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REFLEXO DAS ELEIÇÕES 2018 
Em meio a adaptações de novas regras eleitorais, crescimento na utilização de redes sociais, crise econômica e acusações de fake news, as 

eleições de 2018 foram marcadas por sua atipicidade. O PSL, nanico até então, elegeu o presidente do país, Jair Bolsonaro, contra o tradicional 

Partido dos Trabalhadores e, na Câmara dos Deputados, elegeu 52 deputados, formando a segunda maior bancada. No Congresso Nacional, a 

renovação foi a maior da história. No Senado, apenas 8 senadores se reelegeram. 
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ECONOMIA 

A recuperação da economia, sob a liderança de Paulo Guedes, era uma 

das maiores expectativas do mercado para o primeiro ano de governo. 

Guedes propôs mudanças significativas nas políticas que estavam 

sendo implementadas nos últimos anos no Brasil, todavia, o governo 

enfrentou dificuldades em dialogar com o Congresso Nacional, mesmo 

com o PSL, “comandando” o maior bloco da Câmara dos Deputados. 

A principal pauta econômica deste ano foi a Reforma da Previdência, que 

foi aprovada em novembro, contrariando a expectativa inicial do governo 

em aprovar esse texto ainda no primeiro semestre.  O atraso na 

aprovação da Reforma é um bom exemplo da dificuldade de negociação 

entre os Poderes Executivo e Legislativo, que pautou essa relação. Para 

aprovar o texto, o governo se viu obrigado a suprimir diversos pontos e 

aprovou uma versão desidratada do mesmo.  

Outra pauta importante para o Governo foi a redução da burocracia nas 

atividades econômicas e facilitação da abertura de empresas. 

XXXXXXXX 

Para tal, durante cerimônia em comemoração aos 100 dias de 

gestão, o presidente assinou “revogaço” de 250 decretos para 

simplificar a compreensão da legislação. Em setembro, foi aprovada 

a Medida Provisória da Liberdade Econômica também com a 

finalidade de desburocratizar o país. Com a aprovação dessa Lei, que 

ficou conhecida como “minirreforma trabalhista”, é esperada a 

geração de 3,7 milhões de empregos e crescimento de mais de 7% 

da economia, em dez anos. No texto final dessa MP, uma das 

principais perdas para o Governo foi exclusão da possibilidade de 

trabalho aos domingos e feriados. O governo voltou a insistir nesse 

último ponto por meio da Medida Provisória 905/2019, o Programa 

Verde Amarelo. Essa última MP, que é vista pela oposição como uma 

continuação das reformas propostas pela Lei de Liberdade 

Econômica, é defendida pelo Governo como a proposta que irá inflar 

a geração de empregos no país.  

Outra promessa de campanha que foi cumprida foi a diminuição da 

máquina pública. Por meio do Decreto 10.185/2019, publicado no 

último dia 23 e que passa a vigorar apenas em janeiro, foram extintos 

mais de 27 mil cargos da administração pública federal, além de 

vedar a abertura de novos concursos públicos e o provimento de 

vagas adicionais para os cargos especificados. Em março, o 

presidente já havia extinguido outros 21 mil cargos no Poder 

Executivo. 

 
 

 
 

CRESCIMENTO E EMPREGO 

em números 

   

Quando Bolsonaro assumiu, o desemprego no 
país era de 12%. Na última avaliação do IBGE, o 

desemprego caiu para 11,6% 

No mesmo período, a taxa de informalidade 
cresceu 0,2%, atingindo a marca de 41,2% 

O Brasil caiu de 109º lugar para a 124ª posição 
no Ranking Doing Business do Banco Mundial, 

onde são avaliados 190 países. De dez itens 
avaliados, o país piorou em apenas um, o alvará 

para construção, e melhorou em outros três, são 
eles: Abertura de empresas; Registro de 

propriedades e Resolução de  
insolvências na justiça. 

O crescimento econômico estimado pelo FMI 
para a economia brasileira em 2020 é de 2%. 

Devido às mudanças propostas pelo governo, o 
Banco Central espera crescimento de 2,2%.   

 

MINISTÉRIOS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?7&codcol=2315
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.185-de-20-de-dezembro-de-2019-234755397
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INFRAESTRUTURA 

A pasta liderada pelo Ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem sido um dos destaques do Governo por estar implementando, com sucesso, o maior programa de concessões do 

mundo. Neste ano, concedeu 27 ativos dos setores aéreo, portuário, ferroviário e rodoviário. Destaca-se o leilão antecipado da Ferrovia Norte-Sul, que foi arrematado pelo lance 

de R$ 2,719 bi, com ágio de mais de 100%. O resultado deste programa é o aporte de R$ 9,4 bilhões em investimentos e R$ 5,9 bilhões em outorgas.  

Para o próximo ano, o ministro prevê 44 leilões nos quatro principais modais de transporte, e estima alcançar R$ 101 bi em investimento. Para tal, o governo pretende leiloar 22 

aeroportos, 9 terminais portuários, 7 rodovias e 6 ferrovias. Destaca-se a rodovia Nova Dutra, que já está em processo de consulta pública, e a finalização dos processos da 

renovação antecipada das concessões de três ferrovias estratégicas para o país, a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), a Estrada de Ferro Carajás (EFC) e a Malha Paulista. 

 

SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME E À CORRUPÇÃO 

Completando a tríade de superministros, o ex-juiz Sérgio Moro, apesar dos problemas enfrentados durante o ano, foi avaliado pelo Datafolha como o mais popular dos ministros, 

ultrapassando, inclusive, a avaliação positiva do próprio Presidente. Sua popularidade impulsionou a aprovação de seu Pacote Anticrime, que havia sido enviado ao Congresso 

no início do ano e foi aprovado na primeira metade de novembro. Apesar de ter sido aprovado em sua versão desidratada - com a retirada de pontos importantes, como o 

excludente de ilicitude – ainda representa uma grande vitória do governo.
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Orçamento Impositivo | Cessão Onerosa | Pré-Sal 

Foi aprovada nesse ano a PEC 34/19, do Orçamento Impositivo. 

Essa PEC limitou o poder do executivo na liberação de emendas 

e aumentou o valor mínimo das emendas de bancada 

apresentadas pelos parlamentares. Além disso, foram incluídos 

na proposta dispositivos que liberavam para estados e 

municípios parte dos recursos oriundos do leilão do excedente de 

petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. O texto também previa a 

compensação da Petrobras, pelos investimentos feitos pela 

empresa na área do excedente descoberto, sobre o contrato de 

cessão onerosa na Bacia. Todavia, os dispositivos que tratavam 

do rateio dos entes federativos foram separados em um novo 

projeto (PL 5478/2019), que foi aprovado em menos de duas 

semanas pelo Congresso Nacional. O leilão, aprovado no texto da 

PEC 98/19, foi realizado no dia 06 de novembro, com menor 

participação do setor privado, desapontando as expectativas da 

equipe econômica. 

Marco Legal do Novo Mercado de Gás  

Um dos temas que ganhou destaque neste ano foi o Marco 

Legal do Novo Mercado de Gás. A Lei vigente do setor é de 

2009 e visava atrair investimentos de novos agentes para o 

mercado, entretanto a Petrobrás continuou dominando o 

setor até 2015, quando iniciou o processo de 

desinvestimento de alguns dos seus ativos. No intuito de 

manter os esforços em atrair investimentos, o então 

governo instalou, em 2017, a iniciativa Gás para Crescer do 

Ministério de Minas e Energia (MME). Em 2018, o presidente 

Michel Temer, publicou o Decreto 9.616/2018, que regulou 

o setor. 

Neste ano, o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) aprovou a Resolução nº 16/2019, que estabeleceu 

diretrizes de políticas energéticas para a promoção de livre 

concorrência no mercado de gás. Em julho, foi editado o 

Decreto nº 9.934/2019, que instituiu o Comitê de 

Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural, 

que por sua vez, tem a finalidade de monitorar a 

implementação das ações necessárias à abertura do 

mercado de gás natural e de propor CNPE eventuais 

medidas complementares.  

Em outubro, o Ministério da Economia divulgou propostas 

de alterações legislativas com o objetivo de impulsionar o 

Novo Mercado de Gás.   

O Ministério da Economia e os Estados vem enfrentando 

divergência sobre a adesão ao Novo Mercado de Gás desde 

o lançamento do programa. A participação dos Estados é 

essencial, pois eles possuem o monopólio na regulação da 

distribuição do gás canalizado, onde as empresas locais 

possuem concessão exclusiva para distribuição do produto 

ao consumidor final. De acordo com o Ministério da 

Economia, a abertura do mercado para as demais empresas 

é uma oportunidade para ampliação da competitividade no 

setor de gás. 

Em sintonia com as diretrizes do Executivo, foi aprovado na 

Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara dos 

Deputados o PL 6407/2013, que institui a Nova Lei do Gás. 

Uma das principais mudanças propostas pelo substitutivo 

é a possibilidade da construção de gasodutos pelo regime 

de autorização, sem necessidade de licitação pública. Além 

disso, a matéria aumenta as responsabilidades e 

competências da ANP.  

 

CONGRESSO NACIONAL 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2197160
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139277
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137438
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9616.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-172805973
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9934.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
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O projeto agora aguarda parecer na Comissão De 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio E Serviços 

(CDEICS), onde o relator é o deputado Laercio Oliveira (PP/SE). A 

proposta ainda precisa passar por outras duas comissões, 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e 

Justiça e Cidadania (CCJC). No entanto, há dois requerimentos 

de urgência ao projeto aguardando deliberação do Plenário. Caso 

seja aprovada urgência ao projeto, a deliberação poderá 

acontecer a qualquer momento em Plenário, sem 

necessariamente esperar a análise das comissões competentes, 

podendo assim, dar maior celeridade ao processo. 

 

 

Marco Legal do Saneamento Básico 

O Novo Marco Legal do Saneamento Básico, apesar de ter 

sido protagonizado pelo Poder Legislativo durante a 

tramitação, foi aprovado por meio do projeto do Poder 

Executivo (PL 4162/2019), em detrimento do PL 3261/2019, 

de autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB/CE). A 

proposição do Poder Executivo, que inicialmente havia sido 

apensada ao projeto do senador, visa atrair investimentos 

privados para o setor, fixa o prazo para licitação obrigatória 

dos serviços e garante o acesso da população a água 

potável e a coleta e tratamento de esgoto até 2033. 

xxxxxxxx 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA) será o órgão regulador 

desse tema.  

Os principais pontos do texto aprovado pela Câmara dos 

Deputados são: alteração dos prazos para implementação 

de aterros sanitários e a elaboração de planos de gestão de 

resíduos sólidos e para o fim dos lixões a céu aberto. Os 

contratos com estatais poderão ser renovados até 2022, por 

mais 30 anos. O texto permite, ainda, a concorrência entre 

estatais e iniciativa privada e obriga a União a prestar apoio 

técnico e financeiro para os municípios. 

 

LEI DA INFORMÁTICA 

O PL 4805/19, que trata sobre a reformulação da Lei da Informática e estabelece um novo modelo de incentivos fiscais para as empresas de tecnologia da informação, foi aprovado no 

Congresso Nacional e seguiu para sanção do Presidente. O texto foi alterado no Senado para cumprir a determinação da Organização Mundial do Comércio (OMC) de trazer maior equidade 

aos incentivos aplicados às empresas nacionais e internacionais.  

O novo texto estabelece que os fabricantes de bens de informática devem cumprir o mínimo de 60% do Processo Produtivo Básico (PPB) no mercado brasileiro para desfrutar do incentivo 

- um crédito que leva em conta o valor total que a empresa deve investir em desenvolvimento, pesquisa e inovação a cada trimestre. Para cumprir com a recomendação da OMC, e para 

o texto entrar em vigor no próximo ano, o projeto precisa ser sancionado até 31 de dezembro deste ano. Caso o projeto não seja sancionado dentro deste prazo, o Presidente Jair Bolsonaro 

ainda poderá editar uma Medida Provisória sobre a matéria. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2213200
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2207613
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2218250
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Brumadinho | Finalizada 

Em janeiro deste ano, a barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho/MG, se rompeu gerando o segundo maior desastre com rejeitos de mineração do Brasil. Para investigar os fatos que levaram 

a essa tragédia foram instaladas três comissões no âmbito federal, uma CPI no Senado e outra na Câmara, bem como uma Comissão Externa também na Câmara dos Deputados. Ambas as CPIs 

sugeriram o indiciamento das empresas Vale, que controlava essa barragem, e Tuv Sud, empresa de engenharia que prestava serviços à mineradora. A CPI da Câmara sugeriu o indiciamento de 

22 funcionários dessas empresas, enquanto a Comissão do Senado recomendou o indiciamento de 13 funcionários. 

 

BNDES | Finalizada 

A CPI para investigar práticas ilícitas no âmbito do BNDES, ocorridas entre 2003 e 2015, foi instalada em março de 2019. A Comissão que foi presidida pelo deputado Vanderlei Macris (PSDB/SP) 

e teve como relator o deputado Altineu Côrtes (PL/RJ), encerrou os trabalhos em outubro deste ano. O relatório da comissão recomendou o indiciamento de 52 pessoas, dentre elas políticos e 

empresários. Ressalta-se que esta é a terceira CPI instalada para tentar apurar possíveis irregularidades no Banco. As anteriores foram finalizadas sem a votação do seu relatório final. Após a CPI, 

o Banco criou o site BNDES Aberto com o objetivo de oferecer maior transparência institucional. Além disso, seu presidente, Gustavo Montezano, após término da auditoria externa, afirmou não 

haver mais nada a ser esclarecido. 

 

 

COMISSÕES DE INQUÉRITO 
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CPI do Derramamento de Óleo | Em Vigor 

Em agosto de 2019, a população brasileira foi surpreendida com o derramamento de óleo no litoral das praias do nordeste e sudeste. Ao menos 11 estados foram afetados. O IBAMA indicou que 

a origem da substância não é brasileira. O instituto estima que este é o maior crime ambiental em extensão da história do Brasil. O Governo federal demorou cerca de um mês para iniciar as 

atividades em busca de soluções para conter o óleo. Por essa tragédia ter gerado, além dos danos ambientais, efeitos econômicos e sociais negativos para a populações dos estados afetados, a 

Câmara dos Deputados instalou no final de novembro, a CPI do Derramamento de Óleo no Nordeste para investigar os fatos que levaram a este acidente.  

O presidente e o relator são, respectivamente, o deputado Herculano Passos (MDB/SP) e João H. Campos (PSB/PE). Segundo o plano de trabalho proposto pelo relator devem ser realizadas 

reuniões, audiências públicas e diligências nas cidades afetadas até o dia 26/03/2020. Em seguida, o relator deve apresentar seu parecer. O prazo final da CPI é em julho de 2020. 

 

CPMI Fake News | Em Vigor 

Como já mencionado neste documento, as eleições de 2018 tiveram como uma de suas principais características a utilização das redes sociais. Existe a suspeita de que houve a utilização de 

perfis falsos para o compartilhamento de fake news e que essa utilização e compartilhamento influenciaram no resultado da eleição. Diante dessa grave denúncia, o Congresso Nacional instalou 

a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para avaliar essas ocorrências. Esta comissão ainda irá investigar outros crimes cibernéticos e a Proteção de Dados Pessoais.  

O senador Angelo Coronel (PSD/BA) e a Deputada Lídice da Mata (PSB/BA) são, respectivamente, o presidente e a relatora dessa CPMI. O prazo final dessa Comissão é 13/04/2020.  

Sobre a Proteção de Dados Pessoais, um dos eixos de investigação dessa Comissão, é importante ressaltar que foi aprovado na Câmara dos Deputados o substitutivo do deputado Orlando Silva 

(PCdoB/SP) ao PL 17/19, que insere a Proteção de Dados Pessoais entre os Direitos Fundamentais previstos na Constituição Federal. Segundo o texto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 

que atualmente está vinculada à Casa Civil, deve ser independente. O assunto deve ser uma das prioridades do Senado no início do próximo ano, haja visto que a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados será criada em agosto de 2020. 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190432
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