
Deputados e senadores se reunirão, mais uma vez,

nesta semana, em Sessão Conjunta do Congresso

Nacional marcada para quarta-feira (02), às 13h.

Cinco vetos ainda precisam ser votados para que se

possa deliberar sobre outros projetos, já que eles

trancam a pauta. Os vetos tratam sobre: estrutura das

agências reguladoras; criação da Autoridade Nacional

de Proteção de Dados; regulamentação da profissão

de cuidador de idosos; criação do Cadastro Nacional

da Pessoa Idosa; e prazo para julgamento de ações

no Supremo Tribunal Federal (STF).

A sessão desta semana deve limpar a pauta de vetos.

Caso isso aconteça, será possível deliberar sobre a Lei

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), já aprovada pela

Comissão Mista de Orçamento (CMO), e os projetos

de lei do Congresso Nacional que estão em

tramitação. Entre os projetos em tramitação, há o PLN

10/2019, que abre crédito à Petrobras para assegurar

a manutenção de plataformas do pré-sal, que ainda

aguarda aprovação da CMO, e pode ir a Plenário ainda

nesta semana.

O governo deve publicar, ainda no dia de hoje e em

edição extra do DOU, uma Medida Provisória com a

nova versão da Lei da Informática e do Programa de

Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria

de Semicondutores (PADIS). Seu texto será similar ao

trazido no PL 4805/2019 e no seu apensado, PL

4944/2019, ambos em tramitação na Câmara dos

Deputados.

O que motivou a edição desta Medida Provisória foi a

oportunidade de adequação técnica de seu texto, a

fim de evitar um possível contencioso no âmbito da

Organização Mundial do Comércio, e também para

cumprimento dos Princípios da Noventena e da

Anterioridade Tributária, uma vez que é necessário

(para garantir sua efetividade tributária em 2020) a

vigência desta Lei já no início do mês de outubro

deste ano.

A Frente Parlamentar Mista da Ciência, Tecnologia,

oioio

Nesta semana, o governo deve enviar duas

importantes propostas ao Congresso: uma nova MP

que trata sobre a Lei da Informática e a proposta de

Reforma Tributária.

Algumas MPs ainda trancam a pauta do plenário da

Câmara, e o Congresso deve se reunir em sessão

conjunta para deliberar vetos, e possivelmente,

discutir a LDO.

Além disso, após adiamento na última semana, a

Reforma da Previdência pode ser votada em primeiro

turno no plenário do Senado.

Cenário Geral
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Nova Medida Provisória deve 
tratar sobre a Lei da Informática 
e PADIS

Pesquisa e Inovação está trabalhando ativamente

sobre o tema e alguns de seus membros, como seu

presidente, senador Izalci Lucas (PSDB/PSL), vice-

presidente, deputado Vitor Lippi (PSDB/SP), e o

deputado Marcos Pereira (REP/SP), devem assumir

papéis de destaque na tramitação desta Medida

Provisória, que precisa ser aprovada até o final deste

ano para evitar discussões de eventuais

inseguranças jurídicas.

LDO pode ser discutida em 
sessão do Congresso Nacional

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/137603
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2218250
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2219479


O governo prometeu enviar esta semana, para o Congresso Nacional, uma nova proposta de Reforma

Tributária que tramitará concomitantemente com outras duas já apresentadas (PEC 45/2019 e PEC 110/2019).

A falta de alinhamento e a rejeição do governo com as demais propostas mantêm as PECs travadas, desde

julho, nas comissões. A PEC 110/19, de autoria do Senado, aguarda a votação de seu parecer na Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ), enquanto a PEC 45/19 já teve o prazo para apresentação de emendas em

Comissão Especial da Câmara prorrogado por cinco vezes.

No intuito de mudar esse cenário, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes das duas Casas

Legislativas, Rodrigo Maia (DEM/RJ) e Davi Alcolumbre (DEM/AP), pretendem criar uma comissão mista para

facilitar o consenso sobre qual texto da Reforma Tributária deve ser aprovado no Congresso Nacional. O

governo pretende aprovar a reforma ainda este ano, entretanto, como a PEC da Previdência ainda se encontra

em discussão no Senado, três meses pode ser pouco tempo para se chegar a um acordo e à aprovação.

O Plenário do Senado promete votar o primeiro turno da reforma da

previdência na tarde desta terça-feira (01). Para tanto, a Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ) marcou reunião para a manhã do mesmo dia a

fim de deliberar as emendas de Plenário apresentadas à matéria. O

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP), pediu desculpas à

presidente da CCJ, Sen. Simone Tebet (MDB/MS), e ao relator da matéria na

comissão, Sen. Tasso Jereissati (PSDB/CE), pelo adiamento da votação,

cujo calendário havia sido definido entre os líderes.

O adiamento da votação foi uma reação política dos senadores para forçar

o governo a liberar créditos para suas emendas. Apesar de arriscado, o

governo considerou o adiamento positivo, uma vez que a operação da

Polícia Federal na casa do líder do governo, Sen. Fernando Bezerra Coelho

(MDB/PE) afetou os ânimos entre os senadores. Além disso, não promulgar

completamente a PEC da Cessão Onerosa incomodou senadores que

defendem o pacto federativo. O líder do PSD, senador Otto Alencar (BA),

ressaltou o descumprimento do acordo por parte do senador Davi

Alcolumbre a respeito da votação da reforma da previdência. O PSD tem a

terceira maior bancada do senado (9). Mais uma vez, o presidente do

Senado enviou uma carta, se desculpando por promulgar a PEC sem

ampliar a consulta aos governadores.
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MPV 884/2019 - Retira prazo 
para inscrição de propriedades no 
CAR.                                      
Situação: Aguardando votação no 
Senado Federal. 

MPV 885/2019 - Venda de bens 
apreendidos de traficantes.               
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 887/2019 – Prorrogação de 
contratos do Comando da 
Aeronáutica.                        
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 888/2019 – Requisições de 
pessoal para a Defensoria Pública 
da União.                              
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 893/2019 – Transforma o 
COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira.                             
Situação: 01 e 02/10 - Audiências 
Públicas na Comissão Mista. 

MPV 894/2019 – Pensão a 
crianças com microcefalia 
decorrente do Zika Vírus.                             
Situação: 02/10 – Reunião de 
trabalho na Comissão Mista. 

De olho nas MPsReforma da Previdência se consolida como 
moeda de troca e desacordos podem atrasar 
calendário

Governo deve enviar sua proposta de Reforma 
Tributária

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


Na última semana, o STF formou maioria pela tese de que o réu delatado

deve ser o último a ser ouvido em sua ação penal para garantir o direito de

ampla defesa. A discussão foi estimulada pelo caso de Aldemir Bendini

que conseguiu, enquanto réu delatado, ter sua sentença anulada por não

ter sido ouvido por último em seu processo. Esta decisão abriu precedente

para diversos outros réus em situação semelhante. O ministro Edson

Fachin, relator da lava jato no STF, decidiu levar a discussão à plenário

para que se definisse um posicionamento sobre o assunto com

atingimento de maioria, e o plenário deve se reunir novamente, na próxima

quarta-feira (02), para tentar modular os efeitos da decisão.
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Prazo 02/10

PL 6566/2013 - Cria o Fundo 
Nacional de Pesquisa para 
Doenças Raras e Negligenciadas 
(FNPDRN) e dá outras 
providências.

Prazo 03/10

PLC 79/2016 - Altera as Leis nºs
9.472, de 16 de julho de 1997, para 
permitir a adaptação da 
modalidade de outorga de serviço 
de telecomunicações de 
concessão para autorização, e 
9.998, de 17 de agosto de 2000; e 
dá outras providências.

Sanções da semana
STF continua a discussão sobre tese que 
pode anular sentenças da Lava-Jato

Pauta do plenário da Câmara continua extenso
A pauta do Plenário da Câmara dos Deputados continua extensa esta semana. Ainda há três medidas

provisórias que aguardam votação: a MPV 885/2019, a MPV 887/2019 e a MPV 888/2019. Além disso,

continuam na pauta o PLP 461/2017, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

(ISSQN), o PLP 459/2017, que altera o Código Tributário Nacional, e o PL 3723/2019, que trata sobre o porte

de armas, entre outros.

Na semana passada, duas MPs (866/2018 e 884/2019) foram deliberadas pelos deputados depois de mais

de um mês que a última medida havia sido aprovada (MPV 881/2019, da Liberdade Econômica). A MPV

885/2015, que trata do Fundo Nacional Antidrogas, começa a entrar em estado crítico, já que perde vigência

no dia 15/10. Levando em consideração que há sessão conjunta do Congresso marcada para quarta-feira, é

possível que poucos projetos sejam deliberados pelos deputados nesta semana.

A discussão dessa semana deve se concentrar sobre a aplicação desta decisão nos casos que já se

encontram em andamento (a todos os réus condenados que recorreram em 1ª instância aderindo a essa

tese) ou apenas nas condenações julgadas a partir de agora. Outro ponto importante, que também deverá ser

discutido no julgamento, é a aplicação deste entendimento sobre falas e documentos apresentados nos

autos desses processos. Caso a decisão seja aplicada também aos documentos, o réu mais importante da

operação lava-jato, o ex-presidente Lula, poderia ser beneficiado.
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https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137323
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137431
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137829
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166600
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166464
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2209381
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135031
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137319
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137323
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