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Cenário Geral 

  

Governo deve publicar novas medidas 

de proteção ao Emprego 

É esperada para essa semana a publicação de uma 

Medida Provisória para operacionalização de algumas 

medidas de proteção de emprego e apoio às empresas. 

Uma das medidas esperadas é a possibilidade de 

suspensão do contrato de trabalho com o pagamento 

de parte do seguro desemprego pelo governo. 

Importante lembrar que a possibilidade de suspensão 

do contrato de trabalho havia sido publicada na 

primeira versão da Medida Provisória nº 927/2020, mas 

acabou sendo revogada após reação negativa da 

imprensa e do Congresso. A expectativa é de que a 

medida seja retomada, mas, desta vez, com a previsão 

de haver compensação aos trabalhadores, o que deverá 

reduzir bastante a resistência. 

Outra medida bastante aguardada deverá liberar 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalho para auxiliar 

o pagamento de salários de funcionários de bares e  

restaurantes, um dos setores mais atingidos pela crise 

até o momento. Apesar de não ter sido oficialmente 

anunciada, uma Medida Provisória sobre o tema já 

estaria pronta, aguardando apenas ajustes jurídicos 

para evitar questionamentos futuros. A ideia é liberar R$ 

36 bilhões para pagamento de até 3 meses de salários 

desses funcionários.  

Somadas às medidas já anunciadas, como o auxílio 

emergencial de R$ 600,00 a trabalhadores mais 

vulneráveis e a linha de financiamento de salários para 

micro e pequenas empresas, as novas medidas marcam 

uma fase mais agressiva de respostas do governo. Se a 

grande maioria das ações implementadas nas 

primeiras duas semanas eram medidas para aumentar 

a liquidez da economia, as determinações agora 

voltam-se ao socorro imediato dos trabalhadores e 

empresas. 

 

Auxílio emergencial será votado no 

Senado 

Está prevista para esta segunda-feira (30/03) a 

votação, pelo Senado, do PL 9236/2017, que estabelece 

o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), por três meses, a pessoas de 

baixa renda. Divulgado pelo Ministério da Economia 

ainda na primeira semana de anúncios de medidas de 

combate à crise,  havia expectativa de que o auxílio 

fosse implementado junto com as medidas de 

flexibilização das relações trabalhistas (MP 927/2020), 

contudo, diante da demora do Executivo, a Câmara 

chamou para si a discussão da matéria tratando, 

inclusive, sobre o valor do auxílio, que originalmente 

seria de R$ 200,00 (duzentos reais). Após intensas 

negociações com o Ministério da Economia, os 

deputados aprovaram na última semana uma emenda a 

um projeto sobre o BPC criando o auxílio no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), podendo chegar a R$ 

1.200,00 (mil e duzentos reais) por família. 

 

A semana política será marcada, mais uma vez, pelas 

medidas de combate aos impactos da doença causada 

pelo novo coronavírus (COVID-19). Há expectativas para 

que o Governo publique novas medidas de proteção ao 

Emprego, como a possibilidade de suspensão do contrato 

de trabalho e a liberação dos recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalho. Na Câmara, há prioridade para o “Orçamento 

de Guerra” e para o PLP 34/2020, que prevê empréstimos 

compulsórios de empresas, e, no Senado, o auxílio 

emergencial deve ser votado ainda na segunda-feira.  

Também são destaques o Plano de Promoção de Equilíbrio 

Fiscal, conhecido como Plano Mansueto, e o novo rito 

emergencial de tramitação de Medidas Provisórias, 

concedido por decisão do STF.  

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163972
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145
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O Senado deverá aprovar rapidamente o benefício nesta segunda em mais uma 

votação virtual. Para ter efeito, contudo, a medida precisará ser sancionada pelo 

Presidente da República e, ainda, regulamentada por meio de um Decreto. A 

sanção pode ocorrer já na terça-feira (31/03), já a regulamentação pode demorar 

mais alguns dias. Há, na equipe econômica do governo, uma grande dificuldade 

em desenhar a operacionalização do auxílio com relação aos chamados 

trabalhadores invisíveis, aqueles que não constam em nenhuma base de dados 

do governo. Todavia, segundo o Ministro Paulo Guedes, isso não deverá ser um 

empecilho para o pagamento. Em declarações recentes o Ministro disse que 

ninguém ficará para trás e que a ordem é “pagar primeiro, perguntar depois”.  

 

Orçamento de Guerra deverá ser prioridade da Câmara 

essa semana 

Encabeçada pelo Presidente Rodrigo Maia, a Proposta de Emenda à Constituição que vem sendo chamada de 

“Orçamento de Guerra” deverá ser priorizada pela Câmara essa semana. A proposta prevê a criação de uma espécie 

de orçamento paralelo, chamado de orçamento extraordinário fiscal, além de um regime extraordinário de 

contratações que que simplifica o processo de contratação de compras, obras, serviços e pessoal. Será criado 

também um Comitê de Gestão de Crise que terá o poder de anular ou ratificar todos os contratos celebrados pela 

União e suas autarquias no âmbito da calamidade. O Comitê será presidido pelo Ministro da Saúde e composto por 

Ministros, representantes do legislativo, TCU, estados, e dos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público. 

A proposta foi discutida entre Maia e a equipe econômica durante toda a última semana. O Presidente da Câmara 

vem defendendo a aprovação da PEC como extremamente necessária para dar condições ao Executivo para reagir 

mais rapidamente à crise e não deverá enfrentar resistência para sua aprovação. Importante notar o simbolismo da 

escolha do Ministro da Saúde para presidir o Comitê de Gestão de Crise. A análise mais imediatista de que tal escolha 

seria uma afronta direta ao Ministro Paulo Guedes (escolha natural, em se tratando de questão orçamentária), não 

parece fazer sentido no momento. Contudo, a escolha da Câmara deixa uma mensagem subliminar para o governo, 

em especial para o Presidente, a de que, durante a crise, a economia deverá estar em segundo plano e saúde em 

primeiro. 

 

Plano Mansueto 

Prioritário na lista de demandas apresentadas pelos estados ao governo federal, o Plano de Promoção de Equilíbrio 

Fiscal, mais conhecido como Plano Mansueto, poderá ser votado pelo Plenário da Câmara essa semana. O Projeto, 

que estava parado na Câmara há quase um ano, prevê liberação de empréstimos com aval da União para resolver os 

problemas financeiros imediatos, condicionados à adoção de medidas de ajuste fiscal que permitam a recuperação 

da capacidade de pagamento dos entes federativos. Pelo projeto original, para receber os recursos, os estados e 

municípios endividados terão que cumprir pelo menos três de um conjunto de oito medidas de ajuste fiscal. São 

elas: i. privatização de empresas e utilização dos recursos para quitação de dívidas; ii. redução dos incentivos 

MPV 901/2019 – Transferência de 

terras da União a Roraima e Amapá  

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados. 

MPV 903/2019 – Prorrogação de 

contratos de médicos veterinários 

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados. 

MPV 905/2019 – Programa Verde e 

Amarelo 

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados. 

MPV 898/2019 – Crédito Extraordinário 

- Enfrentamento do Coronavírus 

Situação: Aguardando votação na 

Câmara dos Deputados. 

 

De olho nas MPs 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2206395
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2206395


 

3 
 

Cenários e Tendências 
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL 
30 de março de 2020 

tributários; iii. extinção de benefícios aos servidores estaduais ou municipais não previstos para os servidores 

públicos federais; iv. adoção do teto dos gastos; v. eliminação das vinculações de receitas de impostos não previstas 

na Constituição; vi. criação de conta única similar à da União; vii. adoção de medidas voltadas à prestação de serviço 

de gás canalizado; e viii. adoção do modelo de concessão para os serviços de saneamento básico. 

O grande objetivo do projeto é induzir a responsabilidade fiscal dos estados e municípios por meio das 

condicionantes apresentadas. Isso não deve mudar, mas ficará para um segundo momento. Diante do atual cenário 

econômico-social do país, o que se discute são soluções emergenciais para a crise, que passa exatamente pela 

flexibilização ou até pela inexistência de condicionantes nesse momento. A solução deverá ser a aprovação de um 

Plano que preserve seu escopo original, mas que crie mecanismos emergenciais mais flexíveis de socorro como a 

suspensão do pagamento das dívidas junto à União (medida já anunciada pelo Executivo federal) além de uma 

espécie de fast-track para operações de crédito desses entes. 

 

Projeto que prevê empréstimos compulsórias de empresas à União ganha 

tração na Câmara, mas ainda enfrenta resistências 

De autoria do Dep. Wellington Roberto (PL/PB), líder do Partido Liberal, o PLP 34/2020, apresentado na última 

segunda-feira (23/03), institui empréstimo compulsório para atender às despesas urgentes decorrentes da situação 

de calamidade pública relacionada a doença causada pelo coronavírus (COVID-19). O projeto autoriza o governo 

federal a cobrar o equivalente a até 10% (dez por cento) do lucro líquido apurado nos doze meses anteriores à 

publicação da lei de pessoas jurídicas que possuam patrimônio líquido igual ou superior a um bilhão de reais. A 

restituição dos valores utilizados no combate à COVID-19 ocorrerá após quatro anos, a contar do fim da calamidade 

pública, em até doze parcelas mensais e sucessivas corrigidas pela Selic. 

Na última quarta-feira (25/03) foi apresentado, pelo Deputado Arthur Lira (PP/AL) um requerimento de urgência ao 

projeto. Há forte pressão sobre o Presidente da Câmara para que esse requerimento seja votado ainda essa semana. 

Maia é contrário ao projeto e resiste. O projeto conta com amplo apoio entre os partidos de oposição (PT, PSB, PDT, 

PCdoB, PSOL, REDE) e, segundo alguns líderes, também conta com apoio dos partidos de centro. Além do líder do 

PL, autor do projeto, já manifestaram apoio ao projeto o líder do PP, Arthur Lira (PP/AL), e os líderes do Solidariedade 

e do Republicanos.  

Por se tratar de Projeto de Lei Complementar, a aprovação do projeto depende de quórum qualificado de maioria 

absoluta de ambas as casas (257 deputados e 41 senadores). Caso o apoio dos partidos de centro seja realmente 

maciço, o projeto terá votos suficientes para ser aprovado. Contudo, é importante notar que os partidos de centro 

não são homogêneos como os de oposição, e não está claro se realmente há amplo apoio dos parlamentares desses 

partidos. A posição do Ministério da Economia também será importante para fortalecer a resistência ao projeto. 

Paulo Guedes já se posicionou contrário mais de uma vez com um argumento bastante sólido, para ele não faz 

sentido tirar dinheiro das empresas em um momento de crise quando elas mais precisam de liquidez. 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2241701
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Após decisão do STF, Congresso Nacional deve implementar novo rito 

emergencial para tramitação de Medidas Provisórias 

Na última sexta-feira (27/03), o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator das ADPFs que pedem a suspensão 

dos prazos de Medidas Provisórias no Congresso Nacional, Ministro Alexandre de Moraes, concedeu Medida 

Cautelar rejeitando o pedido de prorrogação dos prazos de validade das Medidas Provisórias. De acordo com a 

decisão proferida, foi autorizada, nos termos pleiteados pelas Mesas da Casas Legislativas, que, durante a 

emergência de Saúde Pública decorrente da COVID-19, as Medidas Provisórias sejam instruídas perante o Plenário 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal de acordo com o Sistema de Deliberação Remota (SDR) de cada 

Casa. 

Um dia antes de o Ministro prolatar a sua decisão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal encaminharam ao 

STF um documento sugerindo, ao invés da suspensão dos prazos das Medidas Provisórias, a adoção de um rito 

sumário para sua apreciação enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19.  Os 

principais pontos trazidos na sugestão apresentada pelo Congresso Nacional para tramitação das Medidas 

Provisórias são: 

• As MPs deixam de tramitar em Comissões Especiais e serão instruídas, geralmente, nos Plenários das Casas 

e sua tramitação se dará pelo Sistemas de Deliberação Remota.  

• As MPs pendentes de parecer da Comissão Mista serão encaminhadas com as respectivas emendas para a 

Câmara dos Deputados, para que o parecer seja proferido em Plenário; 

• As emendas poderão ser apresentadas à Mesa e de forma eletrônica até o 2º dia útil seguinte à publicação 

da MP no DOU;  

• A MP deverá ser examinada pela Câmara dos Deputados até o 9º dia de sua vigência.  

• Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal, que terá até o 14ª de 

sua vigência para ser apreciada;  

• Havendo modificação na matéria pelo Senado Federal, a Câmara dos Deputados deverá apreciá-las no prazo 

de 2 dias úteis; 

• Havendo necessidade de prorrogação da MP, caberá à Presidência do Congresso Nacional avaliar sua 

pertinência. 

A expectativa é de que esse novo rito seja oficializado e comece a valer ainda essa semana. É possível, contudo, que 

a versão final do novo rito sofra alguns ajustes. Não ficou claro na proposta, por exemplo, o que acontecerá caso as 

Medidas Provisórias não sejam aprovadas dentro do prazo estabelecido. Outra dúvida diz respeito ao tratamento 

que será dado às Medidas Provisórias já em tramitação e que não são medidas emergenciais de combate à crise. 

Pela proposta, elas devem ser enviadas diretamente ao Plenário da Câmara e seguir o rito estabelecido. Caso isso 

aconteça, contudo, há sérios riscos de que a pauta da Câmara trave uma vez que há mais de 20 Medidas Provisórias 

em tramitação no Congresso neste momento, algumas delas bastante polêmicas. 
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