
A Comissão Mista responsável por analisar a Medida

Provisória do Setor Aéreo, MP 863/2018, aprovou o relatório

do senador Roberto Rocha (PSDB/BA), que aumenta de 20%

para 100% a possibilidade de aplicação financeira de capital

estrangeiro em companhias aéreas. No entanto, o texto

condiciona a abertura do capital estrangeiro à reserva de

5% dos voos para aviação regional, e ainda, retoma a

gratuidade do despacho de bagagem em viagem

doméstica.

A despeito da abertura completa das companhias aéreas

para o capital estrangeiro, o setor recepcionou com muita

preocupação as emendas incluídas no novo texto aprovado.

De acordo com a ANAC, a proibição de cobrança por

bagagem e a obrigação de realização de voos regionais no

Brasil pelas empresas estrangeiras devem limitar a entrada

de novos serviços que já operam com total liberdade no

exterior e que demonstram interesse em operar no Brasil.

O Projeto de Lei de Conversão aprovado na Comissão Mista

não resolveu o problema do governo, muito pelo contrário,

recria burocracia para o setor. Considerando que as

mudanças não são passíveis de veto, resta ao governo dois

caminhos: resolver os problemas da MP no Plenário da

Câmara ou deixar a MP perder a sua eficácia e, investir no

PL 1829/2019, que possui texto semelhante, permitindo

com que o capital social das companhias aéreas com sede

no Brasil sejam totalmente estrangeiro, mas sem impor

limitações à atividade do setor. Este projeto foi aprovada no

mês passado na Câmara dos Deputados e atualmente

aguarda votação do Senado.
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Devido ao feriado nesta quarta-feira, essa semana será

tranquila. Está prevista a votação apenas da Medida

Provisória 867/2018, na Comissão Mista. Duas outras MPs

estão em pauta no Plenário, entretanto, é improvável que

haja votação. A grande novidade da semana fica por conta

da Medida Provisória da Liberdade Econômica anunciada

pelo Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

A principal pauta econômica do primeiro ano de governo, a

Reforma da Previdência, foi aprovada na CCJC e passa a ser

analisada pela Comissão Especial, que tem sua primeira

reunião agendada para o próximo dia 7.

Medidas econômicas devem ser
apresentadas essa semana pelo
governo
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que

nessa semana será assinada a Medida Provisória da

Liberdade Econômica, uma proposta que visa o

cumprimento de uma promessa de campanha do presidente

Bolsonaro e a aproximação das normas que regulam o

ambiente econômico do Brasil com as dos países

integrantes da OCDE. De acordo com o governo, a medida

reduzirá a burocracia na abertura de empresas e equilibrará

a intervenção do Estado na economia, que deverá ocorrer de

forma proporcional ao porte e risco do negócio para facilitar

a geração de emprego, aumentar a renda no país e

empoderar o particular.

Além das simplificações mencionadas, são esperadas

medidas para reformulação do eSocial, flexibilização na

fixação de preços para mercados regulados, afastamento

dos efeitos de normas infralegais desatualizadas por força

do avanço tecnológico e a entrada de pequenas e médias

empresas na Bolsa de Valores, para aumentar o capital

estrangeiro no país e diminuir o fluxo de empresas que

migram do Brasil à procura de apoio financeiro.

Apesar da Medida Provisória ser o resultado de um trabalho

conjunto do Ministério da Economia e da Justiça e contar

com o apoio de diversas autoridades do governo, sua

aprovação dependerá da capacidade do governo de reduzir

crises espontâneas e melhorar sua articulação com o

Congresso. Isso se deve há vários outros assuntos

complexos e relevantes em discussão no Congresso

Nacional, como a reforma da previdência, a MPV 870/2019

(Reforma ministerial), e outros que devem ser apresentados

no decorrer de sua vigência, como a Reforma Tributária,

que podem concorrer com sua evolução.

Governo deve buscar alternativas 
para o setor aéreo

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134935
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136000
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135064
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MP do Programa de Regularização Ambiental 
pode ser votada essa semana

Duas Medidas Provisórias do Governo Temer aguardam votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados nessa semana
A MPV 861/2018 transfere, da União para o Distrito Federal, a Junta Comercial do Distrito Federal e as atividades de

registro público de empresas mercantis e atividades afins. Já a MPV 866/2018, autoriza a criação da empresa pública

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. As duas MPs perdem eficácia em 14.05 e 30.05, respectivamente.

Essas MPs não carregam muitas polêmicas que poderiam empacar suas votações. No entanto, devido ao feriado do Dia

do Trabalho na quarta-feira (01.05), que quebra a rotina do Congresso Nacional, é provável que não haja quórum

suficiente para que as Medidas sejam votadas. Elas deverão, portanto, ficar para semana que vem, devendo ser

aprovadas pelos Deputados.

Está marcada para essa segunda-feira (29.04) a votação do relatório da MPV

867/2018, que estende o prazo para adesão ao Programa de Regularização

Ambiental. Na última quarta-feira (24.04) foi lido o relatório do Dep. Sergio

Souza (MDB/PR) e, em seguida, a sessão foi suspensa devido a concessão de

vista.

Em semana de feriado na quarta-feira, a reunião da Comissão Mista Especial

está marcada para às 15h dessa segunda-feira, o que induz a acreditar que a

reunião cairá, contudo, como a reunião está apenas suspensa e com quórum

suficiente para votação, pode ser a oportunidade perfeita para os

parlamentares emplacarem a medida, que apesar de o governo não estar a

favor, conta com o apoio da bancada ruralista.

O episódio remonta ao acontecido com a MP do Funrural, que foi aprovada a

toque de caixa, a contragosto do governo. O prazo está apertado para

aprovação da medida, que perde sua eficácia em 03.06, entretanto, ainda há

espaço para a medida tramitar com folga, o que pode indicar que a votação do

relatório na Comissão Especial só ocorra mesmo na próxima semana.

MPV 861/2018 – Transferência da 
Junta Comercial do Distrito Federal 
Situação: Aguardando leitura no 
Plenário da Câmara dos Deputados

MPV 866/2018 - Empresa pública NAV 
Brasil Serviços de Navegação Aérea 
Situação: Aguardando leitura no 
Plenário da Câmara dos Deputados

MPV 867/2018 - Programa de 
Regularização Ambiental.         
Situação: 29/04 – Reunião para 
apreciação de relatório

MPV 871/2019 - Combate a 
irregularidades em benefícios 
previdenciários.                           
Situação: 30/04 – Audiência Pública. 

De olho nas MPs

Reforma da Previdência pode ficar para o próximo semestre
A principal pauta econômica para o primeiro ano do mandato de Bolsonaro, foi aprovada na CCJC na última semana. A

comissão que deveria analisar apenas a constitucionalidade da Reforma da Previdência, levou cerca de dois meses para

entrar em um consenso. Dois dias depois, a Comissão Especial que vai analisar o mérito dessa PEC foi instalada. O

Deputado Marcelo Ramos (PR/AM) foi eleito presidente e designou o deputado Samuel Moreira (PSDB/SP) para relatar a

matéria. Também nesse dia, iniciou o prazo de 10 sessões para recebimento de emendas.

Nesta nova etapa, serão necessários 25 votos a favor da aprovação. Apenas a base do governo já atinge esse número.

Portanto, basta que o governo saiba dialogar com sua base para aprovar a Reforma sem dificuldade na Comissão

Especial. Entretanto, levando em conta que na CCJ foi necessário suprimir 4 pontos para conseguir apoio, o texto está

desidratado e pode não ter pontos suficientes para negociação.

Amanhã (30.04), haverá reunião dos líderes dos partidos que compõem a comissão especial e do presidente, vice-

presidente e relator da comissão especial para definir o calendário do colegiado. Respeitado o Regimento da Casa, caso

a tramitação dessa PEC utilize os prazos máximos, a Reforma pode ficar para o próximo semestre. Entretanto, o

Governo acredita na aprovação ainda no primeiro semestre.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134764
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135031
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134764
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135031
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135060
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135079
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Num passado recente, o Congresso analisou outras duas propostas de Reforma da Previdência. A primeira fora

proposta pelo ex-presidente Lula em seu primeiro ano de mandato, em 2003. Já em 2016, Michel Temer também

apresentou uma PEC, que ainda aguarda votação no plenário da Câmara. A Reforma de Lula foi aprovada na Câmara

em um total de 119 dias (corridos), desses, passou 36 dias na CCJC e 43 na Comissão Especial. Já a proposta de

Temer, foi aprovada em apenas 9 dias na CCJC e passou outros 90 na Comissão Especial. Em comparação com as

duas últimas propostas para Reforma da Previdência, o governo atual foi o que teve maior dificuldade em aprovar o

texto na CCJC, o que corrobora para a expectativa de aprovação apenas no segundo semestre.
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