado recursos do fundo eleitoral na 

corrida ao Congresso. 

Vencedor das prévias do PSDB, o ex-

governador paulista João Doria amea-

çou desistir e depois desistiu de desis-

tir. Renunciou ao cargo de governador 

em São Paulo e reafirmou a pré-

candidatura ao Planalto. Contudo, o ex-

https://nkconsultores.com.br/


 

governador gaúcho Eduardo Leite, que 

apesar de derrotado por Doria renunci-

ou ao mandato no Rio Grande do Sul, 

segue em articulações. Leite sinalizou 

que aceita ser vice em uma chapa com 

Simone Tebet (MDB).  

Entre os dirigentes partidários há con-

vicção de que parte da população an-

seia pela terceira via, porém os pré-

candidatos não conseguem definir um 

nome e apresentá-lo ao eleitorado. A 

indefinição favorece a polarização entre 

Lula e Bolsonaro. 

 

Nova troca na Petrobras 

Bolsonaro mais uma vez decidiu trocar 

o presidente da Petrobras como forma 

de mostrar aos eleitores que tenta algo 

para conter a alta dos preços dos com-

bustíveis. O general Joaquim Silva e 

Luna não suportou o desgaste e deixou 

o comando da estatal. 

O primeiro nome sondado foi o de Adri-

ano Pires, mas que devido a questio-

namentos sobre eventuais conflitos de 

interesse preferiu não aceitar o cargo. 

Ao final, escolheu um nome técnico, 

mas sem experiência executiva: José 

Mauro Ferreira Coelho, ex-secretário de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Mi-

nistério de Minas e Energia. Já o enge-

nheiro civil Márcio Andrade Weber será 

indicado para presidir o Conselho de 

Administração da estatal.  

De tempos em tempos, Bolsonaro cria 

polêmicas em torno da Petrobras e da 

política de preços da companhia para se 

justificar diante dos eleitores, irritados 

pela gasolina acima de R$ 7 o litro. As 

falas pró-privatização da empresa ten-

tam amenizar no mercado o impacto da 

nova tentativa de intervenção, algo que 
 

 
CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

01/04 – Fim do período de 30 dias da 

janela partidária, quando deputados 
federais e estaduais puderam trocar de 

partido sem risco de perder o mandato 
por infidelidade partidária. 

 

02/04 – Detentores de cargos no Exe-

cutivo que desejam concorrer a outro 
cargo (governadores e prefeitos, por 

exemplo) devem renunciar aos respec-
tivos mandatos. 

 

04/05 - Último dia para o eleitor soli-

citar operações de alistamento, trans-
ferência e revisão. 

 

20/07 – Começa o período para reali-

zação de convenções destinadas a de-
liberar sobre coligações e candidatos. 

O prazo vai até 5 de agosto. 
 

15/08 - Último dia para os partidos 
políticos, as federações e as coligações 

requererem o registro de seus candida-
tos. 

 

16/08 - Data a partir da qual será 

permitida a propaganda eleitoral, inclu-
sive na internet. 

 

26/08 – Começa o horário eleitoral 

obrigatório em TV e rádio, que vai até 
1º de outubro. 

 

02/10 - Data do primeiro turno das 
eleições, com votação a presidente, 
governador, senador, deputado federal 

e deputado estadual. 
 

07/10 - Recomeça o horário eleitoral 

obrigatório em TV e rádio, que vai até 
29 de outubro. 
 

30/10 – Se não houver vencedor no 

primeiro turno para presidente e/ou 
governador, os eleitores terão que vol-
tar as urnas em 30 de outubro para o 

segundo turno da eleição. 
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contraria o discurso liberal do ministro 

Paulo Guedes (Economia). 

 

Guerra na Ucrânia 

Passado mais de um mês de guerra na 

Ucrânia, o conflito se concentra mais ao 

leste do país, região prioritária para as 

tropas russas. Analistas temem que a 

guerra se prolongue pela disputa de 

províncias separatistas e das regiões 

portuárias. A economia global se molda 

ao novo cenário, e o Brasil convive com 

reflexos distintos.  

Se por um lado o preço dos combustí-

veis subiu novamente, por outro com-

modities agrícolas se valorizaram e a 

cotação do dólar caiu ante o real para 

faixa de R$ 4,70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reforma ministerial pré-eleição 

A reforma ministerial pré-eleição fez Bolsonaro trocar 10 dos 23 nomes do primeiro esca-

lão do governo. A legislação eleitoral exige a saída de ministros que são pré-candidatos 

até seis meses antes da eleição. A dança das cadeiras não mudou a distribuição de forças 

dentro do governo entre Centrão, militares e ala bolsonarista. 

Esse tipo de reforma ocorre em todos os governos, com Bolsonaro optando por nomear 

substitutos sugeridos pelos titulares que se despediram. Os novos ministros já trabalha-

vam nas estruturas das pastas, o que permite ao presidente manter o discurso de que 

formou um time de técnicos para governar. 

 

INFRAESTRUTURA 

Saiu: Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo; 

Entrou: Marcelo Sampaio, que era secretário-executivo do ministério. 

TRABALHO 

Saiu: Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Volta à Câmara 

dos Deputados; 

Entrou: José Carlos Oliveira, que presidia o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

CIDADANIA 

Saiu: João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia. Volta à Câmara dos Deputados; 

Entrou: Ronaldo Vieira Bento, que chefiava a assessoria de Assuntos Estratégicos do mi-

nistério.  

DEFESA 

Saiu: Braga Netto, cotado para ser vice na chapa de Bolsonaro; 

Entrou: Paulo Sérgio Nogueira, general que era o comandante do Exército.  

SECRETARIA DE GOVERNO 

Saiu: Flávia Arruda, pré-candidata ao Senado no Distrito Federal. Volta à Câmara dos 

Deputados.  

Entrou: Célio Faria Junior, que era chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro.  
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AGRICULTURA 

Saiu: Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul. Volta à Câmara 

dos Deputados. 

Entrou: Marcos Montes, ex-deputado, que era secretário-executivo do ministério.  

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Saiu: Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte; 

Entrou: Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, que era secretário-executivo da pasta.  

TURISMO 

Saiu: Gilson Machado, pré-candidato ao Senado em Pernambuco; 

Entrou: Carlos Brito, que era diretor-presidente da Embratur.  

MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS 

Saiu: Damares Alves, pré-candidata ao Senado ou a Câmara dos Deputados; 

Entrou: Cristiane Britto, que era secretária nacional de Políticas para as Mulheres.  

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 

Saiu: Marcos Pontes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. 

Entrou: Paulo Alvim, que era secretário de Inovação do ministério.  

 

Suspeitas provocam mudança também na Educação 

Suspeitas sobre ações no Ministério da Educação derrubaram o ministro da Educação, 

Milton Ribeiro. O agora ex-ministro, que é pastor presbiteriano, saiu após a imprensa re-

levar que dois pastores sem cargos no governo tinham acesso livre à pasta.  

Prefeitos relataram que os pastores teriam cobrado propina para conseguir agendas com 

Ribeiro e intermediar repasses públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação (FNDE), vinculado ao ministério. Reportagens, com base em dados do próprio go-

verno, mostraram que o governo destinou R$ 26 milhões para kits de robótica, com pre-

ços que estariam acima do mercado, para escolas precárias, algumas sem sequer água. 

 

Queiroga fica na Saúde 

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a permanência no cargo, desistindo de 

disputar as eleições. Ele chegou a ser cotado para concorrer a governador ou a senador 

pela Paraíba. O filho mais novo do ministro, Antônio Cristóvão Queiroga Neto, estudante 

de Medicina de 22 anos, deve representar a família nas urnas em outubro, como candida-

to a deputado federal pela Paraíba. 

Queiroga comenta publicamente que deseja ser reconhecido como o “homem que acabou 

a pandemia”. Dentro do governo, ele é pressionado para encerrar ou amenizar a emer-

gência em saúde pública provocada pela Covid-19, mas a decisão ainda não foi tomada 

em razão das implicações jurídicas de contratos emergenciais assinados durante a pan-

demia. 
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