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Cenário Geral 

  

A primeira proposta do Plano Mais 

Brasil, PEC dos Fundos, deve ser 

votada nessa semana 

A PEC dos Fundos (PEC 187/19) deve ser votada na 

próxima quarta-feira (19/02) na Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado. A proposta inicial 

extinguia todos os Fundos, visando inserir seus recursos 

na economia. Entretanto, o substitutivo do relator, 

senador Otto Alencar (PSD/BA), manteve alguns desses 

Fundos, ampliando as despesas fora do teto de gastos, o 

que não agradou a Equipe Econômica. O líder do Governo, 

senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), discorda 

desta avaliação, pois entende que há espaço para excluir 

do teto os recursos dos Fundo e garantir que os gastos 

sejam aplicados naquelas despesas para as quais foram 

indicadas. O senador informou à equipe de Paulo Guedes 

que esse é o melhor caminho para aprovar as outras 

duas PECs do Plano. 

O governo, que esperava ter essa PEC aprovada até abril, 

tem se empenhado para retirar a flexibilização do teto de 

gastos. Há também conflito entre os senadores sobre o 

destino desses recursos. Enquanto uma parte defende a 

aplicação em um programa de habitação popular, o atual 

relatório garante o investimento desses recursos em 

infraestrutura e P&D&I. Portanto, o texto ainda deve ser 

alterado antes da votação desta semana. 

  

Ministra da Agricultura comparecerá 

em audiência pública da MP da 

Regularização Fundiária 

A Comissão Mista que avalia a Medida Provisória (MP) 

910/19 (regularização fundiária) realizará audiência 

pública nesta terça-feira (18/02) com a presença da 

ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Teresa Cristina. A proposta, que estabelece novos 

critérios para a regularização fundiária de imóveis da 

União e do Incra, é considerada prioridade para a 

bancada agropecuária e expôs, em seu último debate, 

divergências entre ruralistas e ambientalistas a respeito 

de possíveis incentivos ao desmatamento e à defesa de 

regularização de pequenas propriedades. 

O texto apresentado pelo governo já foi apontado pelo 

Ministério Público como inconstitucional, pois entende-

se que a matéria, além de proporcionar benefícios a 

grileiros, favorece o desmatamento. A bancada ruralista, 

considerada a mais forte e atuante do congresso, 

interpreta a MP como antiga demanda por segurança 

jurídica e adiantou o debate com a ministra na semana 

passada em reunião da Frente Parlamentar Agropecuária 

(FPA). Devem ser feitos ajustes no parecer, todavia, a 

matéria deve ser deliberada, no Congresso, sem maiores 

dificuldades. 

Esta semana será marcada pelo andamento de Medidas 

Provisórias. Há possibilidade de votação da MPV 897/19, 

que estabelece regras sobre crédito e financiamento de 

dívidas de produtores rurais, e da avaliação do plano de 

trabalho da MPV  907/2019, que reformula a Embratur. 

Além disto, duas Medidas Provisórias perdem a vigência e 

outras duas poderão ter seus pareceres apresentados em 

suas respectivas comissões mistas.  

No Senado, a Comissão Mista da MPV 910/19 receberá, na 

terça-feira, a presença da ministra da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, Teresa Cristina. E, na quarta-feira, a PEC 

dos Fundos deve ser votada na Comissão de Constituição 

e Justiça.  

Há expectativas para o envio da Reforma Administrativa ao 

Congresso e para o Julgamento da ADI 5942, que 

estabelece regras para exploração de petróleo e venda de 

ativos da Petrobras, no STF.  

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139703
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140116
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Mais duas Medidas Provisórias perderam a vigência no 

governo Bolsonaro 

Duas Medidas Provisórias perderam a vigência nesta semana: MPV 895/2019 

(Carteira de Identificação Estudantil) e MPV 896/2019 (Publicações de atos da 

administração pública). Ambas tiveram o prazo máximo de tramitação no 

Congresso Nacional e sua vigência encerrados no último domingo (16/02). 

É importante mencionar que ambas tratavam de matérias que não estão ligadas à 

pauta econômica do governo, mas são assuntos discutidos pela parte mais 

ideológica ligada ao presidente Bolsonaro. Dado à falta de urgência atribuída a 

essas matérias, a articulação da oposição para que MPs ideológicas como essas 

caduquem tem se mostrado efetiva junto ao presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM/RJ). 

 

Duas Medidas Provisórias podem ter seus pareceres 

apresentados nesta semana   

Duas Medidas Provisórias poderão ter seus pareceres apresentados em suas 

respectivas comissões mistas durante esta semana: MPV 899/2019 (Contribuinte 

legal) e MPV 905/2019 (Contrato Verde e Amarelo). As duas MPs, elaboradas pela 

equipe econômica do governo, têm reuniões marcadas para terça (18/02) e 

quarta-feira (19/02), respectivamente.  

O relator da MPV 905/2019, deputado Christino Áureo (PP/RJ), tem pressa para a 

elaboração de seu parecer. A matéria, que é polêmica, teve mais de mil emendas 

apresentadas e estará em constante risco de obstrução por parte da oposição. Já o parecer do deputado Marco 

Bertaiolli (PSD/SP), na MPV 899/2019, deverá ter aprovação menos conturbada após o feriado de Carnaval (25/02). 

Ambas as matérias deverão sofrer pedidos de vista coletiva nesta semana. Ressalta-se que as matérias foram, a MPV 

899/2019 perderá vigência em 25/03 e a MPV 905/2019, em 20/04. 

 

Medida Provisória da Embratur 

A comissão mista responsável pela Medida Provisória (MP) 907/2019, que reformula a Embratur, se reúne nesta terça-

feira (18/02), às 14h, para avaliar seu plano de trabalho. O instrumento é importante para análise dos temas que serão 

priorizados pelo relator, Deputado Newton Cardoso Júnior (MDB/MG), considerando o cenário de 108 emendas 

apresentadas. Nota-se, pelo alto número de emendas, que a transformação da autarquia em agência é apenas um dos 

pontos polêmicos dessa MP, que promete movimentar vários setores.  

MPV 897/2019 – Crédito Rural 

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados.  

MPV 901/2019 – Transferência de 

terras da União a Roraima e Amapá  

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados. 

MPV 898/2019 – Abono natalino do 

Programa Bolsa Família 

Situação: 18/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista. 

MPV 902/2019 – Fim da exclusividade 

da Casa da Moeda do Brasil 

Situação: 19/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista.  

MPV 905/2019 – Programa Verde e 

Amarelo 

Situação: 18/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista.  

MPV 907/2019 – Embratur 

Situação: 18/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista.  

MPV 908/2019 – Auxílio emergencial a 

pescadores afetados por manchas de 

óleo 

Situação: 18/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista.  

MPV 910/2019 – Regularização 

fundiária  

Situação: 18/02 – Audiência Pública na 

Comissão Mista. 

 

De olho nas MPs 

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/139427
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139928
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Haverá, certamente, resistência do setor artístico quanto à liberação do recolhimento de taxas do ECAD. Quanto aos 

benefícios fiscais, o setor de turismo deve pressionar fortemente pela aprovação do texto, para evitar lapso temporal 

sem cobertura, pois a descontinuidade do benefício impactaria imediatamente o setor. Outra pauta de interesse do 

setor de turismo é o possível retorno da discussão sobre regulamentação de jogos e cassinos, que tramita por meio de 

emenda. Ademais, a resistência contra a diminuição da arrecadação do SEBRAE será muito discutida. A divergência 

entre setores importantes predispõe um cenário de grandes negociações e concessões, culminando, provavelmente, 

na aprovação de um texto diferente do inicialmente proposto pelo Poder Executivo.  A medida provisória vale até o dia 

06/03 e depois de passar pela comissão mista, o texto ainda precisa ser aprovado pelos Plenários da Câmara dos 

Deputados e do Senado para virar lei.   

A Reforma Administrativa de volta à agenda de prioridades do governo 

O presidente Bolsonaro voltou atrás ao reafirmar que poderia enviar ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, uma 

proposta de Reforma Administrativa que trará, dentre outras mudanças, a extinção de cargos de carreira, unificação 

das nomenclaturas dos cargos e a avaliação de desempenho para os futuros servidores públicos. 

Apesar do tema sobre a diminuição dos gastos com a estrutura do Estado ter alcançado consenso dentro da equipe 

econômica do governo e estar na pauta de discussão da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, o tema 

enfrentará resistência dentro do Congresso Nacional. 

Isso se deve, principalmente, à força e organização do setor, à demora do governo em encaminhar o texto dessa 

reforma ao Congresso Nacional e às recentes declarações do Ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o 

funcionalismo público. Além da resistência já esperada no Congresso, algumas centrais sindicais já estão organizando 

um protesto para o dia 18 de março contra o “desmonte do Estado brasileiro”.  

 

STF pauta processo sobre exploração de petróleo e venda de ativos da 

Petrobras em meio a greve dos petroleiros  

Está na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quarta-feira (19/02) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5942, que foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) questionando o Decreto nº 9.355, 

de 25 de abril de 2018, que estabelece regras para exploração de petróleo e venda de ativos da Petrobras. O PT alega, 

dentre outros argumentos, que o decreto invade competências do Congresso Nacional ao estabelecer as regras para o 

setor de exploração de petróleo e venda de ativos da Petrobras. 

A ADI entrou na pauta do STF em meio a greve dos petroleiros, que lutam contra as demissões previstas na política de 

desestatização da Petrobras. Até o momento, a greve não representou impactos na produção da estatal, e , caso não 

tenha maior aderência, provavelmente não afetará o abastecimento de combustíveis do país. Caso a ADI seja julgada 

procedente, a decisão poderá ser contestada, considerando que em 2019 o STF vedou, no julgamento da ADI 5624, a 

venda de empresas públicas, salvo as subsidiárias, sem a autorização legislativa. A fábrica de fertilizantes Araucária 

Fertilizantes, no Paraná, que realizou muitas demissões por estar em processo de desativação, dando início à greve, é 

uma subsidiária da Petrobras.   

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5459537
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9355.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9355.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5093069
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Plenário da Câmara retoma votação da Medida Provisória do Crédito Rural 

Está prevista para essa semana, no Plenário da Câmara, a conclusão da votação da Medida Provisória (MP) 897/19, 

que estabelece regras sobre crédito e financiamento de dívidas de produtores rurais. Apesar da obstrução da oposição 

ocorrida semana passada, o texto-base do relator Dep. Pedro Lupion (DEM/PR), membro da Frente Parlamentar da 

Agropecuária (FPA), foi aprovado com 329 votos favoráveis e 58 contrários. Com a aprovação do texto, resta aos 

parlamentares a votação dos destaques apresentados.  

Dentre os destaques a serem votados está o do PT, que quer impedir o aumento da participação dos bancos privados 

no crédito rural. De acordo com a oposição, a participação dos bancos privados no crédito rural enfraquece os bancos 

públicos. Como a MP perde sua vigência no início de março, a expectativa é que a Medida seja aprovada na Câmara até 

o fim dessa semana, antes do recesso de carnaval. Após aprovação do Plenário da Câmara caberá ao Plenário do 

Senado a análise do texto.  

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139071
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