
CENÁRIOS E TENDÊNCIAS

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal realizam esforço concentrado

durante essa semana. A Câmara reduziu o seu período de atividades apenas

para terça-feira, e o Senado tem previsão de ir até quinta-feira. Com o feriado

nacional da Independência, em 7 de setembro, e o processo eleitoral em voga, o

quórum será um desafio para votações em ambas as casas, que contam com

pautas enxutas e pouco polêmicas nesse período pré-eleitoral. A câmara tem

previsão de realizar a votação de alguns projetos de lei de maior destaque, já o

Senado tem em pauta, em sua maioria, a votação de alguns projetos de decretos

legislativos, em grande parte, de acordos internacionais aéreos entre o Brasil e

países como o Peru e Áustria.

Fundo Soberano – MPV 830/2018

O Fundo Soberano do Brasil (FSB) foi criado pela Lei 11.887/08, como uma

espécie de reserva financeira do país, com o intuito de amenizar os efeitos

resultantes das crises econômicas. Com a intenção de amortizar as dívidas

públicas do país foi lançada a MPV 830/2018, que extingue o Fundo Soberano

do Brasil e o Conselho Deliberativo do Fundo Soberano do Brasil. Essa medida

destina os recursos do FSB para o pagamento da Dívida Pública Federal (DPF),

que concentra as dívidas internas e externas do governo. A operacionalização e

execução da extinção do fundo e do destino dos seus recursos ficará a cargo da

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

A votação dessa Medida Provisória libera a pauta da sessão extraordinária da

próxima terça-feira para a votação de outros projetos.

Semana 03 a 07 de setembro 

Capital estrangeiro nas empresas de transporte aéreo

Na próxima terça-feira, dia 04 de setembro, às 09h00, haverá sessão

extraordinária no Plenário da Câmara, e uma das votações com maior

movimentação será a do aumento do capital estrangeiro nas empresas aéreas

Câmara dos Deputados



(PL 2724/2015). De acordo com o aumento proposto pelo substitutivo do relator

da comissão especial, Paulo Azi (DEM/BA), o capital das empresas aéreas com

sede no país poderá ser 100% estrangeiro, um amento de 80%, considerando

que o máximo permitido pela legislação atual é de 20%. Entre outras alterações

impostas pelo substitutivo, algumas propõem mudanças na Lei Geral do Turismo,

entre elas, a retirada da classificação feita pelo Executivo aos meios de

hospedagem (em estrelas), que em tese, o consumidor já a faz por meio das

plataformas digitais. Em acordo com a retirada da proposta relativa aos cassinos,

e havendo quórum, o projeto tem altas chances de aprovação pelo Plenário. A

intenção inicial do projeto de Lei do deputado Carlos Eduardo Cadoca

(PCdoB/PE) é atrair mais investimentos estrangeiros para o setor aéreo do país.

Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e 

Livro Branco de Defesa Nacional

Aprovados em outubro do ano passado em comissão mista, a Câmara deveria

chancelar os três itens que orientam o planejamento da defesa nacional. A

previsão legal determina que a cada quatro anos o Executivo precisa mandar os

três documentos para a apreciação do Congresso Nacional. A Política Nacional

de Defesa (PND) é o documento de mais alto nível enquanto a Estratégia

Nacional de Defesa operacionaliza a PND. O Livro Branco contém informações

públicas completas acerca das atividades de defesa no Brasil. Ainda na agenda

da defesa, estão na pauta da Câmara dos Deputados os acordos de cooperação

em matéria de defesa entre o Brasil e Espanha e Brasil e Cabo Verde.

Senado Federal

Na pauta do Senado constam alguns acordos internacionais para a apreciação,

inclusive acordos do tipo ‘céus abertos’ com Austrália, Costa Rica, Etiópia, Nova

Zelândia, Peru e a União Europeia. A ratificação do acordo de livre comércio (de

bens) entre o Mercosul e Palestina está em pauta, junto com o Código Aduaneiro

do Mercosul. Esse último, assinado pelos governos do bloco em 2010, é uma

tentativa de aproximar as legislações aduaneiras entre os quatro países

membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para evitar a dupla tributação de

produtos que circulam entre eles.



MP 843/18 (MP da Rota 2030 - Nova política automotiva)

A segunda sessão da comissão mista da MP, que tramita em regime de urgência

e está sob relatoria do deputado Alfredo Kaefer (PP/PR), está agendada para

terça-feira (dia 4), às 14h30. Foram apresentadas 81 emendas. A MP instaura

nova política de incentivos fiscais para montadoras estabelecidos no país,

retificando as inconformidades do programa anterior, o Inovar-Auto, com a regras

da OMC. O relator deverá apresentar o parecer durante a reunião dessa terça-

feira, e ainda há a possibilidade de votação do parecer pela Comissão Mista.

Congresso Nacional

ECONOMIA
Orçamento

Como o Mercosul é uma união aduaneira, os bens que entram no bloco devem

pagar o imposto de importação do Mercosul (TEC) uma única vez, mesmo se for

reexportado para um outro país membro.

O projeto de lei que resolve as pendências jurídicas e financeiras das seis

distribuidores da Eletrobrás nas regiões Norte e Nordeste pode ser votado em

plenário no Senado Federal durante essa semana – mas isso depende dos

pareceres das respectivas comissões. A CI, cuja relatoria ficou com o senador do

Amazonas, Eduardo Braga (MDB), contrário ao projeto, a CCJ, com relatoria

Romero Jucá/MDB, que possivelmente votará pela aprovação e CAE, sob

relatoria do senador Fernando Bezerra/MDB, novo líder do governo na casa, que

tende à aprovação. O PL é considerado como uma etapa precursora à

desestatização da Eletrobrás, projeto efetivamente engavetado devido às

eleições, mas que pode ser ressuscitado pelo próximo governo. O PL também é

necessário para que as distribuidoras se tornem mais atrativas aos investidores.

Três das seis distribuidoras (Boa Vista Energia, Ceron e Eletroacre) já foram

arrematadas no leilão realizada na B3 no último dia 30 de agosto.

PL 77/2018 – Venda das Distribuidoras da Eletrobrás

Na última sexta-feira (31 de agosto), na data limite, chegou ao Congresso

Nacional a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA). O cenário para o

próximo ano do governo prevê uma forte restrição no orçamento, com um déficit

calculado em R$ 139 bilhões.



PIB – variação no trimestre comparado com o trimestre

imediatamente anterior (com ajuste sazonal)

Fonte: IBGE

O IBGE publicou os dados da atividade econômica do segundo trimestre de

2018. O PIB registrou um leve crescimento de 0,2% comparado com o primeiro

trimestre do ano. O período foi afetado pela greve dos caminhoneiros, que abalou

tanto a demanda doméstica (com destaque o desempenho fraco do consumo das

famílias e o encolhimento de 1,8% dos investimentos) como a produção

industrial, que caiu 0,6%. O impacto da greve, junto com uma quebra de safra do

milho, resultaram numa queda de exportações, que caíram 2,9%, após seis

trimestres consecutivos de alta.

PIB

A previsão de crescimento do PIB é de 2,5% no próximo ano e a inflação em

torno de 4,25%. O governo reprogramou o ajuste do funcionalismo público para

2020, e respeitando o teto de gastos, a previsão é que haja um investimento de

R$ 129,8 bilhões na área da saúde, R$ 121,9 bilhões em recursos para a

educação e R$ 637 bilhões para a seguridade social. O salário mínimo foi a

surpresa, a previsão era de um crescimento que acompanhasse a inflação e o

PIB de 2017, sendo estimado em R$ 998,00, mas essa previsão subiu para R$

1.006,00. A LOA deve ser aprovada até o encerramento da sessão legislativa (22

de dezembro), mas caso não seja aprovada até lá, não chega a adiar o recesso

parlamentar.



A campanha nessa semana será marcada pelas sequelas causadas pela da

decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última sexta-feira (dia 31 de

agosto), ao indeferir a candidatura do ex-presidente Lula. Por 6 votos a 1, o

tribunal decidiu que Lula é inelegível com base na Lei da Ficha Limpa, que

impede aos condenados em órgão colegiado de candidatar-se a cargos eletivos.

Lula foi condenado pelo TRF-4 (órgão colegiado) na Lava Jato em janeiro desse

ano. O voto vencido foi proferido pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, que

endossou a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU de deixar

Lula concorrer enquanto o processo dele na Lava Jato não seja esgotado.

Da decisão do TSE ainda cabe recurso, mas o efeito imediato é de deixar o ex-

presidente Lula fora do pleito de outubro. Isso porque o TSE também confirmou

a jurisprudência atual que não permite a um candidato sub judice (recorrendo

contra a decisão do TSE) de fazer campanha. A defesa de Lula deve levar o

assunto ao STF nos próximos dias, apostando na possibilidade do Supremo em

conceder a liminar que suspenderia os efeitos da decisão do TSE.

O PT, porém, não tem tempo a perder, no caso de o partido querer viabilizar

uma outra candidatura. Segundo a última pesquisa Datafolha, um terço do

eleitorado do Lula afirma que votaria num candidato indicado por ele, o que

representa algo em torno de 13% - um número que pode ser competitivo num

quadro de alta fragmentação de candidaturas. Faltam apenas cinco semanas

antes do primeiro turno – o que não é muito tempo, considerando que demorou

muito mais que cinco semanas para Dilma Rousseff se tornar conhecida como a

candidata do Lula em 2010.

É provável que o PT opte pela substituição do nome do Lula pelo do seu vice, o

ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad – a dúvida é sobre o momento em

que o partido escolherá para fazer essa troca. Pela decisão do TSE, o PT tem

até o dia 11 de setembro para substituir a chapa, e o TSE teria até o dia 17 de

setembro (data limite para a substituição de candidaturas) para deferir as duas

candidaturas de presidente e vice, sendo a última posição possivelmente
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TSE rejeita candidatura de Lula e PT deve tomar decisão o quanto antes



ocupada pela deputada estadual pelo Rio Grande do Sul Manuela d’Ávila

(PCdoB).

Agora que o horário eleitoral gratuito já começou (com os candidatos à

presidência estreando suas propagandas na TV e no rádio no sábado, dia 1º), é

importante para o PT definir a sua estratégia, eis que a regra impõe que o

candidato à presidência deve aparecer em 75% do tempo geral da propaganda.

Como a exposição no horário eleitoral ainda é uma ferramenta forte para ajudar

uma candidatura a crescer nas pesquisas, seria importante que Fernando

Haddad apareça como candidato para ter a maior chance de captar votos.

Largamente ofuscado pela decisão sobre a candidatura de Lula, os magistrados

do TSE também se pronunciaram sobre a candidatura do ex-governador de São

Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Por unanimidade, o TSE deferiu o registro de

candidatura e aprovou a sua coligação de partidos, “Para Unir o Brasil”,

rejeitando a ação ajuizada pela campanha do Henrique Meirelles (MDB), que

questionou a legalidade da documentação.
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