
Esta deve ser mais uma semana movimentada na

Câmara dos Deputados. A pauta anunciada para

esta segunda-feira (04/05) conta com os destaques

à MP 915/2019, que teve o seu texto-base aprovado

na última quarta-feira (29/09) pelo Plenário da Casa,

e que prevê a gestão e alienação dos imóveis da

União com a possibilidade da venda em bloco, para

os casos em que houver parecer técnico indicando

maior valorização dos bens ou que a negociação de

terrenos isolados não seria recomendada.

Outra matéria que está na pauta, e deve ser

apreciada, é a PEC 10/2020, que trata sobre o

Orçamento de Guerra e prevê medidas econômicas

para minimizar os efeitos da pandemia da COVID-19.

O texto que será deliberado é o substitutivo

apresentado e aprovado pelo Senado Federal em 17

de abril, onde os senadores alteraram o projeto

xxxxxx

Nesta terça-feira (05/05), o colégio de líderes do

Senado decidirá a agenda de votações na Casa

durante o mês de maio. Com mais de 250 projetos

apresentados para o enfrentamento da pandemia

xxx

No início desta semana, a Câmara dos Deputados

poderá apreciar o Plano de Socorro aos Estados

aprovado no Senado no último sábado. Desta forma,

há incerteza sobre a deliberação das demais

medidas em pauta.

Já no Senado, a pauta da semana ainda não está

definida, mas a expectativa é que os senadores

apreciem projetos relacionados ao combate à

COVID-19 em resposta à demora da Câmara em

analisar as Medidas Provisórias sobre o tema.

Além disso, o Governo Federal pode anunciar dois

novos programas de apoio a empresas afetadas

pela pandemia.

original com a inclusão de restrições sobre a

atuação do Banco Central na compra direta de

crédito.

A votação desta matéria vem sendo anunciada

desde a semana passada, mas as articulações ainda

estavam sendo construídas junto às lideranças na

Casa em um esforço anunciado para evitar

alterações que façam com que o texto tenha que

retornar ao Senado Federal. Dentre as discussões

destacamos duas principais: a exigência para que

micro e pequenas empresas apresentem ratings

como condição ao acesso ao crédito, mas é possível

este trecho seja mantido, e a contrapartida de

manutenção dos empregos para as empresas das

quais o Banco Central comprar dívida. Neste último

caso, é possível que haja a supressão do trecho, sem

que esta alteração obrigue a matéria a retornar ao

Senado Federal. Isso porque já há precedentes neste

sentido, como a última proposta de emenda à

Constituição aprovada pelo Congresso Nacional -

PEC 105/2019 - que teve dois dispositivos

aprovados pela Câmara dos Deputados, mas

retirados pelo Senado Federal antes de ser remetida

à sanção. Há expectativa de que o Plano de Socorro

aos Estados entre na pauta ainda no início da

semana, o que pode alterar o cenário de votações.

Cenário Geral
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PEC do Orçamento de Guerra 
pode ser apreciada pela Câmara 
dos Deputados

Em maio, pauta do Senado 
continua voltada para o 
enfrentamento da pandemia
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https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140385
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242583


Além das matérias que já se encontram na pauta, há previsão para que outras sejam discutidas e

apreciadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados nesta semana, como os projetos que tornam

obrigatório o uso de máscaras faciais em locais públicos e as Medidas Provisórias que têm acordo junto

às lideranças da Casa, em especial a MP 936/2020 e a MP 927/2020. Esse anúncio foi feito pelo

presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), na última semana e coincidiu com o fim das

votações no Supremo Tribunal Federal que discutiam e confirmaram, na última semana, a legalidade

constitucional da suspensão de contratos, redução de jornada e salário e a “flexibilização” do trabalho

durante o período enfrentamento à COVID-19.

No julgamento das ações sobre a MP 927/2020 houve, no entanto, ressalvas por parte dos ministros e

isso culminou na suspensão de dois de seus artigos - o art. 29 (que afirmava que casos de contaminação

pela COVID-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal) e o

art. 31 (que limita a atividade dos auditores-fiscais do Trabalho). Vale destacar que estes eram dois

pontos controversos que a oposição já havia se manifestado em contrário.

Diante deste contexto, é provável que as matérias alcancem acordo e sejam incluídas na Ordem do Dia.

Sendo assim, é possível que as discussões se concentrem em torno da proteção de trabalhadores que

ganham até 3 salários mínimos, tema este que foi apontado como principal impasse e preocupação dos

deputados. Contudo, uma eventual mudança para alcançar também estes profissionais poderia trazer um

impacto na ordem de R$ 10 bilhões, o que seria uma preocupação para o governo, e uma complexidade

maior à matéria, uma vez que o aumento da abrangência do seguro desemprego, licença saúde,

desoneração da folha tornaria obrigatória a participação de sindicatos nas negociações entre patrões e

empregados.
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decorrente do novo coronavírus, a nova lista de projetos prioritários deverá conter aproximadamente 20

projetos.

A ideia de construir uma pauta prioritária no Senado se deu pela demora da Câmara dos Deputados em

analisar as medidas provisórias publicadas em resposta à crise (a partir da MPV 921/2020). No início de

abril, mais de 50 projetos foram correlacionados a essas medidas provisórias, no entanto, a maioria

dessas MPs ainda dependem da análise inicial da Câmara dos Deputados. A pauta prioritária deverá

consolidar nessa nova lista os projetos descolados de afinidade com as matérias contidas nas MPs já

apresentadas, criando uma pauta paralela. Resta saber se haverá fôlego para a deliberação de mais de 20

projetos de autoria dos senadores, considerando que ainda deverá haver análise dos projetos que virão da

Câmara dos Deputados e das medidas provisórias em questão.
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Após SFT, pode ser a vez da Câmara deliberar sobre a flexibilização 
do trabalho durante o enfrentamento da COVID-19

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141375
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145


O Senado Federal aprovou, na noite de sábado (02/05), o Plano de Socorro aos estados e municípios (PLP

149/2019). Devido às modificações feitas no texto pelos senadores, o PLP deverá, necessariamente, ser

votado pela Câmara dos Deputados novamente. A expectativa é que essa votação ocorra nesta segunda-

feira (04/05), porque, caso aprovado nesta data, o pagamento do auxílio se iniciará já no dia 15/05. As

lideranças da Câmara sinalizaram pressa para a votação do projeto, porém a medida ainda não foi

pautada e tampouco houve pronunciamento em relação ao tema pelo presidente da casa, Rodrigo Maia

(DEM/RJ).

O texto aprovado pelo Senado incluiu algumas mudanças requeridas pelo Ministério da Economia, como o

congelamento de salários de servidores públicos pagos por estados e municípios, e alterou

significativamente o texto aprovado pela Câmara, contrariando os interesses de Maia. Dentre as principais

mudanças feitas pelos senadores está a forma de distribuição do montante para os estados. A parcela,

agora com o valor de R$30 bilhões, além de ser partilhada proporcionalmente de acordo com a perda na

arrecadação de ICMS, como aprovado pela Câmara, deve seguir mais critérios: tamanho da população,

porcentagem de contribuição no Fundo de Participação dos Estados, e a Lei Kandir (tributos sobre

exportação). Estas mudanças desagradaram os governadores do Norte e Nordeste, pois acreditam que

esta forma de distribuição deixa de lado os estados mais dependentes de recursos federais.

A pressa para a votação do projeto indica que deve haver acordo para que o PLP entre na pauta ainda no

início desta semana, atrasando a deliberação de outras medidas já pautadas, como a PEC do Orçamento

de Guerra. Entretanto, a aprovação do projeto deve acontecer ao longo da semana, já que pode haver

obstrução por parte dos parlamentares nortistas e nordestinos e pela própria oposição, pois o atual texto

abarca os interesses do Governo Federal.

Aprovado no Senado, deputados têm pressa para votar Plano de 
Socorro aos Estados
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O secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da

Costa, informou que o governo deverá anunciar, nos próximos dias, dois novos programas de apoio a

empresas afetadas pela pandemia de coronavírus. O primeiro será destinado às grandes empresas, com

faturamento acima de R$ 300 milhões ao ano, dos cinco setores mais atingidos pela crise (aviação,

indústria automotiva, varejo não alimentício e não farmacêutico, indústria sucroalcooleira e energia

elétrica). O segundo programa será destinado às médias empresas, com faturamento acima de 4,8

milhões ao ano.

O programa de incentivo às grandes empresas será operado por um consórcio de bancos constituído por

Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Já o incentivo às médias empresas será operado por novo

Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), com apoio do governo e participação do setor privado, que

financiará o capital de giro das companhias.

Equipe econômica pode anunciar Plano de socorro a grandes e 
médias empresas

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141571


Esse domingo (03/05) foi mais uma vez marcado por manifestações pro-Bolsonaro. Durante a manhã, a

Esplanada dos Ministérios foi tomada por muitos veículos, além da aglomeração de pessoas na Praça dos

Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, onde os manifestantes gritavam palavras de ordem contra

o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), e contra o Supremo Tribunal Federal.

Além do grande número de presentes nas ruas da capital e da participação, mais uma vez, do Presidente

cumprimentando as pessoas, dois outros pontos devem ser destacados dessa manifestação: a violência

contra jornalistas e a fala do presidente, que afirmou querer um governo sem interferência, e que fará a

Constituição ser cumprida a qualquer preço.

Como vem fazendo desde o início de março, Bolsonaro segue desafiando a pandemia e os demais poderes

da República. No caso da pandemia, joga a responsabilidade sobre mortes e desemprego nas mãos dos

governadores defendendo a narrativa de que a quarentena não funcionou, levando ao crescimento do

desemprego sem, necessariamente, ter diminuído o número de mortes.

Quanto ao conflito com os demais poderes, essa relação parece estar ainda muito complicada, mas com

uma mudança de foco nos ataques. Rodrigo Maia, que nas últimas semanas vinha sendo atacado com

veemência pelo Presidente da República, ontem, apesar de ser alvo dos manifestantes, não foi citado por

Bolsonaro. Isso pode ser um sinal de que as negociações do Presidente com o Centrão para construir uma

base parlamentar que possa lhe garantir a governabilidade e blindá-lo contra uma denúncia da PGR ou um

processo de Impeachment estejam avançando e que tenhamos um futuro próximo de calmaria.

O mesmo não pode ser dito em relação ao Poder Judiciário, para onde os ataques de Bolsonaro foram

direcionados. O Presidente está bastante incomodado com os freios e contrapesos impostos à ele pelo

Supremo Tribunal Federal e tem feito ataques diretos à corte, culminando nas declarações de ontem onde

disse que a paciência tinha acabado, que interferências não seriam aceitas, que “as forças armadas estão

do nosso lado” e que “daqui pra frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição, ela será

cumprida a qualquer preço, e ela tem dupla mão”. A pergunta que se faz é o que exatamente o Presidente

quis dizer com essas frases? Foi uma ameaça direta à democracia brasileira, ou apenas um desabafo de

quem está se sentindo incomodado com uma suposta interferência do Judiciário no Executivo? A

xxxxxxxxxx

Apesar da expectativa de que esses programas sejam anunciados ainda nessa semana, há ainda muitos

detalhes sobre de que forma eles seriam operacionalizados que ainda não foram anunciados. Uma das

principais questões em aberto diz respeito à forma como seria feita a diluição de participação societária

no setor de aviação, que é uma das exigências do governo. A indústria automotiva também tem feito

pressão para que o programa ofereça garantias menos onerosas de empréstimos aos bancos, que ainda

vem sendo discutido no âmbito do governo. Além disso, ainda são necessários alguns entendimentos

entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e as empresas, o que pode não

ocorrer nessa semana, já que, segundo o próprio Carlos da Costa, o BNDES não será um hospital de

empresas.
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Manifestações pró-Bolsonaro e tensão com Judiciário



nomeação de Rolando Alexandre Souza, pessoa próxima a Alexandre Ramagem, para o cargo de Diretor da

Polícia Federal é um sinal de que Bolsonaro está de fato muito incomodado com a interferência e disposto

provocar e ver até onde o STF irá, mas guardando certa civilidade e evitando confrontar diretamente a

Suprema Corte.

Importante lembrar que Bolsonaro tem o poder de nomear um novo Ministro para a Corte daqui a seis

meses com a aposentadoria do decano, Ministro Celso de Mello, em novembro desse ano, e mais um em

julho de 2021 com a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio. A espera dessas nomeações, sem maiores

enfrentamentos seria o caminho mais pragmático e sustentável de conseguir alguma influência dentro da

mais alta corte do país.
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