
negativo sobre a base de apoio popular da Lava

Jato.

A grande questão colocada no curto prazo é como

se dará a recepção do assunto no Congresso

Nacional e se a sua repercussão, além das prováveis

convocações de alguns dos alvos das escutas por

algumas Comissões das casas legislativas, poderá

atrasar ainda mais o andamento da pauta do

Governo, em especial do PLN4, previsto para ser

votado nesta semana.

Claro que esse assunto, ainda mais se turbinado nos

próximos dias com novas mensagens de conteúdo

mais forte, tem potencial de elevar em muito o clima

do já tumultuado mundo político nacional.

O domingo foi chacoalhado pelas denúncias

apresentadas pelo site The Intercept, contra membros

da força tarefa da Lava Jato e o Ministro Sérgio Moro.

Obtidas, ao que parece, a partir do vazamento do

conteúdo dos aparelhos celulares dos envolvidos, há

fortes dúvidas quanto à possibilidade de utilização

legal do material divulgado, se ele pode ser base para

ações contra as condenações da Lava Jato, assim

como quanto à real dimensão que irá tomar a

divulgação do mesmo. Imagina-se que ainda exista

algo mais por vir, mas não se sabe a contundência

destes eventuais novos fatos.

Dado que não surjam novos documentos mais

graves, pode-se imaginar que em termos de opinião

pública deve haver um acirramento nos ânimos dos

partidários do PT, mas não se imagina grande efeito
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Denúncias apresentadas pelo 
The Intercept podem estremecer 
a agenda política

A semana se inicia com as denúncias apresentadas

pelo jornal The Intercept, que faz surgir o

questionamento se isso será um novo impeditivo

para o andamento dos projetos do Governo, que

possui matéria importante (Crédito Suplementar) a

ser votada na Comissão Mista de Orçamento do

Congresso, além da continuação da tramitação da

Reforma de Previdência, que possivelmente receberá

parecer nesta semana.

Além disso, os decretos emitidos pelo Presidente

relacionados ao porte de arma de fogo devem ser

apreciados pela CCJ do Senado.

Crédito Suplementar poderá ser 
votado nesta semana  pelo 
Congresso
O projeto de crédito suplementar (PLN 4/2019), que

permite ao Poder Executivo a liquidar despesas

correntes de mais de R$ 248 bilhões, por meio da

venda de títulos públicos, está na pauta da CMO

desta terça-feira (11), em continuação a sessão

suspensa na última quarta-feira (5). A matéria

deverá ser deliberada ainda nesta quarta-feira (12)

pelo Congresso Nacional, caso contrário, o governo

enfrentará dificuldades em quitar suas despesas,

devido à escassez de recursos no orçamento.

Para que o PLN seja apreciado pelo Congresso, é

necessário que antes, se apreciem os destaques a

quatro vetos que estão trancando a pauta. Resta

saber se os destaques serão utilizados como

manobra para não votar os vetos, uma vez que não

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/135731
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/135731
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MPV 875/2019 - Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
famílias de Brumadinho.    
Situação: Aguardando votação no 
Plenário da Câmara dos 
Deputados.

MPV 876/2019 - Arquivamento 
dos atos constitutivos de 
empresas mercantis.         
Situação: 12/06 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

De olho nas MPshá interpretação clara quanto à destaques obstruírem a pauta. Esse arranjo,

que é frágil, já foi utilizado antes, porém, sem amparo legal. E, caso venha a

ser ser questionado pelo Supremo Federal, o assunto pode se transformar

em mais um imbróglio para o governo enfrentar.

substituir a Medida Provisória 868/2018 de objetivo similar, proposta pelo governo Michel Temer, que

caducou antes de ser votada na Câmara.

De um lado, parlamentares defendem que o atual modelo de saneamento não funciona, e que a proposta

amplia a cobertura do serviço para a população. De outro, há uma preocupação de que as empresas privadas

responsáveis pelo serviço não se interessem em atender regiões de menor rentabilidade econômica.

A tramitação foi mais acelerada no Senado, já que a MP 868/2019 já havia sido discutida em Comissão Mista

própria. O texto, no entanto, deve gerar embates entre os deputados. O Presidente do Congresso Nacional,

Davi Alcolumbre, já garantiu a senadores que propuseram estender o debate na Casa que a matéria deve

voltar ao Senado, prevendo prováveis mudanças no projeto na Câmara.

O Marco legal do saneamento básico se 
tornou pauta de iniciativa do Congresso
O Projeto de Lei que abre caminho para a exploração privada dos serviços

de saneamento básico no Brasil (PL 3261/2019), do Senador Tasso

Jereissati (PSDB/CE), foi aprovado no Plenário do Senado na quinta-feira

(06) e segue para a Câmara dos Deputados. O PL foi elaborado para

Acesso a arma de fogo deverá ser votado na CCJ do Senado
Para a próxima quarta-feira (12/06) está prevista a deliberação, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

do Senado, dos 6 Projetos de Decreto Legislativo (PDL) que pretendem sustar os efeitos dos decretos

editados pelo Governo Federal para facilitar o acesso a arma de fogo no Brasil (decretos 9785 e 9797). Os

projetos receberam parecer contrário do relator, senador Marcos Do Val (Cidadania/ES), ou seja, parecer

favorável a constitucionalidade dos decretos 9785 e 9797. No entanto, também foi apresentado um voto em

separado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB) que, em sentido oposto, busca a revogação do

decreto 9785 e alterações substanciais do decreto 9797.

Há uma chance real da CCJ deliberar pela derrubada dos decretos editados pelo Governo Federal. Isso porque

na semana passada, enquanto os integrantes da comissão discutiam e rejeitavam os dois requerimentos

para realização de audiência pública sobre o tema, ficou claro que a posição prevalente da comissão é

contrária à facilitação do acesso à arma de fogo.

Ao que tudo indica, é provável que após votação na CCJ o tema seja imediatamente deliberado pelo Plenário

do Senado e então enviado à Câmara dos Deputados, onde existem diversos projetos sobre tema, todos em

fase incipiente de discussão e ainda sem deliberação de mérito, mas, provavelmente um ambiente mais

propício a discussões e debates, dada a pluralidade de opiniões sobre o assunto.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9785.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9797.htm


Vale destacar que o assunto também está em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mais

especificamente nas ADPFs 581/2019 e 586/2019, onde é esperado uma manifestação da relatora, ministra

Rosa Weber, ainda nesta semana, quando termina o prazo para novas informações solicitado pela Advocacia

Geral da União. Diferentemente do Congresso Nacional, o STF, ao julgar por uma eventual extrapolação do

poder de iniciativa do presidente da República, tem a opção de estabelecer um marco pelo qual a decisão

produzirá seus efeitos, a chamada modulação dos efeitos. No caso da cassação dos decretos pelo

Congresso Nacional os efeitos decaem retroativamente, alcançando todos os atos que foram praticados por

ele.
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Relatório da Previdência deverá ser apresentado nesta semana 
Está programada para esta terça-feira reunião dos chefes dos Executivos estaduais no Fórum dos

Governadores, onde a pauta será a reforma da previdência e a inclusão de Estados e Municípios no texto. A

ideia da reunião, que contará com as presenças do Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do relator da

reforma, deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), é chegar a um consenso e apresentar um documento que

mostre unidade em torno da necessidade dessa inclusão. Além disso, haverá necessidade de engajamento

junto aos congressistas, vez que, apesar da vontade dos governadores, tem se mostrado muito reticentes

quanto ao apoio à essa inclusão, com medo do desgaste junto às suas bases.

Independentemente do resultado da reunião dos governadores, é provável que o relator da reforma, deputado

Samuel Moreira (PSDB/SP), apresente, na próxima quinta-feira (13/06), o seu relatório final, deve contar com

alterações na redução do pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a idosos de baixa renda;

nas regras da aposentadoria rural, na mudança do pagamento do abono salarial e a inclusão de mais uma

regra de transição.

Mesmo com o receio dos Deputados em apoiar a inclusão dos estados e municípios na reforma, e da posição

do Presidente da Comissão Especial, Deputado Marcelo Ramos (PL/AM), também contrário à inclusão, excluir

estados e municípios da reforma fará com que o país possa ter mais de 5.000 regimes previdenciários

distintos. Por isso, a pressão e engajamento dos governadores deve dar resultado e estados e municípios

devem ser incluídos no relatório final.

Medida Provisória do PRA poderá ser reeditada 
Nas próximas semanas está prevista a edição de uma nova MP pelo Governo, tratando da questão da

regularização ambiental das propriedades rurais. Essa nova MP, fruto de um acordo entre Governo e

Congresso, busca substituir a MP 867 que perdeu validade ao não ser votada em tempo pelo Senado Federal,

após ser aprovada por ampla maioria na Câmara.

A urgência do assunto está no fato de que há a necessidade de prorrogação no prazo de adesão ao PRA -

Programa de Regularização Ambiental, cuja vigência expirou em 31/12/2018. A não realização da adesão ao

PRA pelos produtores rurais os coloca sob risco de sanções pela fiscalização ambiental, bem como os torna

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060


inabilitados para obtenção do crédito rural, exatamente no momento em que se prepara o plantio de uma

nova safra.

O agravante na situação é que o grande responsável pela demora na adesão dos produtores é o próprio

governo, quando em boa parte dos estados – responsáveis pela operacionalização do PRA – sequer há

sistema para que se faça a adesão e em outros estados a fila para a realização da vistoria dos imóveis pelo

agente público, dada a estrutura atual, é de algumas décadas.

A grande dúvida levantada nesse assunto é com relação à legalidade ou não da edição pelo Governo

Bolsonaro de uma nova MP tratando de um mesmo tema da 867, originalmente publicada em 28/12/2018

pelo Governo Temer.
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O Senado poderá aprovar ainda essa semana a Proposta de Emenda a Constituição que altera o rito de tramitação das

Medidas Provisórias (PEC 11/2011). A proposta, aprovada na Câmara na última semana poderá ter sua tramitação

acelerada no Senado mediante aprovação de um calendário especial que permita sua votação em dois turno pelo

Plenário ainda essa semana.

O principal objetivo da PEC é garantir que os Plenários da Câmara e do Senado tenham um tempo mínimo para analisar

as Medidas Provisórias, algo inexistente nas regras atuais. No atual modelo de tramitação, muitas vezes as Medidas

Provisórias chegam ao Plenário da Câmara e, principalmente ao Plenário do Senado, muito próximo do prazo final para

votação, forçando os parlamentares a votarem as propostas a toque de caixa.

Contudo, apesar de meritória e importante o novo processo de tramitação proposto ela PEC trará impactos

significativos ao balanço de poder entre os atores interessados nas MPs. Saem fortalecidos os parlamentares que terão

maior poder de barganha nas negociações, e, em especial, a oposição que terá mais oportunidades de derrubar MPs.

Perdem o governo, que estará constantemente pressionado pelos prazos e, provavelmente, a sociedade civil como um

todo que tende a perder o espaço de discussões amplas e transparentes que existia nas Comissões Mistas.

FIQUE POR DENTRO
Poderá ser alterado o rito de tramitação das Medidas Provisórias 
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Como é a tramitação atualmente

Como ficaria a tramitação com a aprovação da PEC

Na próxima página, apresentamos um quadro resumo com as principais mudanças propostas pela PEC e os impactos 

de cada uma delas.
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Tema Como é hoje
Como fica com a 

aprovação da PEC
Consequências

Prazos

As MPs tem validade de 60 dias 
prorrogável por mais 60. Nao há prazo 

máximo para cada etapa de 
tramitação. Na maioria dos casos as 
MPs levam em torno de 90 dias para 

ser  aprovadas nas Comissões Mistas, 
local onde se concentram a maioria 

das discussões, audiências públicas e 
negociações.

O prazo de vigência das MPs 
passa a ser variável, 

dependendo da tramitação no 
Congresso. São estabelecidos 

prazos máximos para cada 
etapa da tramitação, sendo 
40 dias na Comissão Mista, 

40 dias na Câmara, 30 dias no 
Senado e mais 10 dias na 

Câmara caso o Senado faça 
alterações no texto.

O maior impacto deverá ocorrer, na 
prática, na dinâmica das Comissões 

Mistas. O tempo disponível para 
audiências publicas, discussões das 

matérias e negociações será bastante 
reduzido, o que poderá implicar em uma 

menor participação dos atores 
interessados no processo. Por outro lado 
os Plenários das casas terão mais tempo 
para discutir as MPs e fazer mudanças, 
mas dificilmente conseguirão suprir os 

espaços de participação que ser 
perdidos nas Comissões Mistas.

Perda de 
Eficácia

As MPs perdem sua eficácia se não 
forem aprovadas em até 120 dias.

As MPs passam a ter até 4 
situações de perda de 
eficácia. Caso não seja 

aprovada dentro do prazo em 
cada etapa da tramitação (40 
dias na Comissão, 40 dias na 
Câmara, 30 dias no Senado e 

10 dias se voltar para a 
Câmara)  a MP perde a 

validade. 

Aqui deverão ser sentidos os maiores 
impactos das mudanças. Com a criação 
de até 4 prazos fatais a balança de poder 

estará sempre desfavorável aos 
interessados na aprovação da MP (em 
geral, mas não somente, o governo). O 
governo estará constantemente com a 

corda no pescoço em virtude dos prazos, 
o que aumentará o poder de barganha 
dos parlamentares, em especial dos 
membros da Comissão Mista onde o 
prazo tende a ser o mais apertado. 

Também ficará fortalecidas as 
opositores (ao governo ou a medidas 

específicas) que terão até 4 
oportunidades para “derrubar" as MPs e 
terão o processo de obstrução facilitado 

devido aos prazos mais curtos.

Trancamento de 
pauta

As MPs trancam a pauta após 45 dias 
de tramitação. Na prática o 

Presidentes das casas só consideram 
o trancamento de pauta após a leitura 

da MP, o que lhes dá margem para 
evitar o trancamento ou até mesmo 

alterar a ordem de votação das 
Medidas em caso de necessidade.

Os prazos para trancamento 
ficam mais dilatados. As MPs 
trancam a pauta somente se 
não forem votadas após 30 
dias na Câmara e 20 dias no 

Senado.

Por um lado os Presidentes da Câmara e 
do Senado perdem o instrumento da 
leitura para evitar o trancamento de 

pauta, mas por outro os novos prazos de 
trancamento, bastante ampliados, 

possibilitarão um maior controle dos 
Presidente das pautas de votação dos 

Plenários, que tendem a ficar 
desobstruídas por períodos mais longos.

Possibilidade 
de reedição 

A regra atual impede a reedição de 
MPs na mesma sessão legislativa. Não 
há consenso se o texto da Constituição 

veda somente a reedição na mesma 
sessão em que a MP foi editada, ou se 
vedaria também a reedição na mesma 
sessão em que ela perdeu a eficácia. 

Em razão da forma como está redigido 
o texto da Constituição, colocando a 

expressão “na mesma sessão 
legislativa” entre virgulas, a tese mais 
comumente aceita é de que a vedação 

se aplica apenas a reedição de uma 
MP que foi editada na mesma sessão, 

havendo vários casos de MPs 
reeditadas na mesma sessão em que 

perderam a eficácia.

A nova proposta mantém o 
mesmo texto sobre reedição 

existente hoje, apenas 
retirando as vírgulas. O novo 

texto deixa claro que a 
vedação de reedição na 

mesma sessão legislativa se 
refere à sessão em que a MP 

perdeu a eficácia ou foi 
rejeitada.

A novo texto é mais restritivo em relação 
à reedição e acaba por tirar poder do 

Executivo. Se uma MP perder a eficácia 
ou for rejeitada está claro que não 

poderá ser reeditada na mesma sessão, 
ainda que sua edição originalmente 
tenha ocorrido na Sessão anterior.
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