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A permanência do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro

Antônio, no cargo de chefia da pasta tem sido um ponto

de atenção do governo Bolsonaro desde fevereiro. No dia

04.02, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria

que ligava o ministro, eleito deputado federal pelo PSL de

Minas Gerais, a um esquema de candidaturas laranjas do

partido durante as eleições legislativas de 2018. Marcelo

era presidente do diretório do PSL em Minas e, segundo a

matéria, teria repassado fundos de candidaturas de

mulheres – que, por lei, devem receber quantidade

determinada do total do fundo partidário – para a sua

própria. O ex-presidente do partido e ex-Ministro da

Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, foi

exonerado como consequência desse suposto esquema.

Em outra matéria da Folha de S. Paulo, de sexta-feira

(05/04), o jornal informa que a Polícia Federal “vê

elementos de participação de Marcelo Álvaro Antônio no

esquema de candidaturas de laranjas do PSL em Minas

Gerais”. Além disso, nessa última sexta (12.04), a

Deputada Federal Alê Silva (PSL/MG) afirmou ao Jornal

que denunciou Marcelo na Polícia Federal como

participante do esquema e o acusou de tê-la ameaçado de

morte durante reunião com correligionários do partido no

final de março. Personalidades do PSL, como Janaína

Pascoal, já exigiram a demissão imediata do Ministro. O

que já parecia, portanto, uma crise com o possível

indiciamento do Ministro na Polícia Federal, agora assume

outra dimensão, tornando-se uma crise interna do

Ministro do Turismo sob 
investigação
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Nesta semana era esperada a votação da reforma da

Previdência na CCJC da Câmara dos Deputados, mas a

votação poderá ser adiada devido a dificuldade de

articulação do Governo. O Congresso Nacional instalou

comissões mistas para avaliar Medidas Provisórias,

visando acelerar sua tramitação e evitar que caduquem.

Outro Ministro, Marcelo Álvaro Antônio, tem sua

permanência no governo incerta por investigação de

candidaturas laranjas. O PSL pressiona o presidente por

um posicionamento. Ainda hoje, Paulo Guedes deve se

encontrar com o Presidente para conversar sobre a

suspensão do aumento do preço do Diesel.

grandes as chances das discussões sobre o Orçamento

se estenderem a ponto de inviabilizar a conclusão da

votação da Previdência. O Palácio, ciente do risco,

resolveu seguir pelo caminho que vem trilhando desde o

início do governo, jogou a responsabilidade de volta no

colo do Congresso. O problema é que essa estratégia não

deve surtir feitos práticos, além de expor mais uma vez

aqueles que deveriam ser aliados do governo. Ou seja, ao

invés de água na fervura, escolheu-se a lenha na fogueira.

Votação da Reforma da Previdência
pode sofrer novo atraso

Inicialmente prevista para esta semana, a aprovação da

PEC da Previdência na CCJ da Câmara pode atrasar

novamente. O pano de fundo do cenário desfavorável à

Reforma é a disputa ora velada ora escancarada entre

Parlamento e Executivo. Lideranças dos partidos de centro,

apoiados pela oposição, condicionaram na última semana a

votação da Reforma à aprovação da PEC do Orçamento. O

Presidente da CCJ, Dep. Felipe Francischini (PSL/PR)

chegou a anunciar na última quinta-feira que colocaria a

proposta do Orçamento para votação antes da Previdência,

mas recuou diante da pressão do Planalto. Ambas as

propostas estão na pauta da reunião da CCJ de segunda,

às 14h30. Na pauta, a Previdência está antes do

Orçamento. Depois de idas e vindas sobre uma possível

inversão de pauta que deixaria a votação da Previdência

para após a votação da PEC do Orçamento, o Planalto

pagou para ver e bancou junto ao Presidente da CCJ a

prioridade para a Previdência. Esse movimento, na prática,

pode acabar sepultando as chances de ver a reforma sair

da CCJ ainda essa semana, uma vez que continua sendo

esperado um pedido dos Parlamentares para inversão de

pauta, discussão que, por si só, pode levar uma tarde toda.

Erro de estratégia do Planalto então? Não necessariamente.

Ainda que consentisse com a inversão de pauta, eram

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ministro-de-bolsonaro-criou-candidatos-laranjas-para-desviar-recursos-na-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/pf-ve-participacao-de-ministro-do-turismo-em-esquema-de-laranjas.shtml


MPV 855/2018 – Distribuidoras de 
Energia.                                       
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 858/2018 - Extinção da empresa 
binacional Alcântara Cyclone Space.  
Situação: Aguardando leitura  no 
Plenário do Senado Federal.

MPV 859/2018 - Recursos do FGTS 
para crédito a hospitais filantrópicos.  
Situação: Aguardando votação na 
Câmara dos Deputados.

MPV 861/2018 - Transferência da 
Junta Comercial do DF.            
Situação: 16/04 – Reunião para 
apreciação de relatório.

MPV 862/2018 - Altera Estatuto da 
Metrópole.                                   
Situação: 16/04 – Reunião para 
apreciação de relatório. 

MPV 863/2018 - Abertura do setor 
aéreo ao capital estrangeiro.       
Situação: 16/04 – Reinício da reunião 
para apreciação de relatório. 

MPV 866/2018 - Empresa pública 
NAV Brasil Serviços de Navegação 
Aérea S.A.                                   
Situação: 16/04 – Reinício da reunião 
para apreciação de relatório. 

MPV 867/2018 - Programa de 
Regularização Ambiental.         
Situação: 16/04 – Audiência Pública.  

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 
do saneamento básico.             
Situação: 16/04 – Audiência Pública. 

MPV 869/2018 - Proteção de dados 
pessoais.                                       
Situação: 16 e 17/04 – Audiência 
Pública. 

MPV 870/2019 - Organização da 
Presidência e dos Ministérios. 
Situação: 17/04 - Apreciação do Plano 
de Trabalho e Requerimentos. 

MPV 871/2019 - Combate a 
irregularidades em benefícios 
previdenciários.                           
Situação: 17/04 - Apreciação do Plano 
de Trabalho e Requerimentos. 

MPV 875/2019 – Auxílio Emergencial 
Pecuniário para Famílias de 
Brumadinho.                                
Situação: 16/04 - Apreciação do Plano 
de Trabalho e Requerimentos.

De olho nas MPspartido (do presidente) com troca de acusações gravíssimas e cobrança pública

pela sua substituição. No entanto, sua demissão ou permanência ainda é

incerta, e a decisão final cabe apenas ao Presidente.
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Crise no Supremo Tribunal Federal
O Supremo Tribunal Federal tem sido o foco de grandes discussões políticas,

comoções sociais e manchetes nos noticiários. Em grande medida, isso se

deve as pautas e decisões ligadas a corrupção e aos casos de ativismo judicial

protagonizados pela Corte. A decisão que determinou a competência da Justiça

Eleitoral, para julgar casos de corrupção conexos a crimes eleitorais, e a

abertura de inquérito para apurar fake news são exemplos disso.

No Senado, dois requerimentos para instalação da CPI da Lava Toga já foram

apresentados e arquivados na CCJ, e tudo indica que uma terceira tentativa

deve ganhar força agora que foram divulgadas denúncias de que o Marcelo

Odebrecht teria revelado, em delação premiada à Lava Jato, o codinome - “o

amigo do amigo de meu pai”, usado pelo Ministro Dias Toffoli para receber

propina enquanto advogado-geral da União em 2007.

Embora as tentativas para avançar com a CPI da Lava Toga tenham sido

abafadas por pressão da Corte e todos os pedidos para julgar os ministros do

STF, que são mais de 20 incluindo o último apresentado pelo Senador Marcos

do Val contra o Ministro Gilmar Mendes, carecido de apoio, é improvável que

essa discussão saia da pauta do Senado e da opinião pública, por maior que

seja o risco de se criar uma crise institucional entre os poderes.

Governo anuncia medidas na tentativa de abrir 
o mercado de gás dos estados 
Na última semana as discussões sobre a abertura do mercado de gás tomou

corpo com a criação do Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de

Gás Natural no Brasil, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A

ação é parte da estratégia do governo federal para abrir o mercado de

transporte e distribuição de gás natural, desvinculando da Petrobrás e dos

estados o monopólio ao acesso dos seus respectivos dutos de distribuição e

escoamento.

Como parte da mesma estratégia, o Ministério da Economia prevê mudanças

no setor com a implementação do Plano de Equilíbrio Financeiro (PEF) –

apelidado de Plano Mansueto por ser encabeçado por Mansueto Almeida,

Secretário do Tesouro Nacional – que antecipará verbas para os estados

garantidas pelo Tesouro Nacional. Para os estados terem acesso ao crédito,

será necessário a abertura do mercado de gás, que hoje é controlado pelas

concessionárias estaduais. A regulação ainda não tem formato definido e é

missão do comitê avaliar e indicar os melhores caminhos. Entretanto, há a

possibilidade da rediscussão do PL 6407/2013 no Congresso Nacional, e edição

de medidas junto a órgãos como o CADE, IBP e ANL.

O PEF é uma plano de “socorro” ao endividamento dos estados e, de certa

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
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forma, é uma maneira de barganha entre governo e governadores. Essa pauta que, é importante para os estados, se

transforma em uma oportunidade para condicionar e forçar mudanças, de interesse do governo e que dependem da

aceitação dos estados, como é o caso da Reforma da Previdência. Além disso, a discussão da cessão onerosa aquece o

interesse do mercado internacional no setor, o que pode fazer com que as discussões dessas pautas andem

conjuntamente.

15 de abril de 2019

Congresso tenta acelerar tramitação de Medidas Provisórias
A coincidência dos prazos de vencimento das Medidas Provisórias editadas pelo governo passado com as do Bolsonaro

fez com que o governo apressasse a articulação para a instalação de seis Comissões Mistas na última semana, subindo

para 21 o número de MPs que se encontram nessa situação e o perigo das MPs se encavalarem.

Essa demora de reação pode dificultar os trabalhos do Planalto em “blindar” suas principais pautas, como a Medida

Provisória da Reforma Administrativa (MPV 870/19) que tem reunião agendada para essa quarta-feira (17.04) e que

conta com o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra (MDB/PE), como relator e o deputado João Roma

(PRB-BA) como presidente da Comissão Mista. A escolha de Roma como presidente indica que ele é o principal nome

para substituir o Deputado Vitor Hugo (PSL/GO) como líder do governo na Câmara.

Além disso, a Comissão Mista da Medida Provisória que altera o marco legal do saneamento básico (MPV 868/19)

receberá o Ministro do Desenvolvimento Regional nesta terça (16.04), às 09h00. No mesmo dia, às 14h30, haverá

Audiência Pública com os Ministros do Meio Ambiente e da Agricultura para tratar da MPV 867, que institui o Programa

de Regularização Ambiental, e outra para tratar sobre MPV 869/2018, que cria a Autoridade Nacional de Proteção de

Dados.

Banco Central pode ganhar autonomia 
No último dia 11, o presidente Jair Bolsonaro assinou um Projeto de Lei Complementar que visa garantir autonomia ao

Banco Central, uma das 35 metas dos primeiros 100 dias de Governo. Segundo membros do governo, a independência

do Banco Central garante segurança jurídica aos dirigentes do Banco e fortalece a economia.

No último ano, já eleito, Bolsonaro e sua equipe chegaram a apoiar o PLP 32/2003, do atual presidente da Câmara dos

Deputados, Rodrigo Maia, que tinha finalidade semelhante. O projeto foi arquivado no final da última legislatura, mas

ainda pode ser desarquivado, mediante pedido do Autor.

Ambas as propostas, de Maia e o Governo, fixam o mandato do presidente do Banco Central em 4 anos, não coincidente

com o mandato do presidente da República, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Além disso, Maia propôs

mandatos fixos de 6 anos para os diretores da Autarquia, enquanto o projeto do Governo inova ao retirar o status de

ministro do presidente do BC. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que irá apensar o projeto do Governo ao

texto mais antigo e Ministro Onyx Lorenzoni apoiou a decisão.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135061
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=112470
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