
CENÁRIOS E TENDÊNCIAS

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal retornaram do recesso e deram

início às atividades parlamentares do segundo semestre, o último semestre da

atual legislatura. Para garantir os trabalhos durante o período eleitoral, quando a

maioria dos parlamentares se dedicam à campanha em seus estados, as casas

oficializaram um calendário especial, o chamado esforço concentrado:

MP’s podem dominar a pauta pré-eleitoral

Embora a pauta para o período eleitoral não esteja definida por completo, a

expectativa é que não ocorram discussões e votações polêmicas e que as

Medidas Provisórias ocupem boa parte das votações em Plenário, sobretudo na

Câmara. Existem 20 Medidas Provisórias em tramitação: 15 na Comissão Mista,

4 aguardando votação no Plenário da Câmara e 1 no Plenário do Senado.

Espera-se que as Medidas Provisórias que estão aguardando deliberação na

Comissão Mista (MPV 830/2018, MPV 834/2018, MPV 836/2018, e MPV

839/2018) sejam votadas e encaminhadas à Câmara essa semana, uma vez

que não haverá outra reunião conjunta entre os Plenários antes do primeiro

turno das eleições, assim como as Medidas Provisórias que estão nos Plenários

da Câmara (MPV 831/2018, MPV 833/2018, MPV 837/2018 e MPV 840/2018) e

do Senado (MPV 829/2018) devem ser votadas durante o calendário especial.

Os principais temas para a agenda legislativa do 2º semestre de 2018

Fim do recesso parlamentar

Sessões Câmara e Senado

Sessões Senado

Sessões Câmara

06/08/2018

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133333
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133459
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133488
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133490
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133415
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133417
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133489
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133541
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133106


A MPV 830/2018, que extinguiu o Fundo Soberano do Brasil (FSB),

criado em 2008 como uma reserva financeira para o país enfrentar crises

econômicas e que tinha até o final de 2017 um patrimônio equivalente a R$ 26

bilhões, veio para garantir o cumprimento da regra de ouro das contas públicas,

uma norma constitucional que impede a emissão de dívida pública que supere

as despesas com investimentos. O relator da proposta apresentou, no final da

semana passada, parecer recomendando a aprovação da Medida Provisória e a

rejeição de todas as 19 emendas apresentadas. O parecer deve ser deliberado

na próxima reunião da comissão mista que ocorrerá na terça-feira, dia 07 de

agosto.

As demais Medidas Provisórias que aguardam instalação da Comissão Mista

(MPV 842/2018, MPV 843/2018, MPV 844/2018, MPV 845/2018, MPV 846/2018

e MPV 847/2018) se encontram em uma situação um pouco mais confortável,

pois tem prazo suficiente para serem votadas depois das eleições. No entanto, é

importante que sejam instaladas já nessa semana, algo que o governo se

esforçará para fazer.

Principais Medidas Provisórias para o segundo semestre:

A MPV 843/2018, que instituiu o Programa Rota 2030, a renovação

da política industrial para o setor automobilístico, era aguardada há um ano e

desde que foi apresentada recebeu 81 emendas. Os principais temas que devem

ser objeto de discussão durante a tramitação da Medida Provisória, são: a

prorrogação do prazo de validade do Regime Automotivo do Desenvolvimento

Regional do Nordeste e o aumento do percentual que pode ser deduzido do IRPJ

e da CSLL.

A MPV 844/2018, que reformulou o Marco Legal do Saneamento

Básico para possibilitar parcerias público-privadas ao setor, tem sido objeto de

polêmica. De um lado o setor produtivo defende sua capacidade de modernizar a

gestão dos recursos e ampliar o atendimento à população e, do outro, as

associações que representam as concessionárias públicas apontam para o risco

de acabar com o subsídio cruzado, um elemento fundamental, segundo elas,

para universalizar o acesso ao saneamento básico. O tema será objeto de

Audiência Publica na Câmara na próxima quarta-feira, dia 08 de agosto.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133733
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133866
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133867
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133993
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134005
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134006


A MPV 845/2018 criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento

Ferroviário (FNDF) para direcionar os recursos arrecadados com a concessão do

trecho para a retroalimentação do setor, em especial para a Ferrovia Norte-Sul,

do Pará ao Maranhão. O texto motivou diversas dúvidas e expectativas a respeito

da origem, destinação e do montante do fundo. Já na próxima terça a Comissão

de Infraestrutura do Senado Federal realizará Audiência Pública para debater o

destino dos recursos oriundos da renovação da Estrada de Ferro Carajás,

polêmica que deu origem à Medida Provisória. As bancadas de Minas e Espírito

Santo também estão provocando a mesma discussão na Comissão de Viação e

Transportes da Câmara.

Uma das Medidas Provisórias que fizeram parte do acordo que pôs

fim à greve dos caminhoneiros, a MPV 838/2018, que reduziu o preço do óleo

diesel até o final do ano, será tema de Audiência Pública na Comissão Mista que

analisa sua proposta. Porém, tudo indica que seu texto não será aprovado. Isso

se deve à nova Medida Provisória publicada na semana passada, a MPV

847/2018, que tratou sobre o mesmo tema, mas restringiu o subsídio ao diesel

rodoviário, que é usado apenas por caminhões, ônibus, caminhonetes e

máquinas agrícolas. Outra mudança foi a inclusão da modalidade “importação

por conta e ordem”, que não está no texto da MP 838/2018. Vale destacar que a

nova Medida Provisória não alterou o prazo final do subsídio (31 de dezembro de

2018) e nem o limite de gastos totais de R$ 9,5 bilhões até essa data.

A MPV 841/2018 também foi objeto de revisão por parte do governo

e não deve ser aprovada pelo Congresso. A nova redação publicada sobre a

divisão dos recursos arrecadados com as loterias federais, a MPV 846/2018,

ampliou o percentual de arrecadação das loterias de prognósticos numéricos

(Mega-Sena e Quina), destinou ao fundo 0,4% da arrecadação com Loteria

Instantânea Exclusiva (Lotex) e, além da cultura e do esporte, manteve os

recursos destinados à Cruz Vermelha e à Federação Nacional das Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes).



Temas importantes para o 2º semestre

Proteção de Dados Pessoais

O texto do PLC 53/2018 aprovado no Congresso e enviado à sanção presidencial

está enfrentando oposição do governo e do setor financeiro, especialmente no

tocante à constituição de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, por

esse motivo, pode voltar à agenda do Legislativo no segundo semestre. Por outro

lado, a falta de consenso, somada à urgência da matéria, aumenta a

possibilidade de o governo editar um decreto criando um Conselho Administrativo

no lugar de uma Autoridade Nacional.

Orçamento

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2019 foi aprovada no

Congresso Nacional, em meio a polêmicas, e aguarda sanção presidencial. Uma

vez sancionada, o governo terá até 31 de agosto para enviar ao Congresso

Nacional a proposta de Lei Orçamentaria Anual (LOA), detalhando todas as

receitas e despesas planejadas para o ano que vem. O cenário para o próximo

governo prevê um primeiro ano de mandato com fortes restrições orçamentarias

e déficit de 139 bilhões nas contas públicas.

Além das Medidas Provisórias e das matérias consensuais de menor relevância,

outros temas podem ser objeto de discussão e votação no segundo semestre

desse ano:

Dois temas de extrema importância para o governo foram aprovados pela

Câmara dos Deputados e enviados na véspera do recesso parlamentar ao

Senado: o PLC 77/2018, que trata sobre a Privatização das Distribuidoras de

Energia da Eletrobrás, e o PLC 78/2018, que permite à Petrobras vender parte

dos seus direitos de exploração do Pré-Sal em áreas concedidas dentro do

regime da cessão onerosa. Ambos são alvos de debate no judiciário e de

resistência no Congresso, mas devem estar na pauta do Senado Federal nesse

semestre.

Privatização da Eletrobrás e exploração do Pré-Sal

O PLP 441/2017, que pretende viabilizar a criação de bancos de dados com

informações acerca do cumprimento de obrigações financeiras por parte dos

consumidores, não foi aprovado no semestre passado graças às resistências

Cadastro Positivo

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133940
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133943
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2160860


Lei das Agências Reguladoras

O PL 6621/2016, foi aprovado com uma emenda que retira do texto da Lei de

Responsabilidade das Estatais o artigo que impedia a indicação de pessoas que

tenham atuado nos 36 meses anteriores “como participante de estrutura

decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização,

capitaneadas, principalmente, pelos Cartórios. Como há interesse do governo e

de algumas lideranças em aprovar o assunto, uma das alternativas é promover

um acordo em cima dos destaques para que o projeto volte ao Senado, onde

seria mais fácil recuperar o texto original.

O PL 2724/2015 esteve por várias vezes na pauta da Câmara durante o primeiro

semestre, mas não chegou-se a um acordo para votação. O projeto permite um

aumento dos atuais 20% para até 49% de participação de capital estrangeiro

nas companhias aéreas nacionais e tramitam junto com duas matérias de

autoria do Poder Executivo: PL 7413/2017 (que altera a Lei Geral do Turismo) e

PL 7425/2017 (transforma a EMBRATUR em Agência nos moldes da Apex e da

ABDI). Ainda não há proposta oficial de Substitutivo aos projetos, mas a

expectativa é que se discutam amplas mudanças nas leis do setor, trazendo

pelo menos 3 novidades importantes: a) abertura irrestrita da participação de

capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras; b) autorização para

instalação de cassinos em resorts integrados; c) equiparadas de serviços tipo

Airbnb a serviços hoteleiros (proposta já abandonada). Embora o projeto esteja

na pauta do plenário da Câmara, ainda não há acordo para que o projeto seja

aprovado, sobretudo em virtude da proposta relativa aos cassinos, que tende a

ficar de fora.

Abertura do mercado aéreo para companhias estrangeiras

O PLC 68/2018, que regulamenta a rescisão de contrato de imóvel comprado na

planta, foi rejeitado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Tal

situação abriu espaço, mesmo que remoto, para a evolução do PLS 288/2017

que foi apontado por alguns Senadores como uma alternativa equilibrada ao

tema. Embora o projeto deva ser apreciado pelo Plenário da casa, ainda não há

acordo que permita sua aprovação.

Distrato

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120019
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133613
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130491


Dois temas que podem não ter espaço para discussão antes das eleições, mas,

que a depender do presidente eleito, criarão força para retornar à pauta deste

semestre são: a Reforma da Previdência e a Autonomia do Banco Central. Há

possibilidades do centrão, encabeçado pelo Presidente da Câmara, tentar sua

aprovação no final desse semestre, como também há possibilidades de o

assunto sobrar para o ano que vem, já com o novo Presidente da República

empossado. Tudo vai depender das eleições de outubro.

Há uma expectativa em relação as CPI’s de Planos de Saúde e da Privatização

do Setor Elétrico, que já tiveram seus requerimentos de criação lidos em

Plenário, e a CPI do Preço dos Combustíveis, que ganhou repercussão após a

greve dos caminhoneiros e já conta com o mínimo de assinaturas necessárias

para sua instalação. Porém, é muito pouco provável que elas ganhem força no

período eleitoral, pois a tendência é que, até lá, os temas se esfriem.

CPI’S no Senado 

Reforma da Previdência e autonomia do Banco Central

estruturação e realização de campanha eleitoral”. Com isso, o projeto receberá

recurso ao Plenário da Câmara antes de retornar ao Senado. Diante da

polêmica, o assunto só deve retornar à pauta após o período eleitoral.

Tributação de Fundos Fechados e dos FIP’s

Depois de a MPV 806/2018, que tratava sobre a tributação dos fundos fechados

e dos FIP’s, perder sua eficácia em abril deste ano, o governo decidiu trazer o

assunto novamente ao Congresso, agora na forma de projeto de lei - PL

10638/2018. O tema é polêmico e deve render discussões nesse segundo

semente. Contudo, para gerar efeitos em 2019 o projeto precisa ser aprovado

ainda em 2018, o que não é provável.

Resíduos Sólidos 

A Comissão de Meio Ambiente do Senado dará destaque à discussão sobre a

Política Nacional de Resíduos Sólidos e a logística reversa, entre as matérias

que devem ser deliberadas pela comissão estão o PLC 169/2017, PLS 90/2018

e o PLS 75/2017. Na Câmara o assunto também deve ser debatido na Comissão

de Desenvolvimento Econômico pelo PL 2222/2015.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182107
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131993
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132458
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128531
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1549369


Às vésperas das eleições, o Executivo conta com uma agenda atarefada e

bastante atrelada aos principais projetos legislativos do segundo semestre. A

prioridade da equipe econômica é o fechamento do Orçamento de 2019, que

permite déficit de até R$ 139 bilhões para o primeiro ano de exercício do

próximo presidente da República. Diante de um cenário de crescimento do PIB

menor do que o previsto, o governo está cogitando, mais uma vez, recorrer às

receitas extraordinárias (a privatização da Eletrobrás) para equacionar o

problema. Além disso, a equipe econômica deve deixar pronta a proposta de

reforma do PIS/Cofins, mas o tema é complexo e poderia fundir-se (ou não)

com a agenda tributária do presidente eleito.

Outra prioridade do governo Temer será avançar com as concessões de

infraestrutura. O setor deve publicar um decreto para “ativar” a Lei das

Concessões de 2017, que disciplina a relicitação de concessões devolvidas à

União e a prorrogação antecipada de outras em troca de novos investimentos.

No setor de ferrovias o governo continua negociando um arranjo para viabilizar

novos projetos. O foco está na renovação antecipada das concessões

ferroviárias da Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória-Minas, mas

o modelo esboçado pelo governo já provocou reclamações por parte de alguns

governos estaduais. Já na área de portos, o setor continua recebendo novos

investimentos em terminais privados (TUPs), enquanto nos portos organizados o

governo pretende licitar 17 novas áreas em 2018.

Depois do acordo firmado entre a Airbus e a canadense Bombardier, em outubro

de 2017, as atenções do setor aeroespacial se voltaram às negociações de

parceria entre Embraer e a Boeing. O governo, detentor de um “golden share”

na Embraer, deve retomar o assunto após as eleições. Ainda na esfera

aeroespacial, o governo pretende avançar o “Programa Estratégico de

Sistemas Espaciais”, lançado no dia 31/07, que prevê a construção de novos

satélites de uso integrado (civil e militar), além de retomar o uso da Base

Aeroespacial de Alcântara (MA) para lançar satélites de pequeno porte.

O Executivo não parou



Na área de energia e mineração, que foi um dos destaques do Governo Temer,

a esperança é que o Programa de Revitalização do Setor Mineral seja um

estímulo aos novos investimentos. As reformas preveem, por exemplo, licitação

de novas áreas, com foco para os chamados “metais de bateria” para carro

elétrico (cobre, lítio, níquel). A Agência Nacional de Mineração (ANM), que

substituiu o antigo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), foi

fundamental para o assunto, mas passa por um momento complicado. A

composição de sua estrutura administrativa depende da sabatina dos membros

da diretoria pelo Senado, o que só deve acontecer após as eleições. Já na área

de energia, as prioridades são: o projeto de lei da cessão onerosa, o leilão de

energia A-6, a implementação do programa RenovaBio e o projeto de lei

para a reforma do setor elétrico.

Por fim, vale lembrar que o Brasil continua empenhando em várias frentes de

negociação comercial. As equipes negociadoras dos países do Mercosul e da

União Europeia se encontrarão em Montevidéu para mais uma tentativa de

fechar o acordo de livre comércio entre os dois blocos. Caso o acordo não se

concretize em setembro, seu desenho pode sofrer eventuais mudanças após as

eleições presidenciais no Brasil e certamente não avançarão muito além do

primeiro trimestre de 2019, quando as instituições europeias serão renovadas

depois das eleições para o Parlamento Europeu. Por isso, a perspectiva não é

positiva, ainda faltam combinar uma série de questões espinhosas, dentre as

quais estão as cotas de acesso ao mercado europeu para produtos agrícolas do

Mercosul (carne bovina, açúcar e etanol) e o cronograma de liberalização

tarifária do setor automotivo no Mercosul. Contudo, a pressão que estava

pesando sobre os europeus para mostrarem uma frente anti-protecionista diante

do que seria o maior acordo comercial do mundo, parece ter se aliviado após o

entendimento entre o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker,

e o Presidente Trump para reduzir as barreiras tarifárias entre a União Europeia

e os Estados Unidos. Em paralelo, negociações ainda em fase embrionária

continuam entre a Associação Europeia de Livre Comércio, Canadá, Cingapura

e Coréia do Sul.



829/2018

Aguardando 

votação no 

Senado

Autorizou a prorrogação de 187 contratos dos

Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social e da

Ciência e Tecnologia.
14/09/2018

MPV RESUMO EFICÁCIA

831/2018
Reservou 30% do frete contratado pela CoNAb para

cooperativas de transporte autônomo, sindicatos e

associações.

07/10/2018

Que alterou a Lei 13.103/2015 para estender para as

rodovias estaduais, distritais e municipais a dispensa de

pagamento de pedágio do eixo suspenso de caminhões
07/10/2018

830/2018
Aguardando 

votação na 

CM

Extinguiu o Fundo Soberano do Brasil e seu Conselho

Deliberativo.
02/10/2018

834/2018
Aguardando 

Instalação na 

CM

Prorrogou pela 3ª vez o prazo para adesão ao Refis do

Funrural até 30 de Outubro.
10/10/2018

841/2018
Direcionou parte da arrecadação das loterias federais

para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).
23/10/2018

842/2018
Anulou a renegociação de dívidas rurais oriundas do

Pronaf, do Prodecer e do Procera.
05/11/2018

840/2018

Criou 164 cargos em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento Superiores (DAS), para atender a

necessidades da área de segurança pública do governo.

07/10/2018

Aguardando 

votação na 

Câmara

833/2018

836/2018
Revogou a partir de 1° de setembro, o Regime Especial

da Indústria Química que reduz a tributação do setor.
10/10/2018

Instituiu uma indenização de caráter temporário e

emergencial ao policial rodoviário federal que,

voluntariamente, trabalhar durante o repouso

remunerado.

837/2018 10/10/2018

Autorizou o governo a subsidiar parte dos custos dos

produtores e importadores de óleo diesel.838/2018 10/10/2018

843/2018
Instituiu a nova política industrial para o setor automotivo

brasileiro (o Programa Rota 2030). 16/11/2018

SITUAÇÃO

Abre Crédito Extraordinário para o programa de

subvenção à comercialização de óleo diesel do

Ministério de Minas e Energia
839/2018 10/10/2018

Quadro geral de Medidas Provisórias

Aguardando 

votação na 

Câmara

Aguardando 

votação na 

Câmara

Aguardando 

votação na 

Câmara

Aguardando 

votação na 

CM

Aguardando 

votação na 

CM

Aguardando 

votação na 

Câmara

Aguardando 

Instalação na 

CM

Aguardando 

Instalação na 

CMC

Aguardando 

Instalação na 

CM



MPV RESUMO EFICÁCIASITUAÇÃO

846/2018
Destina recursos das loterias federais para as áreas de

segurança pública, esporte e cultura. 28/11/2018

847/2018
28/11/2018

Inclui no programa de subvenção econômica à

comercialização de óleo diesel a modalidade de

importação "por conta e ordem" e limita a subvenção ao

uso rodoviário.

845/2018
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário

(FNDF).
28/11/2018

844/2018

Reformulou o Marco legal do Saneamento Básico e

aumentou a competência da Agência Nacional de

Águas.
19/11/2018

Aguardando 

Instalação na 

CM

Aguardando 

Instalação na 

CM

Aguardando 

Instalação na 

CM

Aguardando 

Instalação na 

CM


