
Em meio à pandemia da COVID-19, o governo

federal começa mais uma semana com decisões

importantes a serem tomadas, entre elas a escolha

do novo titular da Saúde, após saída do ex-ministro

Nelson Teich, o lançamento do esperado pacote de

socorro ao setor elétrico, além da sanção do PLP

39/2020, que prevê recursos para ações de

enfrentamento ao coronavírus nos estados e

municípios.

Há 500 dias ocupando a Presidência, Jair Bolsonaro

tem vivido uma tensão com governadores,

especialmente João Doria (PSDB) de São Paulo. O

que pode justificar em parte a demora em aprovar o

alívio financeiro. Enquanto alguns estados buscam

maior flexibilização e um retorno gradual da

economia, outros querem instaurar um lockdown,

ainda sem sucesso.

A previsão é que seja sancionada, ainda essa

semana, o alívio financeiro aos estados e munícipios,

conforme prevê o PLP 39/2020. A expectativa – já

frustrada - era de que os entes federados receberiam

a primeira parcela dos recursos na última sexta-

feira, 15 de maio.

O imbróglio pode ser explicado pela disputa quase

permanente de Bolsonaro com governadores, mas

também pela possível indecisão do Planalto sobre os

vetos no trecho que fala de reajustes para algumas

categorias de servidores.

De um lado, a equipe do Ministério da Economia

calcula os impactos financeiros, caso mais

categorias não tenham o salário congelado. O

XXXXX

secretário especial da Fazenda do Ministério da

Economia, Waldery Rodrigues, declarou que, se o

Planalto sancionar a medida como está, é possível

que depois eles tenham que recorrer à PEC do

Senado que prevê a redução de 25% do salário dos

servidores.

Enquanto do outro lado, Bolsonaro já afirmou ser

contra a redução de salários e dificilmente vai voltar

atrás. Negociar é a única saída – ou seja, a sanção

pode acontecer por meio de um veto acordado com

governadores ou mediante compromisso destes de

não implementar os reajustes.
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Agenda do Legislativo aponta 
possível retomada

Ao que tudo indica, a pandemia não tem data para

acabar e, mesmo com eventuais afrouxamentos, a

perspectiva ainda é pouco otimista para um retorno

total no Congresso. Porém, uma nova dinâmica

presencial, com número reduzido de assessores no

Plenário e mantendo a dispensa de senadores e

servidores com mais de 65 anos, pode ocorrer para o

final de junho, conforme desejo do presidente do

Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP).

O movimento em busca de uma “seminormalidade”

tem reflexos na agenda carregada do Congresso

Nacional. Um bom indicativo de que mesmo

virtualmente as coisas estão caminhando. As

perspectivas para a semana incluem participação na

quinta, 21 de maio, do presidente do Banco Central,

Roberto Campos Neto, em audiência pública da

comissão mista de acompanhamento das ações do

governo federal de combate à COVID-19. Além das

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141188
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141188


propostas relacionadas ao coronavírus, há ainda expectativa em torno da votação do PL 550/2019, que

trata das seguranças de barragens, tornando mais rígida a responsabilização civil, penal e administrativa

das mineradoras. O relator do PL é o deputado Joaquim Passarinho (PSD/PA).

A pressão em torno do projeto pode ser resultado de notícias de que a Vale não estaria cumprindo com

todos os seus compromissos firmados pós o acidente de Brumadinho, no início de 2019. Na semana

passada, o fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, com US$ 1 trilhão em ativos, excluiu a Vale e a

Eletrobrás de sua carteira de investimentos. A decisão levou em conta o risco de danos ambientais e

violações de direitos humanos.

Enquanto isso, o Governo Federal entregou a líderes da Câmara dos Deputados uma lista com dez projetos

prioritários, sendo que nenhum deles trata da crise do coronavírus. A atitude indica um aceno ao retorno

das atividades legislativas. Entre as prioridades, estão a alteração no Código de Trânsito Brasileiro e a

flexibilização do registro de armas no Brasil. A lista foi repassada pelo ministro da Secretaria de Governo,

Luiz Eduardo Ramos, aos líderes do Centrão, para que eles possam costurar os acordos necessários para

a aprovação das propostas.
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Uma “nova” MP da regularização fundiária
Prevista na pauta desde semana passada, a MP 910/2019, cujo objetivo principal é a regularização

fundiária, não foi votada por falta de acordo e perderá a sua validade nesta terça-feira, 19 de maio.

O texto do governo federal criou um embate entre ruralistas e ambientalistas, além da mobilização social

que foi essencial para o adiamento da votação. Campanhas contrárias de entidades como a WWF e

Greenpeace, bem como a pressão de artistas e outras personalidades, que chamavam o projeto de MP da

grilagem, surtiram efeito.

Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM/RJ), o texto do governo era muito amplo e isso causou

divergência. Devido à dificuldade em se alcançar um acordo, o deputado Zé Silva (Solidariedade/MG),

relator da matéria, apresentou, com base no texto da própria MP, o PL 2633/2020. Dentre as modificações

propostas, as principais são: o ano de 2008 como marco temporal a ser considerado e alteração nas

regras de dispensa de vistoria para a regulamentação de propriedades. Enquanto o texto do governo

permitia dispensa para terras de até 15 módulos fiscais, o novo texto flexibiliza a exigência de vistoria

somente para quem tem área de até um módulo fiscal, beneficiando pequenos agricultores.

A expectativa é que o novo texto seja lido em Plenário na terça, 19 de maio, e votado no dia seguinte. O

texto terá relatoria do deputado Marcelo Ramos (PL/AM), mas deve seguir a linha do texto elaborado pelo

deputado Zé Silva.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194912
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140116
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2252589


Na pauta da semana do Senado, o PL 911/2020, de autoria do senador Weverton (PDT/MA) propõe elevar

de 15 para 50% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para auxiliar as políticas

sociais diante da crise da COVID-19.

Na semana passada, o Senado deixou de votar o PL 1166/2020, de autoria do senador Álvaro Dias

(Podemos/PR), que fixava em 20% o teto dos juros para as dívidas contraídas tanto no cheque especial

quanto no cartão de crédito. Esse recuo no Senado pode indicar que um possível diálogo com o setor está

sendo costurado e pode render frutos. A Casa tem se mostrado bastante flexível ao ponto de não votar

projetos polêmicos ou sem acordo. Enquanto isso, o Executivo também não demonstra sinais a favor de

medidas que aumentem tributos neste momento.

Senado discute aumento da alíquota da CSLL
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Com a chegada do coronavírus, todas as pautas de reformas foram deixadas de lado. O momento pede

resoluções emergenciais. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a falar

da Reforma Tributária, talvez como um aceno ainda tímido ao futuro.

Segundo declarações à imprensa, ele quer retomar a discussão nas próximas semanas, mas sem data

definida. Um dos principais pontos defendidos por ele é a necessidade de ampliar o texto da proposta

inicial para contemplar formas de acelerar a retomada econômica e diminuir o custo dos efeitos da

COVID-19.

O relator da Reforma Tributária no Congresso, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), também defendeu que

o momento após a pandemia tornará ainda mais importante o projeto. “Em três meses praticamente já

consumimos toda a economia prevista com a reforma da Previdência”, declarou à imprensa.

Apesar das recentes declarações de Maia, a retomada da Reforma Tributária não passa de um desejo, ou

quem sabe um aceno ao futuro. Neste momento, ainda não é possível prever os impactos econômicos do

coronavírus e consequentemente como ficarão as receitas do Governo Federal. Sem esses dados não há

como propor qualquer reforma para ser levada a sério.

Reforma Tributária: um texto mais amplo será prioridade
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