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A edição  #43 do Olhar Político abarca os cená-
rios das Reformas Tributária e Administrativa em 
tramitação no Congresso Nacional. Com a aproxi-
mação das eleições municipais, a pauta das refor-
mas deve ter desdobramentos após o pleito, tendo 
pontos facilitadores e dificultadores de suas tramita-
ções. Além disso, o Olhar Político avalia a produção 
legislativa do primeiro ano do Governo Bolsonaro, 
quando comparado aos governos anteriores.
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Desde a campanha eleitoral, um dos pilares que 
sustenta a atuação política de Jair Bolsonaro, prin-
cipalmente perante setores mais ligados ao merca-
do, é uma pauta liberal de redução do Estado e de 
modificação de sua estrutura burocrática. Embora 
afirmasse desde o pleito que não possuía conheci-
mento econômico para levar tal projeto a cabo, 
sempre apontava que escolheria uma equipe capaz 
de propor modificações estruturais no Brasil, caso 
obtivesse sucesso nas eleições – sendo Paulo 
Guedes seu principal avalista em tal tarefa. Sua 

gestão representaria uma ruptura com as passadas.

Após o sucesso obtido nas urnas, no primeiro 
ano de mandato, a principal responsabilidade da 
nova equipe do Poder Executivo era dar continuida-
de ao processo de reforma previdenciária que já 
iniciado por Michel Temer, predecessor direto do 
Presidente. Esse seria o primeiro projeto que indica-
ria a mudança de rumos no país esperada com o 
novo Governo. Porém a tarefa se demonstrou mais 
complexa do que inicialmente esperado. Mesmo 
com as negociações já parcialmente encaminhadas, 

metade do primeiro ano do mandato presidencial de 
Bolsonaro foi gasto na construção da articulação 
necessária para a aprovação da reforma da Previ-
dência – em outubro de 2019 tendo concluído sua 
tramitação no Congresso.

Com as relações entre Executivo e o Parlamento 
apresentando desgastes já no primeiro ano, a conti-
nuidade das reformas sofreu entraves. O governo 
prometeu apresentar projetos relativos à Reforma 
Administrativa e Tributária ainda dentro de 2019, 
não conseguindo, contudo, cumprir esse anseio. 

Visão Geral das Reformas

Promessas
nas Eleições

Gerais

2018 20/02/2019 05/11/2019

Envio da Reforma
da Previdência
ao Congresso

Apresentação das PECs do Plano
Mais Brasil (PECs 186, Emergencial;

187, Extinção dos  fundos Públicos; 188,
Pacto Federativo

No fim, a equipe de Guedes optou por apresentar 
o Plano Brasil, um conjunto de três PECs cujo ponto 
central era a revisão e redução do gasto Estatal.  O 
Governo também começou a revisar sua articulação 
política dentro do Senado e da Câmara.

Pouco após o período do recesso legislativo entre 
2019 e 2020, a crise do coronavírus chega ao Brasil e 
novamente o futuro das reformas é posto em xeque, 
uma vez que, em consequência da crise sanitária, 
esperar-se-ia um aumento do dispêndio público. 
Contudo, a equipe econômica, desfalcada pós a 

debandada de alguns membros durante 2020, man-
teve alinhada a agenda liberalizante e optou por, 
além de prosseguir com o Plano Mais Brasil, 
também apresentar contribuições as propostas de 
Reforma Tributária que já tramitavam no Congresso 
e finalmente apresentar sua sugestão de Reforma 
Administrativa.

Na atual conjuntura, a verve reformista do 
governo deve centrar-se na articulação para que a 
PEC Emergencial (parte do pacote do Plano Brasil) 
seja aprovada o mais rápido possível, com esforços 

para que o tema avance até o início de 2021. O Pacto 
Federativo, Reforma Tributária e Reforma Adminis-
trativa, por sua vez, tardarão um pouco mais a 
tramitar, uma vez que questões de ajuste econômico 
mais urgentes, como a da liberação de fundos para o 
Renda Brasil, devem ser priorizadas.  

Linha do
tempo
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Visão Geral das Reformas
No fim, a equipe de Guedes optou por apresentar 

o Plano Brasil, um conjunto de três PECs cujo ponto 
central era a revisão e redução do gasto Estatal.  O 
Governo também começou a revisar sua articulação 
política dentro do Senado e da Câmara.

Pouco após o período do recesso legislativo entre 
2019 e 2020, a crise do coronavírus chega ao Brasil e 
novamente o futuro das reformas é posto em xeque, 
uma vez que, em consequência da crise sanitária, 
esperar-se-ia um aumento do dispêndio público. 
Contudo, a equipe econômica, desfalcada pós a 

debandada de alguns membros durante 2020, man-
teve alinhada a agenda liberalizante e optou por, 
além de prosseguir com o Plano Mais Brasil, 
também apresentar contribuições as propostas de 
Reforma Tributária que já tramitavam no Congresso 
e finalmente apresentar sua sugestão de Reforma 
Administrativa.

Na atual conjuntura, a verve reformista do 
governo deve centrar-se na articulação para que a 
PEC Emergencial (parte do pacote do Plano Brasil) 
seja aprovada o mais rápido possível, com esforços 

para que o tema avance até o início de 2021. O Pacto 
Federativo, Reforma Tributária e Reforma Adminis-
trativa, por sua vez, tardarão um pouco mais a 
tramitar, uma vez que questões de ajuste econômico 
mais urgentes, como a da liberação de fundos para o 
Renda Brasil, devem ser priorizadas.  
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Teto de Gastos
Para atual gestão, pensar em maneiras para não 

permitir crescimento descontrolado do gasto público 
para o período pós-pandemia tem se mostrado um 
grande desafio. A crise sanitária exigiu que o Estado 
fosse mais atuante, que ele investisse mais. Mas, para 
2021, espera-se que a situação de calamidade se 
arrefeça e a questão do respeito às limitações que 
devem ser impostas ao dispêndio público voltam 
fortemente à pauta.

        O Instituto Fiscal Independente prevê um quadro 
fiscal complexo para o Brasil. A expectativa é de 
queda de 6,5% do PIB por causa da pandemia neste 
ano e se espera queda na arrecadação em um hori-
zonte temporal próximo (O IFI informou que promo-
verá alteração na projeção que será publicada em 
novembro. A melhora nas expectativas sobre o 
desempenho da atividade econômica é reforçada nos 
dados de alta frequência, que refletem a abertura da 
economia e o estímulo fiscal oriundo de programas 
federais como o Auxílio Emergencial. Recentemente, 
vale destacar, o FMI ajustou suas projeções – de -9,1% 
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para -5,8% – assim como o Banco Mundial – de -8,0% 
para -5,4%). O teto de gastos deve acabar sendo rompi-
do em 2021, o que gera um impasse – os gatilhos que 
controlariam o dispêndio público não foram firme-
mente regulamentados pela EC 95. Segundo IFI, as 
despesas obrigatórias (mais as discricionárias com 
caráter obrigatório) são estimadas em R$ 1.410,8 
bilhões para 2021, de modo que a margem fiscal 
estimada para o governo é de apenas R$ 75,1 bilhões.

Dentre as possíveis soluções nesse cenário, entra 
a PEC Emergencial, trazendo de maneira mais clara o 
acionamento de gatilhos relativos ao gasto público e 
essa é a solução que o Governo almeja para lidar com 
a questão da despesa. Contudo, outras opções exis-
tem, como a utilização de operações crédito extraor-
dinário para cobrir certas despesas e assim evitar o 
estouro do teto. A contabilidade cinza, contudo, traz 
riscos. 

A questão orçamentária encontra-se em um 
momento tão turbulento que a própria instalação da 
CMO para discussão do PLOA 2021 não ocorreu por 

falta de acordo político, o que tarda a discussão de 
como serão gerenciar os gastos para o próximo ano, o 
que será cortado e se o governo conseguirá mesmo 
emplacar o programa social que tanto deseja sem 
quebrar o teto de gastos.

PLOA para 2021

2. Despesas sujeitas ao teto para 2021

1.485,91. Teto de gastos para 2021

1.485,9

Abono e seguro desemprego

BPC

Legislativo, Judiciário, MPU e DPU

Sentenças judiciais e precatórios

Subsídios e subvenções

Compensação ao RGPS pela desoneração da folha

Discricionárias (exceto capitalização de estatais)

Demais despesas primárias sujeitas ao teto

Benefícios previdenciários

Pessoal e encargos sociais (líquido do FCDF e do Eleitoral)

704,4

323,9

58,9

66,1

12,7

20,6

14,0

3,7

108,4

173,1

3. Necessidade de corte de gastos para cumprir o teto [2-1]

Fonte: Instituto Fiscal Independente

0,0
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 PEC Emergencial – Prioridade do Governo
concluída até janeiro do próximo ano. Sua motivação 
se relaciona principalmente a necessidade que enxer-
ga em organizar o gasto público para um momento 
pós-pandemia. Sem isso, ele não acredita que o Brasil 
conseguiria recuperar-se economicamente. 

Um ponto que deve-se ficar atento no contexto da 
tramitação da PEC é se serão feitas restrições aos 
cortes de gastos e de horas trabalhadas pelos servido-
res públicos em áreas  essenciais, como educação, 
saúde e segurança, ponto que pode ser problemático 
num contexto de crise pós-pandemia em que as 
pessoas mais dependem do Estado.

        O fato da PEC ainda se encontrar em fase inicial 
de tramitação pelo Congresso, é o que mais dificulta 
para o cumprimento do prazo desejado pela liderança 
da Câmara, uma vez que seria necessária a constru-
ção de um acordo para que a mesma consiga encerrar 
o processo de passagem pelo Senado e Câmara dentro 
da linha do tempo planejada. O próprio relator preci-

A PEC Emergencial (186/2019), dentre o conjunto 
de textos reformistas que tramitam no Congresso 
nesse momento, é a proposta de tramitação mais 
crucial para o Governo, considerando-se seus interes-
ses. Isso se dá pelo fato de, com sua aprovação, ficar 
mais fácil para os atores políticos controlarem o 
dispêndio público por meio dos gatilhos de gastos 
previstos pela proposição. O maior domínio sobre o 
dispêndio, além de auxiliar no controle da dívida e da 
redução do déficit no setor público, também abriria o 
espaço fiscal necessário para que fosse instaurado o 
programa Renda Brasil sem que o teto de gastos fosse 
rompido.

        Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é um dos 
maiores articuladores para que essa proposta consiga 
tramitar com celeridade dentro do Congresso.  Em 
sua visão, é necessário que a PEC seja analisada 
antes mesmo da deliberação do próprio orçamento 
relativo a 2021, devendo assim ter sua apreciação 

saria fechar a sua relatoria, por exemplo, optando por 
colocar ou não o programa Renda Brasil em seu texto 
ou então adicionando pontos da PEC do Pacto Federa-
tivo. Cogita-se suspender o recesso de dezembro para 
que a mesma possa ser votada até janeiro. Registre-se, 
todavia, que o processo de negociação é complexo.

Gatilhos que poderiam ser
aplicados em caso déficit primário

Redução de até 25% da jornada e salário dos servidores públicos

Congelamento das promoções e progressões de servidores públicos

Vedação de criação de novas despesas obrigatórias

Despesas obrigatórias não poderão ser reajustadas acima da inflação 

Vedação da concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

Proibição de contratações e concursos

Desindexação de gastos sociais
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Como esperado para uma agenda de tal porte 
como a Reforma Administrativa, assim que o espaço 
para busca de apoiamento remoto de emendas foi 
aberto aos parlamentares, deputados começaram a 
apresentar contribuições ao texto proposto pelo 
Poder Executivo no último mês de setembro. Até o 
momento, foram identificadas 42 emendas e catego-
rizá-las em grupos pode, de certa forma, auxiliar na 
análise dos rumos que o texto da reforma possivel-
mente tomará ao longo de sua tramitação pelo Con-
gresso.

Em primeiro lugar, destacam-se as propostas que 
buscam estender os impactos da Reforma aos agen-

tes políticos, Magistrados, membros do Ministério 
Público e das Forças Armadas. Em linha semelhante, 
pode-se categorizar em um mesmo conjunto as 
emendas que buscam aplicar aos atuais servidores o 
novo regime relativo ao serviço público, além daque-
las que preveem perda de estabilidade ou possibilida-
de de demissão mesmo para os servidores que 
seriam de carreiras de Estado, como a proposta pelo 
deputado Kim Kataguiri (DEM/SP).

Em oposição a esses grupos de emendas, há 
aquelas que abrem exceções a quem seria afetado 
pelo novo inciso adicionado pela PEC. Por exemplo, a 
emenda proposta pelo deputado Dagoberto (PDT/MS) 

Propostas de emenda à Reforma Administrativa:
Rumos que a proposição pode tomar

isentaria Policiais militares dos novos pontos a 
serem adicionados ao art. 37 com a aprovação da 
reforma administrativa pelo Congresso. Ou a sugeri-
da pela professora Dorinha (DEM/TO), que assegura-
ria aos professores 45 dias de férias.

Por fim, um último conjunto de emendas relevan-
te é o daquelas que busca já definir no contexto do 
próprio texto da Proposta de Emenda Constitucional 
certas carreiras como carreiras de Estado, a exemplo 
da proposta pela Professora Dorinha - o magistério 
seria considerado carreira de Estado - e a redigida 
por Erika Kokay (PT/DF) - servidores de carreiras da 
administração tributária ganhariam tal status.
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Propostas de emenda à Reforma Administrativa:
Rumos que a proposição pode tomar

Ampliamento
de restrições

Exceção
de restrições

Inclusões à lista de 
carreiras típicas de Estado

Estende vedações do art. 37 aos 
agentes políticos, magistrados, 
membros do Ministério Público 
e militares.

Deputada Joice Hasselman (PSL/SP)  

Modifica art. 37 da PEC para 
estabelecer que suas vedações 
sejam aplicáveis aos membros 
de Poder e das Forças Armadas.

Deputada Caroline de Toni (PSL/SC)

Permite a demissão de
Servidor Estável ao modificar
o art. 39-A.

Deputado Kim Kataguiri DEM/SP

Modifica art. 37 para que suas 
supressões de direitos não se 
estendam a policiais civis.

Deputado Dagoberto Nogueira (PDT/MS)

Modifica o art. 37 para que seja 
assegurado aos professores o 
direito de 45 dias de férias. 

Deputada Professora Dorinha (DEM/TO)

Acrescenta §4º ao art. 39, para 
considerar as carreiras do meio 
ambiente como cargos típicos 
de Estado.

Deputada Erika  Kokay (PT/DF)

Inclui parágrafo ao art. 39-A 
para que todas carreiras da 
Polícia Civil sejam considera-
das cargos típicos de Estado.

Adiciona parágrafo ao art. 37 
da PEC para que o magistério 
seja considerado carreira de 
Estado.

Deputado Dagoberto Nogueira (PDT/MS)

Deputada Professora Dorinha (DEM/TO)



Status da Reforma Tributária
Como a prioridade encontra-se sob a PEC Emer-

gencial, a Reforma Tributária atualmente encontra-se 
em segundo plano para o Governo e para os parla-
mentares do Congresso Nacional. Assim, é imprová-
vel que a Reforma Tributária seja votada ainda em 
2020 pelo Congresso Nacional. A tendência é que se 
vote, no máximo, o relatório da Comissão Mista do 
Congresso Nacional que debate o assunto. A referida 
comissão não tem previsão regimental e seu relatório 
poderia ser convertido em substitutivo à PEC 45/2019, 
que atualmente está em debate na Câmara dos Depu-
tados.

Existem 4 motivos principais que pesam contra a 
votação da proposta em 2020, são eles:  

1)      O Governo possui uma série de agendas 
urgentes e inadiáveis, que dominarão a pauta até o 
fim do ano.

2)      A ausência de consenso em torno do tema 
entre os atores afetados, o que gera forte resistência, 
principalmente, do setor de serviços, do agronegócio, 

dos bancos e das seguradoras, que seriam muito 
impactados e possuem muito poder. A reforma está 
perdendo força rapidamente e para que avance o 
Governo deverá apresentar as próximas etapas com 
antecedência e endereçar como ocorrerá a compensa-
ção aos setores que perderão recursos com a proposta. 
A situação dos Estados e Municípios que buscam 
ampliar sua fatia na distribuição da arrecadação; as 
disputas regionais, considerando suas desigualdades, 
acabam provocando bastante divergência quanto às 
isenções fiscais. Os entes mais ricos querem eliminá-
-las e os entes mais pobres querem preservá-las.  Por 
outro lado, o fundo de compensação sugerido pelos 
Estados não conta com a simpatia do Ministro da 
Economia.

3)      A presença de parlamentares nas Casas 
Legislativas está sendo reduzida pelas eleições muni-
cipais, uma vez que a maioria estará trabalhando nas 
suas bases eleitorais, buscando fortalecer seus candi-
datos para conseguir apoio a suas candidaturas em 
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2022. A tendência é que o Congresso pouco delibe-
re até a realização do primeiro turno das eleições.

4)      O protagonismo entre as Casas Legislativas 
acaba dificultando o processo, visto que o presidente 
da Câmara tem preferência pela PEC 45/2019 e o 
presidente do Senado trabalha pela aprovação da PEC 
110/2019, de sua autoria. Embora a agenda seja antiga 
e com grande repercussão na sociedade, ainda exis-
tem diversas questões a serem resolvidas, que elevam 
o grau de resistência do avanço da proposta.



PEC 110/2019, do senador Davi Alcolumbre 
(DEM/AP), a proposta incorpora o substitutivo do 
então deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) à PEC 
293/2004, que traz as seguintes diretrizes gerais: i) o 
fim do ICMS estadual, do ISS, do IPI, da CSLL, do PIS, 
da Cofins, da Cide, do salário-educação, do IOF e do 
Pasep, que seriam substituídos por um imposto sobre 
o consumo - Imposto sobre Operações com Bens e 
Serviços (IBS); ii) a criação do Imposto Seletivo (IS), 
que se daria sobre o consumo de bens e mercadorias 
específicas, de competência federal; iii) a criação de 
regras especiais para a propositura das leis comple-
mentares que instituirão e alterarão o IBS; e iv) 
concede autonomia administrativa, financeira e 
funcional das administrações tributárias da União, 
dos Estados, do DF e municípios. A proposta estipula 
transição tributária de 5 anos.

Proposta da Câmara: Proposta do Senado: Proposta do Governo:

Anunciada como a primeira de quatro etapas, o PL 
3887/2020 prevê a unificação do PIS e da Cofins na 
Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com 
alíquota de 12%. Além do CBS, o Governo anunciou 
que apresentaria: na segunda etapa, a transformação 
do IPI num imposto seletivo incidente sobre bens de 
consumo específicos, tais como cigarros e bebidas 
alcoólicas; na terceira etapa, apresentaria mudanças 
no recolhimento do Imposto de Renda de pessoas 
jurídicas e físicas, possivelmente com a tributação de 
dividendos; e, por fim, a quarta etapa, que traria a 
desoneração da folha de pagamentos das empresas.

PEC 45/2019, do deputado Baleia Rossi (MDB/SP), 
a proposta incorpora estudo do Centro de Cidadania 
Fiscal (C.CiF) com objetivo de simplificar o sistema 
tributário, substituindo cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, 
ICMS e ISS) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), 
instituído por meio de lei complementar federal. A 
proposta prevê transição tributária de 10 anos.

Status da Reforma Tributária
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Agenda prioritária do Congresso Nacional em 2020
Dentre os itens que devem ser discutidos pelo 

Congresso, podem ser apontados, em primeiro lugar, 
aqueles que obrigatoriamente devem ser votados 
com caráter inadiável, seja por previsão legal ou por 
trancarem as discussões nas casas legislativas: 
PLOA, PLDO, MPs e o conjunto consistindo nos vetos 
que ainda não foram apreciados.

Para além das proposições que obrigatoriamen-
te devem entrar em discussão, há para agenda 
futuro textos cujo processo de deliberação já se 
encontra encaminhado e provavelmente devem ser 
votadas em breve pelo Congresso. Dentre os projetos 
que se encaixariam nessa lista, encontram-se: Lei 
de licitações, BR do Mar, Autonomia do Banco 
Central e a Lei do Gás.

Por fim, considerando-se as prioridades do 
Governo e dos parlamentares, a questão da prorro-
gação do auxílio emergencial, a possível instituição 
do Renda Brasil e medidas de desoneração para 
setores econômicos podem também ser debatidos.
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Nova Lei de Licitações
Do Senador Lauro Campos - PT/DF , que Estabelece normas gerais de licitações e contratos 
administrativos no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Status: aguarda deliberação pelo Senado Federal

Autonomia do Banco Central
Do senador Senador Plínio Valério (PSDB/AM), que dispõe sobre nomeação de demissão do 
Presidente do Banco Central do Brasil 

Status: aguarda deliberação em Plenário do parecer do Senador Telmário Mota  (PROS/  RR)

Nova Lei do Gás
Do deputado Antonio Carlos Mendes Thame  (PSDB/SP) , que dispõe sobre medidas para 
fomentar a Indústria de Gás Natural e altera a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009. 

Status: aguarda deliberação pelo Senado Federal
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Nova Lei do Gás
Do deputado Antonio Carlos Mendes Thame  (PSDB/SP) , que dispõe sobre medidas para 
fomentar a Indústria de Gás Natural e altera a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009. 

Status: aguarda deliberação pelo Senado FederalPL
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Linha de crédito para empresas com receita de até R$ 300 mi
Status:  aguarda deliberação pelo Senado Federal

MPV 992/2020

Programa Casa Verde e Amarela
Status: aguarda deliberação pelo plenário da Câmara dos Deputados

MPV 996/20205

Auxílio Emergencial Residual
Status: aguarda deliberação pelo plenário da Câmara dos Deputados

MPV 1000/2020

Adesão ao Instrumento de Acesso Global de
Vacinas Covid-19 - Covax Facility
Status: aguarda deliberação pelo Senado Federal

MPV 992/2020

Aumento de margem consignada de aposentados e pensionistas
Status: aguarda deliberação pelo plenário da Câmara dos Deputados

MPV 992/2020

Senado
Federal

Câmara dos
Deputados

Medidas
Provisórias
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Avaliação da produção legislativa do primeiro ano do
Governo Bolsonaro em comparação a gestões passadas

Dentre as maneiras existentes para aferir-se a 
influência de um presidente no que concerne o 
cenário político, uma é observar o sucesso que a 
agenda presidencial obteve durante sua tramitação 
pelos órgãos do Poder Legislativo. E, mais que auxi-
liar na avaliação do nível de autoridade de um só 
chefe do executivo, é possível comparar diferentes 
gestões governamentais pela sua capacidade articu-
lação política para que as proposições de seu interes-
se fossem acatadas pelo parlamento.

Com o levantamento das proposições legislativas 
incorporadas ao ordenamento jurídico (tabela 1) 
durante o mandato dos últimos 4 presidentes, obser-
va-se que FHC foi a liderança que mais obteve suces-
so perante o Congresso na aprovação de sua agenda, 

seguido, respectivamente, de Lula e de Dilma. Para 
além disso, o número de novas normas jurídicas que 
tiveram origem no Executivo foi maior que o do 
legislativo durante os três governos. Bolsonaro, por 
sua vez, quebra essa tendência, a produção de inicia-
tiva dos parlamentares supera a presidencial.

Semelhante mudança nas tendências de produção 
legislativa também ocorrem no que se refere a medidas 
provisórias, tipo de ato normativo que é considerado 
símbolo do poder do Chefe do Executivo. Foram aprova-
das menos MPs de Bolsonaro que de seus antecessores. 
E um número maior delas chegou a perder eficácia, foi 
rejeitada ou revogada. Os vetos presidenciais também 
se sustentaram menos nessa última gestão, fazendo-se 
a comparação com os 7 anos anteriores.

A análise de dados da produção legislativa das 
últimas décadas indica um menor controle de 
agenda por parte de Jair Bolsonaro, se comparado a 
outros presidentes que o precederam, e que o Legisla-
tivo se encontra em um momento de escalada de sua 
atuação e influência. Pode-se explanar tal cenário 
pela dificuldade de articulação que o chefe do Execu-
tivo atualmente tem perante senadores e deputados. 
Mesmo que o Presidente possua prerrogativa para 
proposição de leis em determinadas temáticas, sem 
um diálogo aberto com o parlamento torna-se dificul-
tosa a aprovação de proposições legislativas de seu 
interesse.
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Avaliação da produção legislativa do primeiro ano do
Governo Bolsonaro em comparação a gestões passadas

Tabela 1- Produção Legislativa no Congresso Nacional

Governo

FHC 01/02/1995 a
01/02/1996

Leis Ordinárias

Ementas Constitucionais

Leis Complementares

Leis Ordinárias

Ementas Constitucionais

Leis Complementares

Leis Ordinárias

Ementas Constitucionais

Leis Complementares

Leis Ordinárias

Ementas Constitucionais

Leis Complementares

210

5

2

145

2

0

105

1

1

79

1

0

61

0

1

45

1

1

89

0

2

90

5

6

10

0

0

7

0

0

21

0

0

1

0

0

281

281

201

219

182

5

3

197

3

1

215

1

3

170

6

6

01/02/2003 a
01/02/2004

01/02/2011 a
01/02/2012

01/02/2019 a
01/02/2020

Lula

Dilma

Bolsonaro

Período Tipo Executivo Legislativo Judiciário Total Parcial Total Geral

Fonte: elaboração do autor
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Avaliação da produção legislativa do primeiro ano do
Governo Bolsonaro em comparação a gestões passadas

Governo

Leis Ordinárias

Ementas Constitucionais

Leis Complementares

Leis Ordinárias

Leis Complementares

Fonte: levantamento do próprio autor

¹Fim das reedições de Medidas Provisórias anteriores à Emenda Constitucional nº 32/2001.
²31/08/2016, data da posse, e até 31/08/2017.

* No governo FHC, consideramos a MPVs originarias e reedições conforme relatório da presidência do Senado Federal divulgados nos respectivos anos.
** Houve apenas uma revogação de MPV em cada governo a partir de Lula.

210

5

2

145

0

210

5

2

145

0

210

5

2

145

0

210

5

2

145

0

Ano Aprovadas Perdeu eficácia /
rejeitada/revogada** Total

MPVs editadas no primeiro ano de cada governo: período de janeiro a dezembro do ano em referência.



www.queirozassessoria.com.br

Ana Carolina Siqueira
Daniele Santos
Letícia Mendes
Leonel Cupertino

Edição:
Telefone: +55 61 3225.1804
E-mail: faleconosco@queirozassessoria.com.br
SBS Qd. 1 -Bloco K -Ed. Seguradoras, Salas 405 a 407
Brasília-DF -CEP: 70.093-900

Fale conosco:
Antônio Augusto de Queiroz 
Enrico Ribeiro
Thiago Rego de Queiroz

Direção Executiva:


