
CENÁRIOS E TENDÊNCIAS

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal voltaram do recesso legislativo na

semana passada e tiveram agendas bastante movimentadas. Entretanto, para

essa semana o cenário é diferente: o Senado Federal não terá sessões

plenárias, apenas algumas movimentações em Comissões com Audiências

Públicas e Reuniões de Comissões Mistas de MPVs e a Câmara terá 2 sessões

plenárias, uma na segunda-feira e outra na terça, mas ambos os dias contam

com pautas enxutas.

Lei de Proteção de Dados Pessoais

Na próxima terça feira, dia 14 de agosto, às 15h00, haverá sessão solene no

Palácio do Planalto para sanção da Lei de Proteção dos Dados Pessoais. A

expectativa é o PLC 53/2018 seja sancionado com vetos, dentre os quais

destacamos o veto sobre a instituição e constituição da Autoridade Nacional de

Proteção de Dados, assunto este que deve retornar ao Congresso sobre a forma

de Projeto de Lei com urgência constitucional ou uma Medida Provisória.

Semana 13 a 17 de agosto 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

Houve um acordo para incluir o PLP 461/2017, que trata sobre a criação de um

sistema eletrônico unificado em todo o território nacional para o pagamento do

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e que tramita em regime de

urgência, na pauta do Plenário da Câmara de hoje, quando seu texto poderá ser

discutido e votado. Por se tratar de projeto de lei complementar, que necessita

da maioria absoluta dos deputados para ser votado, a discussão e votação

podem não acontecer diante do baixo quórum esperado. Já o PLP 488/2018,

que trata sobre a incidência do ISS sobre o transporte remunerado privado

individual de passageiros e sua destinação ao Município do local de embarque,

será tema de Audiência Pública na próxima terça feira, dia 14 de agosto, às

10h00, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

Concessões Ferroviárias

Na semana passada a ANTT abriu processo de Audiência Pública referente às

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166600
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170595


renovações das concessões ferroviárias da Estrada de Ferro Carajás e da

Estrada de Ferro Vitória-Minas. O período para envio das contribuições será de

09 de agosto a 24 de setembro. O tema é polêmico e vem movimentado

diferentes interlocutores da sociedade civil e o Congresso Nacional,

principalmente no que diz respeito ao montante dos recursos e seus respectivos

destinos. Também foram divulgados os calendários das sessões presenciais que

tratarão sobre a renovação da Ferrovia Carajás: 27 de agosto em Belém (PA), 29

de agosto em São Luiz (MA) e 17 de setembro em Brasília. E também da

Ferrovia Vitória-Minas: 10 de setembro em Belo Horizonte (MG), 12 de setembro

em Ipatinga (MG), 14 de setembro em Vitória (ES) e 18 de setembro em Brasília.

Está marcada para hoje, segunda-feira, reunião da Comissão Mista que poderá

aprovar a MP 836/2018, que prevê a extinção do benefício de crédito presumido

de PIS/Cofins e Pis/Cofins-Importação relativos a produtos destinados a indústria

petroquímica. A medida foi anunciada pelo governo em Maio, como

compensação pelas perdas de arrecadação decorrentes da desoneração do óleo

Diesel e deve render ao Tesouro em torno de R$ 800 milhões/ano a partir de

2019.

A situação não é simples, a MP enfrenta resistências não só do setor mas

também de alguns parlamentares, incluindo o próprio relator, Dep. Eduardo Cury

(PSDB/SP) que até o momento não apresentou seu parecer. Como a reunião da

semana passada foi suspensa (não havendo, portanto, necessidade de novo

quórum essa semana), a falta de senadores em Brasília não deverá ser um

empecilho, desde que governo e relator cheguem a um acordo sobre o teor da

proposta. Diante desse cenário, o mais provável é que a reunião da Comissão

seja adiada para amanhã para que sigam as tratativas em busca de um acordo.

É possível, mas não será fácil. A MP perde sua eficácia na semana após as

eleições, e portanto, precisa ser votada na Comissão e na Câmara ainda durante

o esforço concentrado. O governo terá que ceder de alguma forma, caso

contrário será muito difícil aprova-la em tempo hábil.

Governo corre para salvar a Medida provisória que revoga o 

Regime Especial da Indústria Química (REIQ)

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/133488


Membros titulares do TSE (biênio 2018-2020)

Presidente: Rosa Weber (STF)

Vice Presidente: Luís Roberto Barroso (STF)

Edson Fachin (STF)

Corregedor: Jorge Mussi (STJ)

Og Fernandes (STJ)

Admar Gonzaga Neto (jurista)

Tarcisio Vieira Neto (jurista)

A partir do dia 14 de agosto, a composição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

irá mudar: a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, assumirá como

presidente, o ministro do Supremo Edson Fachin (relator da Lava Jato no STF) e

o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes ingressarão como

titulares na corte.

A expectativa dos juristas com relação a essa mudança é de uma atuação mais

rígido pela TSE, que tem o papel de fiscalizar as eleições, inclusive julgar as

candidaturas para postulantes à presidência da República. No mesmo contexto,

o prazo para que os candidatos registram suas candidaturas termina na quarta-

feira, dia 15. A maioria dos 13 prováveis candidatos à presidência devem ser

registrados nessa semana, pois, até o momento, apenas 5 candidatos fizeram o

registro, incluindo o Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT).

O Partido dos Trabalhadores (PT) pretende transformar o ato de entrega do

registro da candidatura do ex-presidente Lula em um evento político. O então

presidente do TSE, Ministro Luiz Fux, antecipou que a corte pode julgar a

candidatura do Lula antes do começo do horário eleitoral, dia 31 de agosto. De

qualquer maneira, os partidos e coligações tem até o dia 17 de setembro para

substituir os seus candidatos.

A largada para as eleições gerais deste ano será oficialmente dada no dia 16 de

agosto, sete semanas e meia antes do primeiro turno, que ocorrerá no dia 7 de

Campanha eleitoral começa essa semana



outubro. A partir dessa quinta-feira então, estará autorizada a propaganda

eleitoral de rua, na internet e na imprensa escrita. Já a propaganda eleitoral na

TV e no rádio só estará autorizada a partir do dia 31 de agosto.

O Ibope está preparando novas pesquisas de intenção de voto para as eleições

estaduais e sobre a corrida presidencial e os resultados devem ser divulgados

ainda essa semana. Na sexta-feira, dia 17, acontecerá o segundo debate na

televisão entre os candidatos, na RedeTV às 22h (horário de Brasília).

Sessões Câmara 

Data limite para registro de candidaturas

Início da Campanha Eleitoral

Debate com presidenciáveis na emissora RedeTV
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