
Nesta semana, o Congresso Nacional promoverá

sessão conjunta com o objetivo de votar o Projeto de

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Duas Medidas Provisórias poderão perder eficácia,

dentre elas a MP 882/19 (Infraestrutura de

Transportes) que se encontra no plenário da Câmara.

Na CCJ do Senado, a PEC da cessão onerosa pode

ser votada e encaminhada para discussão no

plenário da casa no mesmo dia. Além disso, a

Comissão de Minas e Energia receberá audiência

pública sobre a Nova Lei do Gás.

Cenário Geral

O senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), relator da

Reforma da Previdência, adiou a entrega do parecer

preliminar, que estava previsto para ser entregue na

última sexta-feira (23). Segundo ele, as audiências

públicas ocuparam toda a semana e é necessário

dialogar mais entre os senadores. A previsão agora é

que o parecer preliminar seja apresentado nesta

semana e a tramitação da matéria seja encerrada a

partir de 15 de outubro.

Caso seja mantido esse cronograma, a reforma da

previdência ocupará praticamente todo o primeiro ano

de mandato do Presidente Jair Bolsonaro. Importante

ressaltar, que além da proposta em discussão, a

situação da previdência de Estados e Municípios deve

ser revista em proposta paralela. Considerando que a

próxima grande reforma deve ser a Tributária, o

governo federal se colocará em, pelo menos, duas

situações de negociação com os demais entes

subnacionais. Além disso, outras situações de

governabilidade vão demandar atenção e possível
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Calendário da reforma da 
previdência é adiado

governabilidade vão demandar atenção e possível

desgaste entre os parlamentares, como a indicação

de Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente da

República, para a embaixada dos EUA. O relator da

reforma da previdência já demonstrou preocupação

sobre como o tema pode desviar o foco e dividir os

parlamentares da pauta da previdência.

Medida Provisória da 
Infraestrutura de Transportes 
(882/2019) perde vigência esta 
semana

A Medida Provisória 882/2019, que modifica o

código de trânsito brasileiro, reestrutura a ANTT, a

ANTAQ, o DNIT, o Programa de Parcerias de

Investimento (PPI), e dispõe sobre a exploração

portuária no Brasil, está na pauta do Plenário da

Câmara dos Deputados para ser deliberada no dia

27/08 (terça-feira). A matéria já teve seu prazo de

tramitação prorrogado pelo Congresso Nacional e

perde vigência no dia 30/08 (sexta-feira). Outra MP

(885/2019), que altera o Fundo Nacional Antidrogas,

também está na pauta desta terça-feira do Plenário.

Apesar de a Comissão Mista responsável por

analisar a MP 882/2019 ter cumprido com os prazos

estipulados para sua tramitação, é preciso que ela

seja apreciada pelos Plenários da Câmara e do

Senado ainda nesta semana, para que seja

aprovada. Além disso, o texto deve passar sem

alterações dos senadores, já que, caso alterado em

seu mérito, terá que voltar para nova análise dos

deputados. Levando em conta que o prazo para

deliberação da matéria é apertado, e que a Medida

Provisória que altera o Fundo Nacional Antidrogras é

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136549%5d
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137323
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MPV 880/2019 - Crédito de 223,8 
milhões - Refugiados da 
Venezuela.                           
Situação: 27/08 – Perde Eficácia.

MPV 882/2019 - Infraestrutura de 
Transportes.                       
Situação: 30/08 – Perde Eficácia. 
Se encontra para votação na 
Câmara dos Deputados. 

MPV 884/2019 – Retira prazo 
para inscrição de propriedades no 
CAR.
Situação: 10/07– Instalação e 
eleição da mesa.

MPV 887/2019 – Prorrogação de 
contratos do Comando da 
Aeronáutica.                        
Situação: 27/08 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

MPV 888/2019 – Requisições de 
pessoal para a Defensoria Pública 
da União.                             
Situação: 28/08 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

MPV 890/2019 – Programa 
Médicos pelo Brasil.             
Situação: 28/08 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

De olho nas MPs

Na discussão das privatizações, Eletrobras é 
protagonista

Na semana passada a Câmara dos Deputados rejeitou a Medida Provisória

879/2019, que estendia o prazo do reembolso, aporte de 3,5 bilhões de

reais, a ser feito pela União para a Eletrobrás. A quantia seria utilizada para

compensar a estatal pelas despesas realizadas, com distribuidoras de

energia. Na mesma semana, o governo anunciou inclusão de nove

empresas à carteira de privatizações do Programa de Parcerias de

Investimentos (PPI).

Com o debate das privatizações no topo da agenda política, a privatização

da Eletrobras volta a ser o cerne da discussão. Entretanto, com a rejeição

da MP, os planos do governo podem ser prejudicados caso a Eletrobras

assuma as dívidas das subsidiárias, uma vez que o mercado pode ver a

estatal como um investimento não atraente, com a redução nos valores de

suas ações. Nos próximos dias o governo deve encaminhar um novo

projeto ao Congresso, retomando o conteúdo da MP.

Lei do gás recebe audiência pública nesta 
semana
Após divulgação das diretrizes do “Novo Mercado de Gás” (Resolução 16/19), pelo Conselho Nacional de

Política Energética (CNPE), a discussão do PL 6407/2013 está cada vez mais robusta no Congresso, uma vez

que o Executivo decidiu por não enviar um novo projeto de lei para modernizar o setor.

Nesta terça-feira (27), a pedido do relator do projeto, Silas Câmara (PRB/AM), ocorrerá audiência pública na

Comissão de Minas e Energia (CME) para debater o PL. A intenção do relator, que se mostra bastante aberto a

colher sugestões para compor o relatório, é apresentá-lo até o início de setembro. Apesar de não ter

apresentado um novo projeto, o governo deve participar do debate do PL 6407/2013, com sugestões e

alterações.

PEC da cessão onerosa será pauta no Senado
A PEC 98/2019, que dispõe sobre a cessão onerosa e dá outras providências, é o primeiro item na pauta da

CCJ do Senado nesta quarta-feira (28). A PEC, que é paralela à PEC 34/2019 (orçamento impositivo), é de

interesse dos estados e municípios, pois permite que a União compartilhe com os mesmos as verbas

advindas dos leilões dos excedentes do pré-sal.

Na semana passada, Cid Gomes (PDT/CE), o relator da matéria na CCJ, apresentou relatório com emendas.

Em

polêmica e também está na pauta, há grande possibilidade de que a MP

perca a vigência antes de ser aprovada pelos parlamentares.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136471
http://www.mme.gov.br/documents/10584/126063519/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CNPE_16_2019.pdf/9b541598-d378-42bb-88de-48d8ad2a9f2b
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2209349
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2197160
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Em um cenário em que o relatório seja aprovado na forma em que se

apresenta, com alterações do texto da Câmara, a PEC passará por todo o

processo de “ping-pong” de tramitação entre as duas Casas. A PEC é

fundamental para que o governo consiga cumprir com as promessas das

medidas do pacto federativo, e ainda, para que ocorra o leilão da cessão

onerosa marcado para novembro deste ano. A expectativa é que a matéria

seja aprovada na CCJ nesta quarta-feira, e que, no mesmo dia, siga para o

Plenário da Casa, mesmo ainda não estando na pauta.

Prazo 27/08

PL 10061/2018 - Altera o 
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, para possibilitar a 
arbitragem para a definição dos 
valores de indenização nas 
desapropriações por utilidade 
pública, nas condições que 
especifica.

PL 5336/2009 - Altera a Lei nº 
8.443, de 1992, que dispõe sobre 
a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União e dá outras 
providências, modificando a 
redação do § 1º do art. 55, que 
trata sigilo das denúncias 
formuladas ao TCU.

Sanções da semana

Reforma Tributária 
A Reforma Tributária vem ganhando força e já há quem se atreva a

defender a viabilidade de o Congresso Nacional aprovar um texto até o

final deste ano sobre a matéria. Contudo, diferente da proposta de Reforma

da Previdência, existem aqui pelo menos quatro frentes de discussões di-da Previdência, existem aqui pelo menos quatro frentes de discussões difusas sobre o tema e dessas, duas

em tramitação no Congresso. Um cenário que de complexidade se assemelha ao nosso próprio sistema

tributário.

As duas propostas apresentadas até o momento no Congresso Nacional (PEC 45/19 na Câmara dos

Deputados e PEC 110/19 no Senado Federal) tratam sobre a unificação de tributos e a simplificação do

sistema tributário, mas esbarram em desafios que precisam ser superados, tais como: a aceitação da troca

da competência plena dos estados e municípios pela repartição de receitas, o respeito ao princípio federativo

(uma cláusula pétrea que pode ser objeto de questionamento no STF) e o respeito ao princípio da capacidade

contributiva (justiça tributária).

Além dessas há ainda a proposta defendida pelo governo federal, que propõe a unificação dos tributos

federais, a criação de uma contribuição sobre transações financeiras e a redução das alíquotas de

contribuição previdenciária pagas pelo empregado e pelo empregador. O principal desafio para os defensores

desta proposta será a criação de um imposto sobre transações financeiras, que se assemelha a antiga CPMF

criada no governo de FHC e depois extinta.

Para esta semana estão previstas duas audiências públicas sobre o tema, uma na Câmara dos Deputados e

no âmbito da PEC 45/15 para discutir as “Expectativas sobre o Impacto da Reforma Tributária” e a outra na

no Senado Federal para “Instruir a PEC 110/19”.

26 de agosto de 2019

Sessão Conjunta pode votar nesta semana o Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2020
Estava agendada para o último dia 21 a sessão conjunta do congresso para deliberação dos vetos. A sessão

foi cancelada e remarcada para a próxima terça-feira, 27/08, às 19 horas. Não tinham sido convocadas

sessões conjuntas desde 03 de julho. Para esta sessão está pautada o PLDO 2020, entretanto, quatorze vetos

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-orcamentarias/pldo-2020


trancam a pauta, dentre eles os vetos 20 (parcial – Isenção de cobrança de bagagem); 21 (parcial – à Lei que

reorganiza a estrutura ministerial), 23 (parcial – à Lei das Agências Reguladoras); 24 (parcial – à Lei de

proteção de dados pessoais).

A sessão que deveria ter acontecido no dia 21 foi encerrada por falta de quórum. Devido as pautas

polêmicas, segurar o quórum pode ser uma estratégia de certos partidos para buscar acordo. A oposição,

por exemplo, tem interesse em derrubar o veto à Lei de proteção de dados. Alessandro Molon (PSB/RJ), líder

da oposição, tem conversado com outros líderes sobre o assunto. Outra demanda da oposição, é aumentar

o valor do salário mínimo previsto na PLDO 2020 para R$1040.
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https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12425
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