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Cenário Geral 

  

Prisão em segunda instância deve 

ficar para o próximo ano 

A disputa pelo protagonismo na normatização da prisão 

após condenação em segunda instância continua, entre 

a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mesmo 

após o acordo firmado entre seus presidentes e alguns 

líderes partidários para priorizar a tramitação da PEC 

199/19, que está aguardando parecer do relator na 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados.    

Na semana passada, um manifesto assinado por 43 

senadores foi apresentado à presidente da CCJ no 

Senado Federal, senadora Simone Tebet (MDB/MT), e 

motivou a entrada do PLS 166/2018, que trata sobre o 

mesmo tema, mas em nível infraconstitucional, na pauta 

da comissão desta terça feira (10).  

Por mais que as proposições não sejam concorrentes 

entre si, os parlamentares favoráveis à matéria, que 

parecem ser maioria dentro do Congresso Nacional, 

deverão discuti-las até encontrar um texto que 

represente o consenso passível de aprovação nos 

Plenários das duas Casas, o que deve ocorrer apenas no 

próximo ano.   

 

  

Saneamento no Plenário da 

Câmara  

O Plenário da Câmara deve analisar, nesta segunda-feira 

(09), o projeto que altera o Marco Legal do Saneamento 

Básico, PL 3261/19. O principal ponto da proposta é 

estabelecer prazo para licitação obrigatória dos serviços 

de saneamento, em que empresas privadas e estatais 

competirão. Hoje, prefeitos e governadores podem optar 

pela licitação ou por firmar contratos de programas 

direto com empresas estatais. Aprovado em Comissão 

Especial em novembro, o texto chegou a entrar na pauta 

de votações da última quarta-feira (04). Porém, sua 

deliberação foi adiada por divergências acerca dos 

prazos para prorrogação dos contratos de programas e 

pela votação do Pacote Anticrime, pautado no mesmo 

dia.   

O presidente da casa, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), 

informou que foi feito um acordo com os governadores 

para garantir a aprovação mais rápida da proposta, que 

tramita em regime de urgência desde novembro. 

Segundo o relator da matéria, deputado Geninho Zuliani 

(DEM/SP), há expectativas para que o texto seja 

aprovado nesta semana e rapidamente encaminhado 

para votação no Senado, de forma a garantir a sanção do 

Nesta semana, a disputa pelo protagonismo no 

debate sobre prisão após condenação em segunda 

instância deve continuar entre as duas casas do 

Congresso, todavia, a solução desta disputa deve 

ficar para o próximo ano. 

O Plenário da Câmara se reunirá para deliberação 

acerca do novo Marco Legal do Saneamento. Nas 

comissões, os destaques ficam a cargo da Comissão 

Especial da PEC 17/19, que inclui Proteção de Dados 

Pessoais entre os Direitos Fundamentais, cujo 

parecer foi apresentado e deve seguir para votação. 

Além disto, o Ministro Abraham Weintraub deve ser 

ouvido na Comissão de Educação.  

No Senado, as audiências públicas para debater a MP 

do Fundo Ambiental contarão com a participação de 

ONGs. As comissões de Agricultura e Assuntos 

Econômicos irão deliberar, em sessão conjunta, 

sobre a venda de terras a estrangeiros. Já na terça-

feira (10), a Lei da Informática deve ser votada e a 

CPMI das Fake News receberá Paulo Marinho. 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2229938
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2229938
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132863
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2207613
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presidente Jair Bolsonaro ainda neste ano. Porém, com o fim da sessão 

legislativa em menos de duas semanas e a existência de outras matérias 

prioritárias, é possível que o projeto encontre resistência.

  

Ministro da Educação é novamente convocado 

para se explicar na Câmara  

Está agendada para esta quarta-feira (11), a convocação do Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, para prestar esclarecimentos sobre suas afirmações a 

respeito das universidades públicas. O ministro afirmou que as instituições teriam 

"plantações extensivas de maconha" e laboratórios de produção de drogas 

sintéticas. A votação pela convocação, na Comissão de Educação (CE), contou 

com o apoio de partidos considerados aliados do governo e foi marcada pela 

atuação do PT e do PSOL, que querem explicações a respeito de suspeitas que 

pairam sobre o ministro acerca de um possível tratamento privilegiado a 

empresários amigos na autorização para funcionamento de cursos de pós-

graduação.  

Esta não é a primeira vez que o ministro é convocado e, mais uma vez, fica evidente a falha do governo na articulação 

política. Tais propostas, geralmente, são transformadas em convites para manter a cortesia na relação entre os 

poderes. Em maio, Weintraub foi convocado, pelo Plenário da Câmara, com o voto de 307 deputados, para explicar o 

bloqueio de verbas no orçamento do setor.  Ampliando o desgaste, a convocação vem na sequência da apresentação 

do parecer do relator da comissão externa criada na Câmara dos Deputados para acompanhar os trabalhos do 

Ministério da Educação (MEC), Dep. Felipe Rigoni (PSB/ES), ocorrida dia 04. No parecer apresentado, o deputado 

evidenciou a ineficiência e os atrasos na gestão do MEC em apresentar até mesmo os planejamentos estratégicos da 

pasta.   

 

Lei da Informática deve ser aprovada esse ano 

O PL 4805/19, que trata sobre a reformulação da Lei da Informática, e que foi aprovado na Câmara dos Deputados no 

último dia 27, chegou ao Senado Federal onde deve ter uma tramitação rápida. A matéria deve ser votada nesta terça-

feira (10) na sessão conjunta das comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e Ciência e Tecnologia (CCT) e então, já 

na próxima quinta-feira (12), deve ser apreciada pelo Plenário do Senado Federal. A urgência em cima do tema se deve 

à necessidade de a Lei ser sancionada até o dia 31 de dezembro para entrar em vigor em abril do próximo ano (01/04).   

Contudo, apesar da urgência, o Governo Federal tem feito pressão para alterar o texto que está no Senado, no intuito 

de cumprir com a condenação imposta pela Organização Mundial do Comércio sobre os incentivos fiscais às empresas 

de tecnologia da informação e comunicação. Se esse cenário se concretizar, o que não parece muito provável, o projeto 

terá que retornar à Câmara dos Deputados antes de ser enviado à sanção presidencial. 

MPV 893/2019 Transforma o 

COAF na Unidade de Inteligência 

Financeira.                          

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados.  

MPV 894/2019 – Pensão a 

crianças com microcefalia 

decorrente do Zika Vírus.                              

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados.  

MPV 901/2019 – Transferência de 

terras da União a Roraima e Amapá  

Situação: Aguardando votação na 

Comissão Mista. 

MPV 904/2019 – Extinção do 

DPVAT e do DPE................................... 

Situação: Aguardando votação na 

Comissão Mista 

MPV 900/2019 – Fundo Ambiental 

Situação: 10 e 11/12 – Audiência 

Pública na Comissão Mista.  

 

De olho nas MPs 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2218250
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CPMI das Fake News realizará oitiva com Paulo 

Marinho nesta semana 

Nesta terça-feira (10), a CPMI das Fake News realizará oitiva com o empresário 

carioca Paulo Marinho. O empresário, que é suplente do senador Flávio 

Bolsonaro (sem partido/RJ), foi figura importante durante a campanha do 

presidente Jair Bolsonaro. Após desentendimentos com a família Bolsonaro, 

Marinho se desvinculou do PSL e se filiou ao PSDB, mantendo relações próximas 

com o presidente da legenda, João Dória (PSDB/SP).   

Na semana passada, a comissão recebeu a deputada Joice Hasselmann 

(PSL/SP), que em seu depoimento denunciou um esquema de “milícias virtuais” 

envolvendo o clã bolsonarista. Neste contexto, a comissão deverá explorar, 

durante a participação de Marinho, as declarações e os materiais apresentados 

pela deputada, principalmente com relação a campanha eleitoral do Presidente. Por ele ter sido uma pessoa central na 

campanha do Presidente, a expectativa é que ele possa trazer novas informações acerca dos financiamentos desse 

suposto esquema, denominado pela oposição como “fake news das eleições”.   

 

Comissão Especial pode aprovar parecer sobre a PEC 17/19, que inclui 

Proteção de Dados Pessoais entre os Direitos Fundamentais 

O deputado Orlando Silva (PCdoB/SP), relator da PEC 17/19, que inclui a Proteção de Dados Pessoais entre os Direitos 

Fundamentais previstos na Constituição Federal, apresentou seu parecer após, aproximadamente, dois meses de 

discussões por meio de audiências públicas. Foram ouvidos representantes dos consumidores, da academia, do setor 

privado, do governo, além de outros expositores que compartilharam experiências de outros países.   

O parecer deve ser aprovado com facilidade, pois não traz polêmicas. Ressalta-se que, por acordo, foi concedida vista 

coletiva na última semana. O substitutivo do relator traz pequenas, mas significantes, alterações no texto. O deputado 

Orlando Silva (PCdoB/SP) insere a Proteção a Dados Pessoais em inciso separado no Art. 5º, e garante que a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados seja uma entidade independente; além de manter a Competência Legislativa Privativa 

da União. Devido a essas alterações, a proposta retornará ao Senado após ser aprovada na Câmara dos Deputados. Há 

expectativa, por parte dos deputados envolvidos, de que a proposta seja deliberada no Senado ainda em 2019. 

Entretanto, devido ao calendário curto, é provável que a apreciação desse texto seja adiada para 2020. 

 

 

 

 

Prazo 11/12 ..............................    

PL 8195/2014 – Institui o Dia 

Nacional da Economia Solidária. 
.............................. 

PL 4744/2016 – Inscreve o nome de 

Tobias Barreto de Menezes no Livro 

dos Heróis da Pátria. 

PL 9116/2017 – Denomina Rodovia 

Agrimensor Ramis Bucair trecho da 

BR-174. 

PL 10217/2018 – Regulamenta o 

art. 37, § 8º, da Constituição Federal, 

para dispor sobre o contrato de 

desempenho dos órgãos e entidades 

da administração pública direta e 

indireta. 

 

Sanções da semana 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594
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ONGs terão importante participação em audiências públicas que 

discutirão MP do Fundo Ambiental 

Nesta terça (10) e quarta-feira (11), serão realizadas duas audiências públicas para discutir a MPV 900/2019. As 

audiências estão marcadas, respectivamente, para às 16h e 14h30 no Senado Federal. A medida provisória em 

discussão autoriza a União a contratar uma instituição financeira para criar e gerir um fundo privado constituído por 

recursos provenientes de multas ambientais. Esse fundo seria utilizado para preservação e melhoria da qualidade do 

meio ambiente.  

A proposta é polêmica. A crítica da oposição se baseia principalmente no fato de que a intenção do governo é 

internalizar os recursos do Ministério do Meio Ambiente, porém, grande parte desses recursos têm sido 

contingenciados pelo teto de gastos. Já o governo, afirma que a intenção da medida é desburocratizar a conversão de 

multas ambientais. Dado a composição da comissão mista que analisa a proposta, a tendência é que o texto sofra 

mudanças substanciais já em seu relatório. Foram apresentadas 94 emendas à matéria, que perde a vigência em março 

do ano que vem.   

Nas audiências públicas agendadas, há um grande número de ONGs convidadas para discutir a medida. É importante 

ressaltar que o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), participa durante esta semana 

da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-25), em Madri. Ao contrário do ministro do Meio 

Ambiente, o senador se encontrará com diversas organizações ambientais. A MPV 900/2019 poderá ser uma das 

pautas dessa reunião. Sem a presença do presidente do país, Jair Bolsonaro, Alcolumbre é a maior autoridade brasileira 

no evento. Entre as mensagens que o senador pretende passar, a principal é a de que o Congresso não permitirá 

retrocessos na legislação ambiental. 

 

Venda de terras a estrangeiros poderá ser aprovada em comissões do 

Senado  

Está marcada, para esta quarta-feira (11), sessão conjunta da Comissão de assuntos Econômicos (CAE) e Comissão 

de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) para deliberação do PL 2963/2019, que regulamenta a aquisição, posse e o 

cadastro de propriedade rural por estrangeiro. O relatório do senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG) já foi lido em ambas 

as comissões e está com prazo de vista esgotado. O senador Jaques Wagner (PT/BA) apresentou voto em separado, 

pela rejeição do projeto, que também já foi lido na CAE e na CRA.   

Com a discussão encerrada, a expectativa é que o projeto seja deliberado nesta semana. A sessão conjunta da CAE e 

CRA sinaliza o esforço dos parlamentares na tentativa de dar celeridade ao projeto que tramita no Senado desde maio.  

Caso a matéria seja aprovada, poderá seguir ainda esta semana para a CCJ, onde terá análise terminativa, dispensando 

a análise do Plenário. Apesar da expectativa em torno da aprovação, é provável que a discussão não se encerre neste 

ano, uma vez que a venda de terras para estrangeiros é um tema complexo e vem sendo debatido há mais de 12 anos 

no Congresso. Além disso, há requerimento para que o projeto também tramite na Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional (CRE). 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139444
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136853
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