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 No primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, foram editadas 48 medidas 

provisórias, das quais 24 já tiveram a análise encerrada pelo Congresso. Dessas, 12 

foram aprovadas, 1 foi rejeitada e 11 perderam o prazo de votação. Para 2020, 24 MPs 

ainda estão com análise pendente pelo Parlamento. Com estes resultados, Bolsonaro 

é o presidente que teve a menor quantidade de Medidas Provisórias aprovadas no 

primeiro ano de mandato, se comparado aos 5 últimos governos após a Emenda 

Constitucional 31/01, que vedou a reedição de MPs. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Medidas Provisórias são um dos instrumentos utilizados pelo Presidente da 

República para pautar o Congresso, e a validação dessas pelos parlamentares pode 

servir como medidor da relação entre o poder executivo e legislativo. A baixa 

conversão de medidas provisórias em projetos de lei no ano de 2019, de apenas 50%, 

reflete a relação conturbada entre o atual presidente e o Congresso.  

Desde sua campanha, Bolsonaro apresentou um discurso contrário à política 

tradicional e, uma vez eleito, manteve uma posição "antissistema", montando seu 

Ministério a partir de negociações diretas com os indicados ou frentes temáticas, e 

não com os partidos, como de costume. Assim, Bolsonaro construiu uma base de 

apoio mais enxuta no Congresso, que acabou sendo desgastada por uma série de 

atritos e disputas internas em seu então partido, o PSL.   

Somado à baixa aceitação parlamentar, algumas MPs propostas por Bolsonaro 

foram barradas pelo Judiciário. A MP que transferia a Fundação Nacional do Índio 

do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, por exemplo, foi suspensa 

pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. 
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PRINCIPAIS MEDIDAS PROVISÓRIAS ANALISADAS EM 2019

Organização da Presidência e dos Ministérios | Primeira Medida apresentada no ano, a MPV 870/19 organizou a 

administração do governo federal com a aglutinação de ministérios e a mudança de algumas de suas atribuições. O texto 

final conteve alteração da Câmara dos Deputados, que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a pasta da Economia.  

  

Liberdade Econômica | A MP foi apresentada com o objetivo de diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas, 

principalmente de micro e pequeno porte. O texto sofreu alterações no Senado e o presidente da casa, Davi Alcolumbre 

(DEM/AP), comprometeu-se a encaminhar projeto de lei sobre artigos retirados.   

  

Saque-aniversário do FGTS | A medida alterou as regras de liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) e do PIS-Pasep, com o objetivo de circular cerca de R$ 42 bilhões até 2020. Durante sua tramitação, a 

comissão mista destinada a análise da matéria alterou o valor original do saque de R$500 para R$998, para a parcela da 

população que tivesse até este valor em seu saldo.   

  

Distribuidoras de energia elétrica | A única MP de Bolsonaro rejeitada em 2019 versava sobre o pagamento de R$ 3,5 

bilhões à Eletrobras para compensar gastos com combustíveis em usinas termelétricas. A rejeição se deu após acordo 

entre as lideranças da Câmara, que fecharam o voto como forma de oposição ao governo.

  

MUDANÇAS NA TRAMITAÇÃO 

  

Durante o ano de 2019, tanto o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), 

quanto o do Senado, Davi Alcolumbre 

(DEM/AP), queixaram-se do curto prazo 

com que as medidas provisórias 

chegavam ao plenário das duas Casas. 

Esta insatisfação construiu o caminho para 

o entendimento entre as duas Casas, o que 

viabilizou a aprovação da PEC 91/2019, 

que cria novas regras para tramitação de 

MPs, em caráter final. Apesar de aprovada, 

esta PEC ainda não foi promulgada.  

 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137834
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136471
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137178


  
 

 
 

 

Distrito Relações Governamentais 
SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 Bloco E Salas 316-318, Brasília –DF. 

www.distritorelgov.com 
linkedin.com/distrito-relgov 

(61) 3548-5297 

 

 

 

TRÊS MEDIDAS PROVISÓRIAS PRECISAM DE RÁPIDA APROVAÇÃO 

PARA QUE NÃO PERCAM A EFICÁCIA APÓS O RECESSO  

Existem três medidas provisórias que possuem prazo máximo de tramitação em 

fevereiro de 2020, são elas: MPV 894/2019, que trata da pensão a crianças com 

microcefalia decorrente do Zika Vírus; MPV 895/2019, que trata da Carteira de 

Identificação Estudantil; e a MPV 896/2019, que dispõe das publicações de atos da 

administração pública. O prazo da MPV 894/2019 se encerra no dia 12/02 e as 

demais no dia 16/02.  

As três MPs estão em estado crítico, dado que o recesso parlamentar se encerra no 

dia 02/02 e, além do prazo curto para a deliberação das matérias, os parlamentares 

estarão envolvidos com as novas composições das comissões permanentes, o que 

pode tirar o foco da aprovação dessas medidas. Fora isso, as MPs 895/2019 e 

896/2019 ainda não passaram pelo Plenário da Câmara, complicando ainda mais sua 

 

 

situação, podendo culminar em sua perda de eficácia. Já a MPV 894/2019, de tema 

mais consensual no Congresso Nacional, já foi aprovada pelos deputados. Dessa 

forma, caso haja acordo para rápida votação dos senadores, é possível que a matéria 

seja aprovada.   

  

EXTINÇÃO DO DPVAT E CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO 

PROMETEM DISCUSSÕES INTENSAS NO CONGRESSO NACIONAL EM 

2020  

Estão em tramitação no Congresso Nacional duas MPs que prometem gerar debates 

acalorados entre os parlamentares em 2020. A MPV 904/2019, que extingue o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) e o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por 

suas Cargas (DPEM), e a MPV 905/2019, que altera a legislação trabalhista e institui o 

Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, programa com o objetivo e impulsionar a 

criação de empregos para jovens. Ambas ainda podem ter seus prazos prorrogados 

por 60 dias, que devem se encerrar de forma definitiva na segunda quinzena de abril.  

A MPV 904/2019 teve sua vigência suspensa por determinação do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que deu parecer favorável à ação da Rede Sustentabilidade. No entanto, 

no final de dezembro, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
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https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138553
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138578
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/138579
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139756
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757


  
 

 
 

 

Distrito Relações Governamentais 
SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 Bloco E Salas 316-318, Brasília –DF. 

www.distritorelgov.com 
linkedin.com/distrito-relgov 

(61) 3548-5297 

 

  

publicou resolução reduzindo entre 60% e 86% o valor do DPVAT. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, chegou a suspender a resolução do CNSP, mas voltou atrás. Diante 

de tantas reviravoltas, os debates entre os parlamentares sobre o seguro não devem ser tranquilos. A Comissão Mista da matéria já foi criada e tem o deputado Lucas Vergilio 

(SD/GO) como presidente e o senador Marcos Rogério (DEM/RO) como relator.  

A MPV 905/2019 teve sua constitucionalidade questionada à presidência do Congresso Nacional por parlamentares de oposição ao governo. Segundo a oposição, a matéria 

mexe em questões constitucionais que fogem do escopo de uma Medida Provisória. No entanto, foi criada Comissão Mista para sua deliberação, tendo sido eleitos o senador 

Sérgio Petecão (PSD/AC) como presidente, e o deputado Cristino Áureo (PP/RJ) como relator. Caberá, portanto, ao deputado relator analisar os termos constitucionais da MP.  

 

PRIVATIZAÇÃO DA CASA DA MOEDA E CRIAÇÃO DE FUNDO AMBIENTAL ESTÃO NA AGENDA DESTE ANO  

Outras duas Medidas Provisórias polêmicas aguardam deliberação dos parlamentares neste ano. A MPV 900/2019, que autoriza a União a contratar instituição financeira para 

criar e gerir fundo privado constituído por recursos decorrentes de multa ambiental, e a MPV 902/2019, que dá fim à exclusividade da Casa da Moeda de fabricação de dinheiro 

impresso. A MPV 900/2019 já teve seu prazo prorrogado para 26/03, e a MPV 902/2019 ainda poderá ser prorrogada para a primeira quinzena de abril.  

O processo de discussão sobre a criação do Fundo Ambiental (MPV 900/2019) já está mais desenvolvido. A comissão mista responsável pela discussão da matéria foi instalada 

no dia 04/12, elegendo como presidente o deputado Sidney Leite (PSD/AM) e como relator o senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE). Já foram realizadas duas audiências 

públicas sobre o tema. A matéria deve ser aprovada em sua comissão mista ainda em fevereiro, com mudanças importantes no texto, definindo critérios para a escolha dos 

gestores do fundo e da destinação desses recursos.  

Já a MPV 902/2019 está em um ritmo mais lento de tramitação. A comissão mista foi instalada no dia 04/12 e foram eleitos a deputada de oposição ao governo, Benedita da 

Silva (PT/RJ), para a presidência e o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) para a relatoria. É importante ressaltar que o fato de a presidência da comissão estar nas mãos da 

oposição amplia a possibilidade de a matéria sofrer grandes modificações em seu texto.  
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https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139444
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139711
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SEIS MEDIDAS PROVISÓRIAS AGUARDAM INSTALAÇÃO DE COMISSÃO MISTA  

Entre os dias 20/12 e 03/01, foram apresentadas seis Medidas Provisórias que aguardam a volta do recesso parlamentar para que sejam deliberadas. As medidas tratam sobre 

contratos do Ministério da Agricultura (MPV 913/2019); escolha dos dirigentes das universidades federais (MPV 914/2019), gestão e alienação dos imóveis da União (MPV 

915/2019); valorização do salário mínimo (MPV 916/2019); acessibilidade nas salas de cinema (MPV 917/2019); e sobre criação de funções de confiança na Polícia Federal 

(MPV 918/2020).   

Dentre elas, a mudança dos dirigentes das universidades federais e a valorização do salário mínimo, por tratarem de temas sensíveis, devem gerar maiores polêmicas no 

Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, as MPs que tratam de assuntos considerados menos importantes podem ter sua tramitação prolongada por estarem fora da prioridade 

da agenda política. É importante ressaltar que 2020 é um ano eleitoral, e que o ritmo de votações no Congresso Nacional deve diminuir bastante a partir de maio deste ano. 

 

 

 

 

 

 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140367
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140379
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140385
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140385
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140391
MPV%20918/2020
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