
Parte da população que apoia Bolsonaro foi às ruas

no último domingo em defesa das pautas do

presidente que tramitam no Congresso. O efeito das

manifestações será percebido nos próximos dias.

No Senado, a MP da Reforma Administrativa exige

urgência para votação em plenário, pois perde

eficácia na próxima segunda-feira (03/06). Na

Comissão de Infraestrutura, está marcada para

terça-feira a sabatina do indicado ao cargo de diretor

da ANTT.

Além disso, Paulo Guedes deve ir à Comissão de

Finanças e Tributação da Câmara tratar sobre

atualização da tabela do Imposto de Renda.

cial com o Congresso, somente poderão ser

percebidos nos próximos dias.

Por um lado o peso das ruas reforçaram junto aos

parlamentares a necessidade de seguir com a pauta

eleita majoritariamente em outubro, mas por outro,

há o possível entendimento de que o governo esteja

estimulando o desgaste popular de parte do

Congresso, e isso aqueceria o confronto, com

potencial de atrasar ainda mais o andamento dos

projetos essenciais para o Executivo.

Durante toda a semana que passou haviam duas

grandes dúvidas a respeito das manifestações

marcadas para o domingo (26/05), e ambas de alto

risco para o Governo Bolsonaro. A primeira dizia

respeito à capacidade de mobilização das bases

eleitorais bolsonaristas, dado o momento em que já

há desgaste pelo exercício do poder e as naturais

frustrações advindas disso. A outra, mais séria, incluía

analisar o impacto dos atos sobre a governabilidade e

sobre as relações do Executivo com os demais

poderes.

Uma dúvida foi resolvida no próprio domingo, com as

manifestações demonstrando que, se não foram um

estrondoso sucesso em todas as partes, revelaram

uma capacidade real de mobilização popular do

campo governista. Já os efeitos sobre a realidade do

dia a dia do governo e as suas relações, em espe-
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Manifestações pró-Bolsonaro se 
espalharam pelo país no último 
domingo 

Proposta de novo Edital do 5G 
prevê maior oferta de espectro 
da história da ANATEL
O Presidente da ANATEL (Agência Nacional de

Telecomunicações), Leonardo de Morais, afirmou na

quarta-feira (22) que o Edital do 5G oferecerá a maior

licitação de espectro realizada no país. O direito de

uso de radiofrequência envolverá as faixas de 700

MHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz e 26 GHz. Segundo o

Presidente, a faixa de 700 MHz vai manter a regra de

limite de espectro para “evitar concentração” das

empresas. Na faixa de 2,3 GHz, o edital prevê a oferta

de 90 MHz, sendo um lote nacional de 50 MHz e lotes

regionais de 40 MHz. Na faixa de 3,5 GHz, a oferta

será de 300 MHz em três blocos de 80 MHz e um de

60 MHz. Já na faixa de 26 GHz, são 3.200 MHz em

oito blocos de 800 MHz. Como já havia sido

antecipado por Leonardo de Morais, a faixa de 28 GHz

ainda permanecerá apenas com os satélites.

O leilão do 5G está previsto para o primeiro trimestre

de 2020. O texto será enviado ainda essa semana ao

Conselho Diretor da ANATEL, onde a matéria será

distribuída, por sorteio, ao relator. Após essa etapa,



será aberta uma consulta pública e deverá receber parecer antes da

votação final no Conselho. A expectativa é que o edital anunciado seja

aprovado, tanto pela consulta pública, quanto pelo Conselho. Assim que

sair o leilão, caberá à ANATEL fiscalizar os empreendimentos privados, os

quais dependem da instalação de antenas que passam por aprovação do

setor público, além de gerenciar um novo modelo de transmissão que

passa por fibra, micro-ondas e satélite.

Parlamentarismo branco e as Reformas do 
governo
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MPV 865/2018 – Abre crédito 
extraordinário de R$ 225,7 
milhões para a intervenção de 
Roraima                              
Situação: Aguardando leitura no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados – perde eficácia de 
29/05

MPV 867/2018 - Programa de 
Regularização Ambiental.         
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados 

MPV 868/2018 - Altera o marco 
legal do saneamento básico.              
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados 

MPV 869/2018 – Proteção de 
dados pessoais.                                      
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados 

MPV 870/2018 – Organização da 
Presidência e dos Ministérios.                      
Situação: Aguardando leitura no 
Senado Federal

MPV 871/2019 - Combate a 
irregularidades em benefícios 
previdenciários.                          
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados 

MPV 872/2019 - Gratificações 
dos servidores da AGU.                           
Situação: Aguardando leitura no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados

MPV 875/2019 - Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
famílias de Brumadinho.                               
Situação: 28/05 – Reunião 
deliberativa para apreciação de 
relatório

De olho nas MPs

Bolsonaro se elegeu com o discurso de que romperia com o modelo político

até então adotado no país, e na sequência, após ganhar as eleições e ser

empossado como presidente da República, optou por governar sem

construir uma base parlamentar no Congresso Nacional. Tudo isso,

favoreceu para que o Poder Executivo Federal não tivesse controle sobre as

pautas ou harmonia com as agendas do Congresso, demonstrando o quase

esgotamento do modelo político administrativo do Brasil – o

presidencialismo de coalizão.

Na falta de articulação política, os interesses e as pautas dos parlamentares

começaram a ganhar protagonismo sobre o Governo, exemplos disso

foram as diversas convocações de ministros para as comissões das Casas,

a demora na tramitação de temas prioritários para o país e a falta de apoio

em temas caros para o governo, como a que culminou na retirada do COAF

do Ministério da Justiça, além da aprovação da admissibilidade da PEC

sobre a Reforma Tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJC)

da Câmara, uma discussão que, sem qualquer acerto com o governo e

diferentemente das demais, foi rápida e recebeu o apoio de quase todas as

lideranças dos partidos, a única exceção foi o PSOL.

O texto aprovado na CCJC diverge do que o governo vinha sinalizando

sobre o assunto. Para eles a reforma deveria contar apenas com a

unificação dos tributos federais, mas os parlamentares aprovaram a

unificação de cinco impostos, inclusive de impostos que incidem nos

Estados e municípios, para a criação de um único imposto: o Imposto sobre

Bens e Serviços (IBS). O projeto seguirá agora para Comissão Especial onde

o texto será discutido, para em seguida ser enviado ao plenário da Câmara.



Na semana passada, durante o Painel Telebrasil 2019, o secretário-executivo do MCTIC, Júlio Semeghini,

declarou que o decreto que regulamenta o Plano Nacional de Internet das Coisas já foi editado e revisado

pelo Ministério, e deve ser enviado, ainda esta semana, à Casa Civil para avaliação do governo,

principalmente dos ministérios de interesse, como da Economia.

No governo de Michel Temer, um texto sobre a temática chegou a ser editado e levado a Casa Civil, mas não

foi para frente. O cerne do projeto é a taxa cobrada pelo Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o

Fistel. A cobrança dessa taxa seria indevida, uma vez que o serviço de IoT não se encaixa, unicamente, na

categoria de serviços de telecomunicações, assim, não pode ser taxado da mesma maneira. Recentemente,

a CFT aprovou o PL 7656/2017, que isenta o setor de tributos, mas a matéria agora precisa ser avaliada pela

CCJ para entrar em vigor. A definição sobre a isenção ou não do das taxas será essencial para definir o

montante de investimentos que o setor gerará no país. A publicação do decreto não será tão rápida como se

espera, uma vez que a avaliação da temática no Ministério da Economia pode perdurar por tempo indefinido.
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A semana que passou foi marcada pela votação de duas medidas provisórias. A MP 863, que ampliou para

100% a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas nacionais, e a MP 870, que trata da reforma

administrativa proposta pelo novo governo.

As duas votações ocorreram de forma relativamente surpreendente. Diante da dificuldade de diálogo e

articulação entre Legislativo e Executivo, era esperado que a MP 863 perdesse a sua eficácia e que a MP 870

sofresse alterações expressivas, como a recriação do Ministério das Cidades. O que ocorreu, todavia, foi a

aprovação da MP 863 em ambas as casas, e a aprovação da MP 870 na Câmara, com o retorno do COAF para

o Ministérios da Economia, sem a recriação de Ministério algum.

Apesar dessa nova dinâmica, que possibilitou a apreciação das duas MPs na semana passada, a situação

continua crítica. Seis Medidas Provisórias estão na pauta do Plenário da Câmara e tem, necessariamente, que

serem votadas em ambas as casas essa semana. A situação mais delicada é a da MP 865/2018 (crédito para

Roraima), que perde eficácia na próxima quarta-feira (29) e sequer teve seu ofício de encaminhamento lido. As

demais, 867/2018 (adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA), 868/2018 (Saneamento),

869/2018 (cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD), 871/2019 (combate a fraudes no INSS) e

872/2019 (gratificação dos servidores da AGU); perdem eficácia no dia 03/06.

A tarefa do Congresso é complexa, só que as medidas, além de numerosas, são polêmicas e não possuem

acordo para votação. Como relatado em boletins anteriores, o Governo tem interesse na MP de combate a

fraudes no INSS (871); os ruralistas querem a aprovação da MP 867 (adesão ao PRA); a Indústria pressiona

para aprovação da MP do saneamento (868); e grupos da sociedade civil e empresas pela aprovação da MP

869 (ANPD).

Aprovação de medidas provisórias mostra uma nova dinâmica no 
Congresso

Decreto sobre IoT deverá ser avaliado ainda esta semana pelo 
governo 
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2137811
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135030
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135083


A situação se torna mais complicada por conta da situação da MP 870 no Senado. Mesmo com a

caducidade batendo à porta, o Senador Álvaro Dias protocolou requerimento de destaque para rediscutir a

manutenção do COAF na pasta da Justiça. Caso a mudança seja aprovada, a MP deve retornar à Câmara

para nova deliberação. O requerimento, além de tumultuar a votação no próprio Senado, que deveria deliberar

sobre a MP 870 o mais rápido possível para poder pautar outras MPs que porventura sejam votadas na

Câmara, ainda pode tumultuar a agenda da própria Câmara, caso a MP tenha que retornar àquela casa. O

risco de caducidade não só da MP 870, mas também das demais, passa a ser muito grande, caso o Senado

insista em rediscutir o assunto COAF.
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O Ministro Paulo Guedes tem Audiência Pública marcada na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara

para terça-feira (28), às 14h, sobre o tema "Atualização da Tabela do Imposto de Renda". Além do Ministro,

foram convidados o Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Marcos Cintra; o Presidente da

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), Floriano Martins de Sá Neto;

e o Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, Kleber Cabral.

A reunião foi convocada para discutir a tabela do IR, atualizada pela última vez em 2015. O tema foi

reaquecido nessa última semana, quando o Presidente Bolsonaro pediu a Marcos Cintra que estudasse um

projeto que permitisse reavaliar patrimônios declarados no Imposto de Renda. O objetivo do projeto seria

alterar a forma de declaração desses patrimônios, de valores históricos, para valores de mercado. A

declaração do Presidente, de que esse projeto poderia arrecadar mais do que a Reforma da Previdência, é

polêmica e pode gerar discussões duras durante a Audiência com o Ministro.

Guedes poderá discutir Tabela do IR na Câmara

27 de maio de 2019

Indicado a diretor da ANTT tem sabatina marcada para essa semana
Nesta terça-feira (28), a Comissão de Infraestrutura do Senado promoverá sabatina do indicado ao cargo de

diretor da ANTT, Davi Ferreira Gomes Barreto. Davi é formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, atuou como

auditor federal no TCU e atualmente é Conselheiro Substituto no Tribunal de Contas do Ceará. Na última

reunião, foi cedida vista coletiva, o que atrasou a sabatina em uma semana. Após aprovação na CI, a

indicação poderá ser votada em plenário ainda esta semana.

Davi foi uma escolha técnica do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e deve atuar de forma alinhada

aos projetos do Ministério.



Está aberta até o dia 23 de Junho consulta publica dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e

da Economia sobre propostas para a criação de um Marco Legal para as Startups. A consulta trata de diversos temas e

além de questões conceituais apresenta sugestões concretas de propostas legislativas para tratar da maioria dos

problemas identificados pelo Subcomitê Ambiente Normativo de Startups do Comitê Interministerial para a

Transformação Digital, que desde o ano passado discute o assunto com a participação de representantes de mais de

70 instituições públicas e privadas.

Na parte mais conceitual a consulta trata da definição de startups (tempo de constituição, faturamento, possibilidade

de distribuição de lucros, etc), necessidade de simplificação de adequação de regras trabalhistas. Já as propostas

concretas colocadas em consulta dividem-se em seis eixos. O primeiro é a proposta de criação da Sociedade Anônima

Simplificada (SAS), que visa possibilitar que as startups se constituam sob a forma de SA, mas afastando alguns

requisitos que aumentam os custos do modelo de SA. Há também proposta de alteração na Lei do SIMPLES Nacional

para possibilitar que por meio de Decreto o Executivo afaste alguns requisitos da legislação possibilitando que startups

constituídas como SAS ou aquelas com sócios Pessoa Jurídica ou entidades da Administração Publica possam optar

pelo SIMPLES.

Ainda sob a perspectiva do modelo empresarial das startups são apresentadas propostas de alteração de dispositivos

legais sobre responsabilidade solidaria no caso de encerramento das empresas, buscando dar mais segurança jurídica

aos empreendimentos, e um Anteprojeto de Lei para regular a participação acionária de empregado por meio de Plano

de Concessão de Ações (Stock Options Plans).

Os últimos dois eixos trazem Anteprojetos de Lei cujo o foco está em criar mecanismos de fomento das startups. O

primeiro possibilita aplicação de recursos de investimento obrigatórios em P,D&I em Fundos Patrimoniais e Fundos de

Investimento em Participações (FIPs), aumentando assim a disponibilidade de capital para investimento em startups. O

segundo cria o Termo de Colaboração para Teste de Inovação - TCTI, objetivando a realização de teste de solução

inovadora desenvolvida ou em desenvolvimento por startups, com posterior contratação direta pela Administração

caso as metas sejam alcançadas.

Para contribuir com a Consulta acesse: www.StartupPoint.gov.br

As propostas de textos legais podem ser encontrados nos links abaixo:

Sociedade Anônima Simplificada – Link

Responsabilidade Solidária – Link

SIMPLES NACIONAL – Link

Fundos Patrimoniais e FIPs – Link

Stack Options – Link

TCTI – Link

FIQUE POR DENTRO
MCTIC e Economia abrem consulta pública sobre o Marco Legal das Startups
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http://www.startuppoint.gov.br/
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-a-sociedade-anonima-simplificada.pdf
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-b-responsabilidade-solidaria.pdf
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-c-simples-nacional-e-investimentos-002.pdf
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-d-fomento-a-pdi.pdf
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-e-opcoes-de-compra-de-acoes-stock-options.pdf
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-f-termo-de-colaboracao-para-teste-de-inovacao.pdf
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