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No final de dezembro, apesar de todo o 
debate na mídia em torno da ausência de 
um maior detalhamento sobre o programa 
de vacinação contra a covid-19, a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
ainda não havia recebido nenhum pedido 
de registro de vacina� A indefinição sobre 
como e quando iniciaremos a vacinação 
joga sobre 2021 uma imensa sombra 
de incerteza a respeito de todos os 
aspectos críticos que importam ao país�

Em resumo, a economia depende da 
vacinação para começar a funcionar 
com maior vigor� Sem ela, os planos vão 
sendo adiados e a população demora 
a retomar rotinas� Enquanto isso, o 
mundo político tem questões urgentes 
para decidir: o Orçamento de 2021, 
a sucessão no Congresso Nacional e 
a retomada da agenda de reformas� 

Temas que, ao lado da vacinação, vão 
dominar o primeiro semestre do ano�

O governo Bolsonaro vai jogar todas as 
fichas no candidato Arthur Lira (PP-AL) 
para ganhar a eleição da presidência da 
Câmara� O centro político – rachado 
com o apoio parcial a Lira – tenta, com 
a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), 
iniciar um processo de aglutinação de 
forças antibolsonaristas com vistas à 
disputa pelo Palácio do Planalto em 2022�

Na prática, a virada do ano traz a 
certeza – em meio ao mar de incertezas 
decorrentes da pandemia – de que a 
sucessão presidencial vai ditar todos os 
movimentos da política brasileira� Por 
conseguinte, o ambiente político e eleitoral 
de 2022 dependerá da economia, que, por 
sua vez, depende do início da vacinação�

O bom ano 
DEPENDE DA VACINA
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01

Covid-19
Expectativa com a campanha de vacinação contra a 

covid-19� O presidente Jair Bolsonaro editou medida 
provisória liberando R$ 20 bilhões para a compra de 
vacinas pelo Ministério da Saúde� Conforme decisão 

do Supremo Tribunal Federal, a vacina será obrigatória; 
mas estados, Distrito Federal e municípios têm 

autonomia para estabelecer regras para a imunização�

02

Popularidade do governo
O presidente Jair Bolsonaro chegou a dezembro de 2020 
com avaliação “ótimo/bom” em patamar mais elevado 
que no ano anterior� No curto prazo, o fim do pagamento 
do auxílio emergencial de R$ 300 a informais deve 
impactar negativamente a sua avaliação� No mercado, 
a expectativa é que a economia cresça em torno de 
3,5%� Havendo crescimento da economia e recuperação 
do emprego, a previsão é de que sua popularidade 
se recupere e se mantenha em um bom patamar�

03

Sucessão no Congresso
Câmara e Senado elegem os seus novos presidentes no 

dia 1º de fevereiro� Na Câmara, o candidato do governo 
é o deputado Arthur Lira (PP-AL)� O atual presidente, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), tenta fazer seu sucessor� O 
bloco formado por ele, que reúne 11 legendas, apoia o 
deputado Baleia Rossi (MDB-SP)� No Senado, o MDB 
reivindica o posto por ter a maior bancada, enquanto 

o atual presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
busca manter o comando da Casa com o DEM�

04
Reforma ministerial
Desde que assumiu o governo, o presidente Jair Bolsonaro 
promoveu 15 alterações em seu ministério� Novas 
mudanças são esperadas, em especial na Secretaria-Geral 
da Presidência e no Ministério das Relações Exteriores�

05

Andamento das reformas
Em 2020, por conta da pandemia, a agenda de reformas 

ficou comprometida� Apesar de avanços em alguns 
temas da agenda regulatória – saneamento, nova Lei 
de Falência e licitações –, temas estruturais ficaram 

paralisados� As reformas Administrativa e Tributária 
estão sob análise na Câmara� No Senado, espera-se a 

aprovação da PEC Emergencial e do Pacto Federativo�

06

Privatizações e concessões
O plano de privatização do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, com o qual ele tinha expectativa de arrecadar 
R$ 1,2 trilhão, não andou� Para 2021, estão previstas 
nove privatizações: Correios, Eletrobras, Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Trensurb, Emgea, 
Ceasaminas, Codesa, Nuclep e Agência Brasileira Gestora 
de Fundos Garantidores de Garantias (ABGF)�

07

Crescimento econômico e aspecto social
O PIB do país cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2019, 

após duas quedas consecutivas: de 1,5% no primeiro 
trimestre; e de 9,6% no segundo� A alta no número de 

casos de covid-19 é um fator de risco para a continuidade 
do processo de recuperação econômica� No entanto, a 

vacinação em massa da população, que terá efeito gradual 
sobre a atividade como um todo, pode influenciar o ritmo 
da retomada� A alta do desemprego – de 14,6% no último 
trimestre, encerrado em novembro, segundo o IBGE – e o 

fim do auxílio emergencial são desafios para o governo�

08

Ajuste fiscal
A Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo 
Congresso prevê um déficit fiscal de R$ 247 bilhões� 
A avaliação é que o ano será muito difícil para o teto 
de gastos porque houve descasamento dos índices de 
inflação� Enquanto o INPC, que corrige as despesas 
sociais obrigatórias, é de 3,25%, o teto de gastos considera 
como índice de correção inflacionária o IPCA (2,13%), 
o que leva a uma diferença em torno de R$ 20 bilhões�

09

Brasil e EUA
Por mais que a relação entre os presidentes do Brasil e 

dos Estados Unidos seja fria no início, a proximidade 
dos setores privados dos dois países não será afetada� O 
Brasil certamente receberá um fluxo de investimentos 

oriundos do país se as reformas forem aprovadas, 
independentemente do relacionamento de Joe Biden 

e Jair Bolsonaro� A pressão americana em relação à 
China existirá, mas será mais pontual e com menos 

ênfase no âmbito presidencial� O tema do meio 
ambiente preocupa o governo Bolsonaro e deverá 

ser a principal fonte de críticas de Washington�

10

5G
O leilão da rede móvel 5G está previsto para ocorrer 
até o fim do primeiro semestre de 2021� O leilão sofre 
pressões internacionais e é motivo de disputa comercial 
entre os Estados Unidos e a China, que tem do seu 
lado a empresa Huawei, líder global de tecnologia� 
Carlos Baigorri é o relator do leilão do 5G na Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel)� Sua previsão 
é ter o edital aprovado na agência no começo do ano�
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Sucessão na Câmara: 
GOVERNO X MAIA

Há duas candidaturas fortes na Câmara dos 
Deputados� De um lado, Arthur Lira (PP-
AL), que conta com o apoio do governo� De 
outro, Baleia Rossi (MDB-SP), o candidato 
do bloco construído pelo presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ)� O resultado 
irá determinar a força política do governo, 
podendo ser fundamental nos dois últimos 
anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro�

Arthur Lira tem o apoio de PL, PP, PSD, 
Republicanos, Solidariedade, PTB, PROS, 
PSC, Avante e Patriota, totalizando 204 votos� 

Apoiam a candidatura de Baleia Rossi: DEM, 
PSDB, MDB, Cidadania, PSL, PT, PCdoB, 
PDT, PSB, PV e Rede, totalizando 281 votos� 
Apenas três partidos ainda não decidiram 
quem irão apoiar: Podemos, PSOL e Novo�

Numericamente, Baleia tem uma vantagem 
importante em relação a Lira (PP-AL)� 
Vale ressaltar, contudo, que a votação é 
secreta e há muitas dissidências – nos 
dois lados� Também não se pode deixar 
de considerar a força do governo� Ou 
seja, o jogo ainda não está decidido�

215

280

18

Arthur Lira

Baleia Rossi

Partidos indefinidos

6

8

9

10

10

11

13

31

34

41

42

Patriota

Avante

PSC

Podemos

Pros

PTB

Solidariedade

Republicanos

PSD

PP

PL

Votos

215

280

18

Arthur Lira

Baleia Rossi

Partidos indefinidos

1

4

8

9

28

28

31

31

34

53

53

Rede

PV

Cidadania

PCdoB

DEM

PDT

PSB

PSDB

MDB

PSL

PT

Votos

8

10

Novo

PSOL

Votos
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No PT, há resistência ao MDB 
devido ao impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff� 
O partido chegou a manifestar 
preferência por Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), que disputava 
a indicação do bloco contra 
Baleia Rossi� No PSB, cujo 
Diretório Nacional indicou 
apoio contra a candidatura de 
Lira, a bancada aparece dividida� 
No PSL, apesar do indicativo 
de apoio ao bloco de Maia, 
também deve haver dissidências�

O DEM, que perderá a 
presidência das duas Casas 
Legislativas, tenta preservar 
o comando no Senado� A 
escolha de Baleia pode ajudar 
o senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), nome defendido 
por Davi Alcolumbre (DEM-
AP), atual presidente da Casa�

A opção por Baleia Rossi 
poderá fazer com que o 

governo tenha uma postura 
mais cautelosa nessa disputa� 
Baleia é do MDB, partido 
dos líderes do governo no 
Congresso (Eduardo Gomes) e 
no Senado (Fernando Bezerra)� 
A manutenção de um bom 
diálogo com a sigla é, portanto, 
fundamental para o Executivo�

Não há grandes divergências 
entre Baleia Rossi e Arthur 
Lira em relação às reformas 
e à agenda microeconômica 
do governo� Lira, porém, 
tende a defender mais a pauta 
conservadora do presidente Jair 
Bolsonaro� Já Baleia tende a ter 
uma postura mais independente�

Tanto Lira quando Baleia 
devem, por motivos diferentes, 
a encontrar alguma dificuldade 
de avançar na agenda defendida 
pelo governo, apesar de 
concordarem com a maior 
parte dela� De um lado, Lira 

tem menos diálogo com a 
oposição, por isso a formação 
de entendimentos para evitar 
a obstrução de votações 
pode ser mais complexa� De 
outro lado, Baleia entra com 
o apoio da oposição, por isso 
terá de fazer concessões� 

Vale lembrar que Rodrigo Maia, 
apesar de apoiar a agenda de 
reformas e a pauta econômica 
defendida pelo Ministério da 
Economia, segurou a votação 
do projeto sobre a privatização 
da Eletrobras e a autonomia 
do Banco Central� Além disso, 
chegou a colocar em pauta 
temas com os quais a equipe 
econômica não concordava, 
como a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 391/17, que 
aumenta em 1 ponto percentual 
os repasses de alguns tributos 
da União para as cidades, por 
meio do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM)�

ARTHUR LIRA (PP-AL)

Parlamentar experiente, está no terceiro mandato 
como deputado federal e é uma das principais 
lideranças do Centrão� Candidato apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que conta com Lira 
para fazer avançar sua agenda conservadora�

BALEIA ROSSI (MDB-SP)

Líder do MDB na Câmara e presidente nacional 
do partido� Disputou com Aguinaldo Ribeiro (PP-
PB) a indicação para concorrer à presidência da 
Câmara em nome do bloco formado por Rodrigo 
Maia� Tem bom trânsito na Casa e deve ter postura 
mais independente em relação ao Executivo�
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Alcolumbre tenta fazer sucessor; 
MDB REIVINDICA O POSTO

Enquanto na Câmara está instalada 
uma disputa entre o Executivo e o 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
no comando da Casa, no Senado 
Federal o DEM e o MDB travam uma 
batalha pela sucessão na presidência�

Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
presidente do Senado, tenta 
emplacar seu sucessor com o 
objetivo de tentar manter o 
Democratas na presidência de pelo 
menos uma das Casas Legislativas� 
Seu nome preferido é o do senador 
Rodrigo Pacheco (DEM), mas 
Pacheco não empolga, até porque 
envolve alguns problemas�

Em primeiro lugar, o nome de 
Pacheco encontra resistência 
junto ao senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), filho do 
presidente da República� Em 
segundo lugar, é visto pelo 
grupo Muda Senado, que reúne 
cerca de 20 senadores, como 
próximo ao Executivo� 

A decisão do Palácio do Planalto de 
não interferir na eleição do Senado 
é vista como um alinhamento a 
Davi Alcolumbre� O apoio que 
o presidente Jair Bolsonaro deu 
ao irmão de Alcolumbre, Josiel 
Alcolumbre, na eleição para a 
prefeitura de Macapá, reforça 
o vínculo com o Executivo� 
Josiel, porém, foi derrotado 
por Dr� Furlan (Cidadania)�

Como maior bancada do Senado, 
o MDB (13 senadores) tenta 
retomar o comando da Casa� Há três 
fortes nomes na disputa: Fernando 
Bezerra (PE), líder do governo no 
Senado; Eduardo Gomes (TO), 
líder do governo no Congresso; e 
Simone Tebet (MS), que presidiu a 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) no biênio 2019-2020�

Simone Tebet abriu mão de 
concorrer à presidência do 
Senado em 2019 para apoiar Davi 
Alcolumbre� Mais independente 

em relação ao Executivo do que 
seus correligionários, ela é o nome 
preferido do grupo Muda Senado� 
Mesmo tendo uma postura de 
independência em relação ao governo, 
a senadora tem revelado apoio à 
agenda econômica e regulatória 
defendida pela equipe econômica�

Para tentar convencer o MDB a 
desistir da disputa, Alcolumbre 
articula entendimentos para manter 
a presidência da CCJ� A comissão 
é estratégica porque, entre outros 
fatores, é a primeira etapa de qualquer 
proposta de emenda à Constituição 
sob análise do Senado� O senador 
Renan Calheiros (MDB-AL) seria uma 
das opções para presidir o colegiado�

Outro nome que tem sido lembrado 
é o do senador Antonio Anastasia 
(PSD-MG)� Mas ele resiste a 
apresentar-se como candidato� 
Outras opções são os senadores  
Tasso Jereissati (PSDB-CE) e 
Nelsinho Trad (PSD-MS)�

13

11
10

7 7
6

5

3 3 3 3
2 2 2

1 1

BANCADAS PARTIDÁRIAS NO SENADO



9

SUCESSÃO
No senado

Exclusivo para clientes Arko

CENÁRIOS POLÍTICOS N° 243

CAPITAISÍNDICE

DESAFIOS para 2021

Os nomes MAIS COTADOS

RODRIGO PACHECO (DEM-MG)

Conta com apoio de Davi Alcolumbre� Foi filiado 
ao MDB (2009-2018) e depois mudou para 
o DEM� Seu primeiro mandato foi em 2014, 
como deputado federal� Concorreu à prefeitura 
de Belo Horizonte em 2016 e perdeu�

SIMONE TEBET (MDB-MS)

Está no primeiro mandato como senadora� À frente da Comissão 
de Constituição e Justiça (2019-2020), deu andamento célere 
à Reforma da Previdência e à PEC dos Fundos� Mesmo tendo 
uma postura de independência em relação ao governo, apoia 
a agenda econômica e regulatória da equipe econômica�

FERNANDO BEZERRA (MDB-PE)

Líder do governo no Senado� Antes de filiar-se 
ao MDB (2017) estava no PSB� Foi ministro da 
Integração Nacional na gestão da ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT)� Deixou o cargo em 
2013 para concorrer ao Senado em 2014�

EDUARDO GOMES (MDB-TO)

Líder do governo no Congresso� Foi eleito para o 
Senado em 2018� Antes, foi deputado federal por 
três mandatos consecutivos� O primeiro cargo eletivo 
foi em 1996, quando assumiu a vaga de vereador 
em Palmas, reelegendo-se quatro anos depois�

EDUARDO BRAGA (MDB-AM)

Líder do MDB e ex-ministro de Minas e Energia no governo 
de Dilma Rousseff� Como líder do partido, tenta garantir o 
apoio da legenda ao seu nome� Votou a favor do teto de gastos 
(2016), mas foi contra a reforma trabalhista (2017)� Terá papel 
importante no projeto que trata da privatização da Eletrobras�

NELSINHO TRAD (PSD-MS)

Político experiente� Foi vereador, deputado estadual e prefeito� Está no seu 
primeiro mandato como senador� A bancada do PSD tem 11 senadores, 
a segunda maior da Casa, atrás apenas do MDB� Seu nome ganhou 
força depois que o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), nome que 
chegou a ser cogitado por Alcolumbre, disse que não iria concorrer�
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A agenda de 
REFORMAS EM 2021

Com o encerramento do estado de 
calamidade pública decretado em 
razão da pandemia de covid-19, o 
processo de recuperação econômica 
ao longo de 2021 vai requerer 
medidas legislativas de estímulo em 
vários eixos temáticos� Em que pese 
a indefinição em torno do fim da 
pandemia – a depender do controle 
da chamada “segunda onda”, assim 
como da vacinação da população –, 
o Congresso Nacional continuará 
funcionando� Porém, somente a 
evolução do quadro epidemiológico 
é que poderá definir se os trabalhos 
parlamentares continuarão 
sendo realizados virtualmente 
ou se já haverá condição de 
voltarem a ser presenciais�

A agenda de 2021 é marcada pela 
demanda por reformas� Algumas 
são estruturantes, consubstanciadas 
em alterações constitucionais, 
como a PEC Emergencial, que 
regulamenta o teto de gastos, e a 
Reforma Administrativa, que visa 
reformular e enxugar a estrutura 
do serviço público� A Reforma 
Tributária também deve avançar, 
seja em nível constitucional, seja por 
legislação ordinária e complementar�

No radar, há uma série de propostas 
de natureza econômica e financeira� 
Nessa ampla seara, há questões 
relacionadas à regulação monetária, 

como a autonomia do Banco 
Central, os depósitos voluntários 
de instituições bancárias e o 
mercado de câmbio e capitais� As 
privatizações e concessões também 
são um nicho dessa agenda� A 
desestatização da Eletrobras e dos 
Correios, bem como a revisão da 
legislação sobre Parcerias Público-
Privadas (PPPs), são exemplos de 
propostas� Ainda nesse campo, as 
peças orçamentárias são matérias 
obrigatórias� O Orçamento de 
2021 resta pendente de aprovação, 
o que limita investimentos do 
governo� Na sequência, a LDO e 
o Orçamento de 2022, a serem 
enviados ao Legislativo, entrarão 
em cena no Parlamento�

Por fim, existe uma extensa pauta 
de marcos regulatórios em áreas 
diversas� Algumas propostas já 
obtiveram avanços, foram aprovadas 
pela Câmara dos Deputados ou 
pelo Senado Federal e aguardam 
a manifestação da Casa revisora� 
É o caso da nova Lei do Gás e do 
programa de estímulo à cabotagem 
marítima� Outras, como os 
marcos legais do setor elétrico, das 
ferrovias e do óleo e gás, aguardam 
aprovação na Casa iniciadora�

A seguir, as propostas de 
reforma que estarão na agenda 
de 2021, conforme o tema:
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PEC EMERGENCIAL (PEC Nº 186/19)

 O QUE É: regulamenta o teto de gastos ao estabelecer medidas de 
redução de despesas e gatilhos remuneratórios�

 SITUAÇÃO: aguarda parecer do relator, senador Márcio Bittar (MDB-AC), na 
Comissão de Constituição e Justiça� O relatório deve contemplar 
parte do conteúdo das PECs nº 187/19 e nº 188/19 (abaixo)�

 PRÓXIMOS PASSOS: pode ser levada à deliberação diretamente em plenário� Depois segue para a Câmara�

 PRINCIPAIS ATORES: Márcio Bittar (MDB-AC), relator; Eduardo Braga (MDB-TO), líder do governo 
no Congresso; Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado�

 PERSPECTIVAS: aprovação no Senado no primeiro semestre de 2021�

PEC DOS FUNDOS PÚBLICOS (PEC Nº 187/19)

 O QUE É: visa extinguir fundos públicos e a transferência dos recursos financeiros 
para o Poder ao qual o fundo está vinculado, após o segundo exercício 
financeiro em que ocorrer a promulgação da Emenda Constitucional� 
A eventual manutenção de um fundo dependerá da aprovação de lei 
complementar antes do decurso do prazo de transferência dos recursos�

 SITUAÇÃO: aguarda votação no plenário do Senado em primeiro turno� 

 PRÓXIMOS PASSOS: após votação em dois turnos no Senado, segue para a Câmara� Caso 
seja aprovada pelos deputados sem modificações, é promulgada�

 PRINCIPAIS ATORES: Otto Alencar (PSD-BA), relator; Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo 
no Congresso; Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado�

 PERSPECTIVAS: inclusão de seu conteúdo no relatório da PEC nº 186/19�

PEC DO PACTO FEDERATIVO (PEC Nº 188/19)

 O QUE É: estabelece medidas de ajuste fiscal aplicáveis ao custeio da 
máquina pública nos três níveis (federal, estadual e municipal)� 
Regulamenta a “regra de ouro” para as três esferas de governo� 

 SITUAÇÃO:  aguarda parecer do relator, senador Márcio Bittar (MDB-
AC), na Comissão de Constituição e Justiça�

 PRÓXIMOS PASSOS: aprovada na CCJ, segue para votação em dois turnos no plenário�

 PRINCIPAIS ATORES: Márcio Bittar (MDB-AC), relator; Eduardo Braga (MDB-TO), líder do governo 
no Congresso; Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado�

 PERSPECTIVAS: inclusão de parte de seu conteúdo no relatório da PEC nº 186/19�
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REFORMA ADMINISTRATIVA (PEC Nº 32/20)

 O QUE É: reorganiza a estrutura administrativa da máquina pública 
reduzindo despesas com o funcionalismo público civil� 

 SITUAÇÃO: aguarda análise de admissibilidade na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara�

 PRÓXIMOS PASSOS: aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, 
segue para análise de mérito em Comissão Especial�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; presidentes das comissões que 
analisarão a proposta; relatores (a serem designados); Caio 
Mário Paes de Andrade, secretário de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia�

 PERSPECTIVAS: aprovação na Câmara até o fim de 2021�

REFORMA TRIBUTÁRIA (PEC Nº 45/19)

 O QUE É: simplifica e racionaliza a tributação sobre a produção 
e a comercialização de bens e a prestação de serviços 
na base tributável, atualmente compartilhada 
por União, estados, Distrito Federal e municípios� 
Unifica três impostos federais (IPI, PIS e Cofins), 
um estadual (ICMS) e outro municipal (ISS), e 
cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)�

 SITUAÇÃO: em debate em Comissão Mista destinada a construir 
um texto de consenso entre Câmara e Senado� 

 PRÓXIMOS PASSOS: apresentação de parecer pelo relator, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), em Comissão Especial da Câmara� 
Depois, segue para votação em dois turnos no plenário�

 PRINCIPAIS ATORES: Rodrigo Maia (DEM-RJ); Aguinaldo Ribeiro 
(Progressistas-PB), relator; Hildo Rocha (MDB-MA), 
presidente da Comissão Especial; Baleia Rossi (MDB-
SP), autor; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: apresentação do parecer no início de 2021 e votação 
da proposta na Câmara no primeiro semestre� 



13

reformas
fiscais

Exclusivo para clientes Arko

CENÁRIOS POLÍTICOS N° 243

CAPITAISÍNDICE

DESAFIOS para 2021

UNIFICAÇÃO DE PIS E COFINS (PL Nº 3.887/20)

 O QUE É: cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) 
a partir da unificação de PIS e Cofins�

 SITUAÇÃO: aguarda instalação de Comissão 
Especial para analisar a matéria� 

 PRÓXIMOS PASSOS: votação em plenário�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; presidente da Comissão 
Especial (a ser eleito); relator (a ser designado); 
Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS:  a proposta deve avançar no primeiro 
semestre� O tema, porém, pode ser tratado 
apenas no contexto da PEC nº 45/19�

TETO REMUNERATÓRIO (PL Nº 6.726/16)

 O QUE É: regulamenta a aplicação do teto remuneratório no 
serviço público, definindo quais verbas se enquadram 
no limite previsto na Constituição Federal�

 SITUAÇÃO: aguarda instalação de Comissão 
Especial para analisar a matéria�

 PRÓXIMOS PASSOS: votação em plenário�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Rubens Bueno (Cidadania-
PR), relator; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: deve ser votado no primeiro semestre�
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AUXÍLIO EMERGENCIAL (MP Nº 1.000/20)

 O QUE É: prorroga o auxílio emergencial até 31 de dezembro, com valor de R$ 300�

 SITUAÇÃO: aguarda votação no plenário da Câmara�

 PRÓXIMOS PASSOS: envio ao Senado�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Marcelo Aro (PP-MG), relator; 
Paulo Guedes, ministro da Economia� 

 PERSPECTIVAS: a MP deve perder validade sem votação� O prazo 
se encerra em 10 de fevereiro de 2021�

AUTONOMIA DO BC (PLP Nº 19/19)

 O QUE É: define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre a autonomia 
técnica, operacional, administrativa e financeira da autarquia e sobre 
os mandatos de seus dirigentes� Estabelece perda do status de ministro 
do presidente do BC e mandato fixo para ele e para os diretores da 
instituição, não coincidente com o mandato do presidente da República� 

 SITUAÇÃO: aguarda votação na Câmara�

 PRÓXIMOS PASSOS: se aprovada sem alterações, segue para sanção presidencial� 
Caso contrário, vai para o Senado para deliberação final�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Celso Maldaner (MDB-SC), provável relator; Roberto 
Campos Neto, presidente do BC; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: aprovação no início de 2021�

DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS (PL Nº 3.877/20)

 O QUE É: autoriza o acolhimento de depósitos voluntários de instituições 
financeiras pelo Banco Central, que deverá apresentar relatório sobre 
a necessidade dos depósitos voluntários e a evolução da liquidez da 
economia e da presença de títulos do Tesouro Nacional em sua carteira�

 SITUAÇÃO: aguarda despacho da presidência da Câmara às 
instâncias competentes para deliberação�

 PRÓXIMOS PASSOS:  deliberação pelas comissões competentes (a depender do despacho)�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; relatores (a serem designados); Roberto Campos 
Neto, presidente do BC; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: aprovação no primeiro semestre de 2021�
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MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS (PL Nº 5.387/19)

 O QUE É: regulamenta o mercado de câmbio no país, o capital 
brasileiro no exterior e o capital estrangeiro no país�

 SITUAÇÃO: em regime de urgência, aguarda votação em plenário�

 PRÓXIMOS PASSOS: após votação em plenário, vai para o Senado�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Otto Alencar Filho (PSD-BA), relator; Roberto 
Campos Neto, presidente do BC; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: Votação no primeiro semestre de 2021�

TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS (PL Nº 2.015/19)

 O QUE É: cria alíquota de 15% para o imposto de renda sobre lucros 
ou dividendos recebidos de pessoas jurídicas�

 SITUAÇÃO: aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado�

 PRÓXIMOS PASSOS: vai à Câmara, salvo se houver recurso para que a 
matéria seja submetida ao plenário do Senado�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente do Senado; presidente da Comissão de Assuntos Econômicos; 
Jorge Kajuru (Cidadania-GO), relator; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: o tema deve ser tratado no contexto da Reforma Tributária�

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS (PL Nº 5.877/19)

 O QUE É: desestatização do sistema Eletrobras por meio da emissão 
de ações e com redução da participação da União a 
menos de 50% e sem direito a “golden share”�

 SITUAÇÃO: na Câmara, aguardando despacho às instâncias competentes para 
deliberação (deve ser criada Comissão Especial para analisar a matéria)� 
Também pode ser levada à votação diretamente no plenário�

 PRÓXIMOS PASSOS: aprovada na Câmara, segue para exame do Senado�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; relator (a ser designado); Bento Albuquerque, 
ministro de Minas e Energia; Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras�

 PERSPECTIVAS: matéria polêmica e complexa� Prazo indefinido para 
deliberação, porém, deve ocorrer dentro de 2021�
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PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS
(PL a ser encaminhado)

 O QUE É: quebra do monopólio postal nacional da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT)�

 SITUAÇÃO: proposta em elaboração pelo Executivo�

 PRÓXIMOS PASSOS: envio à Câmara para deliberação�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; relator(es) da matéria; Paulo Guedes, ministro 
da Economia; Fábio Faria, ministro das Comunicações�

 PERSPECTIVAS: a proposta deve enfrentar contestações legais, visto que há 
entendimentos de que a quebra do monopólio dos Correios não 
pode ocorrer via lei ordinária, mas por alteração constitucional�

CONCESSÕES E PPPS (PL Nº 7.063/18)

 O QUE É: moderniza a legislação sobre concessão de serviços 
públicos e parcerias público-privadas�

 SITUAÇÃO: aguarda votação no plenário da Câmara�

 PRÓXIMOS PASSOS: vai ao Senado�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), relator; 
Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura�

 PERSPECTIVAS: aprovação na Câmara no primeiro semestre de 2021�

COMPRA DE TERRAS POR ESTRANGEIROS (PL Nº 2.963/19)

 O QUE É: regulamenta a aquisição, a posse e o cadastro de propriedade 
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira�

 SITUAÇÃO: aguarda despacho da presidência da Câmara às 
instâncias competentes para deliberação�

 PRÓXIMOS PASSOS: deliberação pelas comissões competentes (a depender do despacho)�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; relator a ser designado; Sérgio 
Souza (MDB-PR), presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária; Tereza Cristina, ministra da Agricultura�

 PERSPECTIVAS: A matéria tende a enfrentar resistências, visto que o presidente Jair 
Bolsonaro é contrário à proposta� Sua evolução vai depender do 
nível de comprometimento do futuro presidente da Câmara�
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ORÇAMENTO 2021 (PLN Nº 28/20)

 O QUE É: estima as receitas, fixa as despesas da União� Detalha as ações 
e os programas a serem executados em 2021� 

 SITUAÇÃO: aguarda instalação da Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) para analisar a matéria�

 PRÓXIMOS PASSOS: votação em sessão conjunta no Congresso�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da CMO (a ser eleito); senador Márcio Bittar (MDB-AC), 
relator; presidente do Congresso; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: Aprovação no início de 2021�

LDO 2022
(PLN a ser encaminhado até 15 de abril)

 O QUE É: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021� Estabelece os parâmetros macroeconômicos, 
as prioridades e as metas para a elaboração do Orçamento Geral da União�

 SITUAÇÃO:  aguarda votação pelo plenário do Congresso�

 PRÓXIMOS PASSOS: envio à sanção presidencial�

 PRINCIPAIS ATORES: senador Irajá Abreu (PSD-TO), relator; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: embora a Constituição determine aprovação antes do recesso parlamentar 
de julho, a tendência é que a votação só ocorra no segundo semestre�

ORÇAMENTO 2022
(PLN a ser encaminhado até 31 de agosto)

 O QUE É: estima as receitas, fixa as despesas da União� Detalha as ações 
e os programas a serem executados em 2021� 

 SITUAÇÃO: aguarda envio�

 PRÓXIMOS PASSOS: deliberação na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e 
posterior votação em sessão conjunta no Congresso�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da CMO em 2021; relator (a ser designado), presidente 
do Congresso; Paulo Guedes, ministro da Economia�

 PERSPECTIVAS: aprovação no início de 2021�
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NOVO MODELO DO SETOR ELÉTRICO (PLS Nº 232/16)

 O QUE É: estabelece as condições para acesso ao mercado livre de energia� 

 SITUAÇÃO: aguarda votação no plenário do Senado�

 PRÓXIMOS PASSOS: segue para exame da Câmara�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente do Senado; Marcos Rogério (DEM-RO), relator; 
Bento Lima Albuquerque, ministro de Minas e Energia�

 PERSPECTIVAS: aprovação pelo Senado no primeiro semestre de 2021�

LEI DO GÁS (PL Nº 6.407/13)

 O QUE É: atualiza a legislação para dinamizar e fomentar a indústria de gás natural� 

 SITUAÇÃO: aguarda votação das emendas no Senado no plenário da Câmara�

 PRÓXIMOS PASSOS: envio à sanção presidencial�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Geninho Zuliani (DEM-SP), relator; 
Paulo Castelo Branco, presidente da Petrobras�

 PERSPECTIVAS: Aprovação no início de 2021�

MARCO LEGAL DE ÓLEO E GÁS (PL Nº 3.178/19)

 O QUE É: revoga o direito de preferência para a Petrobras nas licitações do 
regime de partilha de produção e garante ao Conselho Nacional 
de Política Energética, assessorado pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a decisão sobre 
qual o melhor regime jurídico de exploração e produção de 
petróleo e gás natural a ser adotado nos leilões do pré-sal�

 SITUAÇÃO: aguarda análise na Comissão de Infraestrutura do Senado�

 PRÓXIMOS PASSOS: vai às comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente do Senado; presidente da Comissão de 
Infraestrutura; Rodrigo Pacheco (DEM-MG), relator; 
Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras�

 PERSPECTIVAS: conclusão no Senado até o fim de 2021�
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BR DO MAR (PL Nº 4.199/20)

 O QUE É: cria o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem 
(BR do Mar) e altera leis relacionadas à navegação para 
aumentar a competitividade das empresas brasileiras do setor� 

 SITUAÇÃO: aguarda votação no plenário do Senado�

 PRÓXIMOS PASSOS: se aprovada sem alterações, segue para sanção presidencial� 
Caso contrário, vai à Câmara para deliberação final�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente do Senado; Nelsinho Trad (PSD-MS), relator; 
Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura�

 PERSPECTIVAS: aprovação no primeiro semestre de 2021�

MARCO LEGAL DE FERROVIAS (PLS Nº 261/18)

 O QUE É: trata da exploração indireta pela União do transporte 
ferroviário em infraestruturas de propriedade privada entre 
portos brasileiros e fronteiras nacionais, que transponham os 
limites de estado ou território ou que se conectem às ferrovias 
federais, além de estabelecer outras regulações para o setor�

 SITUAÇÃO: aguarda votação na Comissão de Infraestrutura do Senado� 

 PRÓXIMOS PASSOS: vai à Comissão de Constituição e Justiça�

 PRINCIPAIS ATORES: presidente do Senado; presidente da Comissão de 
Infraestrutura; Jean-Paul Prattes (PT-RN), relator; 
Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura�

 PERSPECTIVAS: conclusão no Senado no primeiro semestre de 2021�
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DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA (PL Nº 2.646/20)

 O QUE É: propõe a criação de uma nova modalidade de títulos de dívida 
– as debêntures de infraestrutura –, aperfeiçoa o marco legal 
das debêntures incentivadas e busca corrigir barreiras para 
operações de fundos de investimento em infraestrutura�

 SITUAÇÃO: na Câmara, aguardando despacho às instâncias 
competentes para deliberação�

 PRÓXIMOS PASSOS: análise em comissões ou diretamente em plenário� 
Aprovado na Câmara, segue para o Senado� 

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), 
provável relator; João Maia (PL-RN), um dos autores do 
projeto; Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura�

 PERSPECTIVAS: deve ser analisada no primeiro semestre de 2021�

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PL Nº 3.729/04)

 O QUE É: prevê que, para a instalação de obra, empreendimento 
ou atividade potencialmente causadora de degradação 
ao meio ambiente, será exigido Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental (EIA), com ampla publicidade� 

 SITUAÇÃO: na Câmara, aguardando votação em plenário�

 PRÓXIMOS PASSOS: aprovado na Câmara, segue para análise do Senado� 

 PRINCIPAIS ATORES: presidente da Câmara; Kim Kataguiri (DEM-SP), 
relator; Rodrigo Agostinho (PSB-SP), presidente 
da Frente Parlamentar Ambientalista�

 PERSPECTIVAS: retomada das discussões em 2021�
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PROPOSIÇÕES

PROPOSTAS ASSUNTO ONDE TRAMITA SITUAÇÃO

MPV nº 1.000/20
Prorrogação do auxílio emergencial no valor 
de R$ 300 até 31 de dezembro de 2020

Câmara Aguarda designação de relator e 
inclusão em pauta no plenário.

PEC nº 45/19 Reforma Tributária Câmara
Aguarda relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-
PB), a ser apresentado perante a Comissão Mista que 
estuda a matéria para depois ser levado à Câmara. 

PL nº 3.887/20
Reforma Tributária – Cria a Contribuição 
sobre Bens e Serviços (CBS)

Câmara Aguarda criação de Comissão Especial para analisar a 
matéria. Pode ser deliberado diretamente em plenário.

PEC nº 32/20 Reforma Administrativa Câmara Aguarda encaminhamento à Constituição e Justiça 
e de Cidadania para análise de admissibilidade.

PEC nº 186/19
PEC Emergencial: regulamenta 
a regra de ouro e medidas para 
contenção de despesas

Senado Aguarda apresentação de parecer pelo 
senador Márcio Bittar (MDB-AC).

PEC nº 187/19 Liberação de recursos de fundos setoriais Senado Aprovada, com substitutivo, na Comissão de Constituição 
e Justiça. Aguarda votação em dois turnos no plenário.

PEC nº 188/19 Revisão do Pacto Federativo Senado Aguarda parecer do senador Márcio Bittar (MDB-AC).

PL nº 4.476/20 Nova Lei do Gás Câmara Aguarda designação formal de relator e 
inclusão em pauta no plenário.

PL nº 3.178/19 Marco legal do setor de óleo e gás Senado Aguarda parecer do senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) na Comissão de Infraestrutura.

PL nº 2.646/20 Debêntures de infraestrutura Câmara Aguarda despacho da Presidência e inclusão em pauta.

PL nº 4.199/20
Programa de estímulo à navegação 
de cabotagem (BR do Mar)

Senado
Tramita em urgência constitucional e tranca 
a pauta da Câmara. Aguarda votação em 
plenário. Relator: Gurgel (PSL-RJ)

PL nº 5.877/19 Privatização da Eletrobras Câmara
Aguarda despacho do presidente à(s) instância(s) 
competente(s) para deliberação. A tendência é que 
seja criada Comissão Especial para analisar a matéria.

PL a ser enviado Privatização dos Correios Câmara Aguarda elaboração pelo Executivo e envio ao Congresso.

PLS nº 232/16 Novo marco regulatório do setor elétrico Senado Aguarda inclusão em pauta no plenário.

PL nº 7.063/18
Reformulação da legislação 
de concessões e PPPs

Câmara Aguarda inclusão em pauta e votação no plenário.

PLP nº 19/19 Autonomia do Banco Central Câmara Aguarda votação em plenário.

PL nº 5.387/19
Novo marco legal do mercado 
de câmbio e capitais

Câmara Aguarda votação de requerimento de urgência à matéria.

PL nº 3.729/04 Licenciamento ambiental Câmara Aguarda inclusão em pauta e votação no plenário.

PL nº 2.963/19 Compras de terras por estrangeiros Câmara Aguarda votação em plenário.
Relator: Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

PL nº 2.015/19 Tributação de lucros e dividendos Senado
Aguarda votação do parecer do relator, 
senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), na 
Comissão de Assuntos Econômicos.

PL nº 6.726/16
Regulamento o teto remuneratório 
no setor público

Câmara
Aguarda recriação de Comissão 
Especial para analisar a matéria.
Relator: Rubens Bueno (Cidadania-PR).

PL nº 3.877/20 Depósitos voluntários no Banco Central Câmara Aguarda despacho às instâncias competentes para análise.

PLS nº 261/18 Marco legal do setor ferroviário Senado Aguarda votação de parecer do relator, 
senador Jean-Paul Prattes (PT-RN).

PLN nº 28/20 LOA 2021 Congresso
Aguarda instalação da Comissão Mista de 
Orçamento para análise da proposta. Relator: 
senador Márcio Bittar (MDB-AC).

PLN a ser 
encaminhado

LDO 2022 Congresso Aguarda elaboração pelo Executivo e 
envio ao Congresso até 15 de abril.

PLN a ser 
encaminhado

LOA 2022 Congresso Aguarda elaboração pelo Executivo e envio 
ao Congresso até 31 de agosto.
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Para o ano que se inicia, o Ministério 
da Economia planejou a geração de 
R$ 371,3 bilhões em investimentos 
com leilões e privatizações, a partir 
de 129 dos 201 projetos e ativos para 
leilões constantes da carteira do PPI� 
Além deles, há 48 projetos de estados 
e municípios apoiados pelo PPI em 
diferentes áreas, como transportes, 
defesa, óleo e gás, energia, mineração 
e até parques nacionais e florestas, 
além do apoio a projetos subnacionais 
em saneamento, resíduos sólidos, 
iluminação pública e gás natural�

Entre os 129 ativos estão nove estatais: 
Eletrobras, Agência Brasileira Gestora 
de Fundos Garantidores e Garantias 
(ABGF), Empresa Gestora de Ativos 
(Engea), CeasaMinas, Empresa de 
Trens Urbanos de Porto Alegre 
(Trensurb), Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos de Minas Gerais 
(CBTU-MG), Correios, Companhia 
Docas do Espírito Santo (Codesa) 
e Nuclebrás Equipamentos Pesados 
(Nuclep)� Já a Empresa Brasileira 
de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S�A� – Pré-Sal Petróleo S�A� 

(PPSA), que atua na gestão das áreas de 
concessão do pré-sal, ainda está em fase 
de estudos por técnicos do governo�

O governo espera concluir, em 2021, 
a concessão de seis parques e florestas, 
16 portos e seis rodovias, incluindo 
os portos de Paranaguá (PR) e de 
Santos (SP), além da Via Dutra (RJ 
e SP)� Fora eventos de óleo e gás e 
de direitos minerários, os aeroportos 
também constam do programa, com 
24 localidades listadas (22 aeroportos 
e duas relicitações: Viracopos e Natal)�

Um ano de FRUSTRAÇÕES 
para as privatizações

O primeiro ano da gestão Jair 
Bolsonaro foi gasto com o 
mapeamento da situação das 
estatais e o convencimento interno 
da importância das privatizações 
por parte da equipe do ministro 
da Economia, Paulo Guedes� Dessa 
maneira, 2020 iniciou cercado de 
muitas expectativas em torno de 
privatizações e concessões para 
a equipe econômica do governo 
federal� A pandemia de covid-19, 
porém, freou a agenda e postergou 
os planos para 2021 e além�

Em dois anos de governo, nenhuma 
estatal sob controle direto da União 
foi vendida e muitos dos leilões de 
concessão e das parcerias com a 
iniciativa privada previstos para o 
ano foram adiados ou cancelados� 
O governo terminará 2020 com as 
mesmas 46 estatais de quando ocorreu 
a posse presidencial, pois o Ministério 
da Economia só conseguiu concluir 

duas liquidações (fechamentos) 
iniciadas na gestão Temer�

Em 2020, apenas nove projetos 
federais da carteira do Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI) foram anunciados como 
concluídos� Em janeiro, o governo 
previa leiloar ao menos 64 projetos, 
no entanto, pelo menos 50 foram 
adiados e cinco tiveram o andamento 
suspenso ou cancelado, como no 
caso dos seguintes leilões: 5G; 
Eletrobras; Ceagesp; Porto de 
Santos; Casa da Moeda; e Correios�

Na área de infraestrutura 
foram adiados o leilão das BRs-
153/080/414 (GO-TO) e BRs-
163/230 (MT-PA); o da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste (Fiol); 
e o de 22 aeroportos, divididos em 
três blocos regionais� Dois leilões de 
geração de energia foram suspensos 
devido à pandemia, além de o 

leilão do terminal de passageiros de 
Mucuripe (CE) ter sido abortado�

Em outubro, a concessão dos serviços 
de abastecimento de água e esgoto da 
Região Metropolitana de Maceió rendeu 
R$ 2 bilhões em outorga� A concessão 
de esgotamento sanitário dos municípios 
de Cariacica e Viana (ES) garantiu 
R$ 580 milhões em investimentos�

No dia 4 de dezembro, a privatização 
da CEB Distribuição, braço da 
Companhia Energética de Brasília, 
marcou a retomada no país dos leilões 
de estatais do setor de energia, após 
dois anos sem avanços e de impasses 
em torno da venda da Eletrobras� 
A CEB foi vendida por R$ 2,51 
bilhões, 76,63% acima do valor 
mínimo fixado no edital� A última 
privatização no setor tinha ocorrido 
em 2018, com a venda da Companhia 
Energética de Alagoas (Ceal), que 
fazia parte do grupo Eletrobras�

Recuperação e oportunidade são as  
palavras-chave para as PRIVATIZAÇÕES EM 2021
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Alguns dos outros ativos 
disponíveis são: relicitação da 
concessão da Ferrovia Malha 
Oeste; leilões de transmissão 
e geração de energia elétrica; 
apoio ao licenciamento 
ambiental de usinas 
hidrelétricas; concessão 
de florestas para manejo 
sustentável no Amazonas�

O ministro Paulo Guedes 
entende que a desestatização 
é uma ferramenta para a 
redução da dívida pública� 
Guedes defende que o 
governo acelere o processo 
de privatizações, mas, 
segundo ele, sem uma 
mudança na legislação isso 
não é possível� Em média, 
leva-se de um ano e meio a 
dois para vender ou liquidar 
uma estatal de controle 
direto� Somente a venda 
de subsidiárias (estatais 
que pertencem a outras 
estatais) é mais rápida�

No âmbito estadual, para 
2021 são esperadas as 
privatizações das empresas 
estaduais CEA (Amapá), 
CEEE-D, CEEE-GT e 
Sulgás (Rio Grande do Sul), 
MSGás (Mato Grosso do 
Sul), além das concessões 
de companhias estaduais de 
saneamento dos estados do 
Rio de Janeiro, do Acre e 
da cidade de Porto Alegre, 
cujos processos estão 
sendo estruturados sob a 
coordenação do BNDES�

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
acredita que 2021 será o ano 
das privatizações no Brasil 
e que o país tem o maior 
programa de concessões do 
mundo, que vai gerar R$ 264 
bilhões até o final de 2022�

LEILÕES/PROJETOS DO PPI PREVISTOS PARA 2021
2021 (129 ativos) – R$ 371,3 bilhões de investimentos esperados

RODOVIAS (6) TERMINAIS PORTUÁRIOS (20)

• BR 116/465/101 (SP/RJ) – Dutra
• BR 381/232 (MG/ES)
• BR 116/493 (RJ/MG) – CRT
• Rodovias Integradas do Paraná
• BR 153/080/414 (GO/TO)
• BR 163/230 (MT/PA)

• 4 em Maceió/AL
• 2 em Fortaleza/CE
• 2 em Santos/SP
• 2 em Paranaguá/PR
• 1 em Santana/AP
• 1 em Suape/PE
• 2 em Vila do Conte/PA
• 1 em Areia Branca/RN
• 4 em Itaqui/MA
• 1 em Pelotas/RS

FERROVIAS (3) ENERGIA ELÉTRICA (3)

• Ferrogrão
• FIOL (BA)
• Renovação MRS

• 2 Leilões de Instalação de Transmissão
• Leilão de Geração de Transmissão de Energia 

(Suprimentos de sistemas isolados)

AEROPORTOS – 6ª RODADA (24) TERMINAIS PESQUEIROS (8)

• 22 Aeroportos em 3 blocos
• Bloco Norte
• Bloco Sul
• Bloco Central
• 2 aeroportos
• Viracopos, Campinas (SP)
• São Gonçalo do Amarante, Natal (RN)

• Cabedelo (PB)
• Aracaju (SE)
• Santos (SP)
• Cananéia (SP)
• Belém (PA)
• Natal (RN)
• Manaus (AM)
• Vitória (ES)

PARQUES E FLORESTAS (6) DIREITOS MINERÁRIOS (9)

• Lençois Maranhenses (MA)
• Jericoacoara (CE)
• Iguaçu (PR)
• Canela (RS)
• São Francisco de Paula (RS)
• Humaitá (AM)

• Fosfato – Miriri (PB/PE)
• Cobre – Bom Jardim de Goiás (GO)
• Caulim – Rio Capim (PA)
• Diamante – Santo Inácio (BA)
• 2ª e 6ª Rodadas de disponibilidade

TELECOMUNICAÇÃO (1) MOBILIDADE URBANA (1)

• 5G • Linha 2 do metrô de BH

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (1) DEFESA E SEGURANÇA (2)

• Irrigação do Perímetro de Irecê (BA) • PPP do Comaer
• PPP de Comunicação ente Polícia

ÓLEO E GÁS (3) DESESTATIZAÇÃO (9)

• 2 Blocos de Excedentes da Cessão Onerosa  (Sépia e Atapu)
• 17ª rodada de Concessão de Blocos

• Eletrobras
• Ceasaminas
• Nuclep
• Trensurb
• CBTU-MG
• Correios
• ABGF
• EMGEA
• CODESA

SUBNACIONAIS (25) OBSERVAÇÃO

• 4 concessões de resíduos sólidos urbanos:
• Consórcio Camares (CE), Consórcio Convale 

(MG), Teresina (PI), Bauru (SP)
• 1 Concessão dos serviços de resíduos sólidos 

urbanos, água e esgotamento sanitário
• São Simão (GO)
• 4 Concessões de distribuição de água e esgotamento sanitário
• Estado do Acre, Estado do Amapá, Porto 

Alegre (RS), Estado do Rio de Janeiro
• 4 Concessões dos serviços de esgotamento sanitário
• São Gonçalo do Amarante (RN), Estado do Rio 

Grande do Sul, Estado do Ceará, Crato (CE)
• 12 PPPs de iluminação pública
• Nova Lima (MG), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Camaçari 

(BA), Corumbá (MS), Patos de Minas (MG), Curitiba 
(PR), Toledo (PR), Barreiras (BA), Crato (CE), Valparaiso 
de Goiás (GO), Campinas (SP), Caruaru (PE)

Ainda estão previstas as decisões sobre 
Licenciamento Ambiental (8):
• Licença prévia do Derrocamento 

do Pedral do Lourenço/PA
• Licença da instalação da BR 080/MT
• Licença da instalação do 

contorno da BR 158/MT
• Licença prévia da BR 319/AM/RO
• Licenças prévias das UHE’s de Castanheira/

MT, Tabajara/RO e Telemâco Borba/PR
• Decisão sobre desbloqueio da BR 135/BA/MG
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AEROPORTOS

Como a 5ª Rodada de concessões, a 
6ª Rodada, programada para março, 
propõe regulação flexível, compatível e 
proporcional ao porte de cada aeroporto em 
relação a tarifas, investimentos e qualidade 
dos serviços� A exigência quanto ao nível 
do serviço a ser oferecido ao usuário 
dependerá da realidade de cada aeroporto�

Os 22 aeroportos da 6ª Rodada, hoje 
administrados pela Infraero, foram 
distribuídos nos blocos Norte, Sul e Central� 
Juntos, correspondem a cerca de 10% do 
mercado de aviação civil brasileiro� O Bloco 
Norte possui aeroportos nos estados de 
Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima� O 
Bloco Central conta com aeroportos em 
Goiás, Pernambuco, Maranhão, Piauí e 
Tocantins� O Bloco Sul inclui aeroportos de 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul� 

O projeto para a concessão desses 
aeroportos já estava pronto no início do 
ano, mas a crise causada pela pandemia 
de covid-19 exigiu que os estudos 
fossem revisados� Com a revisão, o valor 
mínimo que o governo vai arrecadar à 
vista com a transferência dos terminais 
à iniciativa privada caiu 60%: de R$ 
469,6 milhões para R$ 189,9 milhões� 

O bloco mais afetado é o do Sul, onde o 
valor mínimo que as empresas precisarão 
oferecer na disputa caiu de R$ 408,2 
milhões para R$ 133,5 milhões� No 
Bloco Central, a redução foi de R$ 22,6 
milhões para R$ 8,2 milhões� Já o Bloco 
Norte teve um movimento contrário e 
alcançou aumento na outorga: de R$ 
38,8 milhões para R$ 48,2 milhões�

Os outros dois projetos do PPI envolvem 
os aeroportos de Viracopos (Campinas), 
em São Paulo, e de São Gonçalo do 
Amarante, no Rio Grande do Norte� 
Eles foram incluídos após o conselho 
do PPI aprovar a relicitação de ambos, 
em junho� A relicitação de Viracopos 
(o primeiro empreendimento do país a 
devolver uma concessão) é a esperança 
da concessionária Aeroportos Brasil, que 
administra a estrutura, para solucionar 
uma dívida de R$ 2,88 bilhões� 

Os aeroportos que entrarão na lista 
de concessões em 2021 são:

Bloco Sul: Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Londrina, Bacacheri em Curitiba 
(PR); Navegantes, Joinville (SC); 
Pelotas, Uruguaiana, Bagé (RS)�

Bloco Norte I: Manaus, Tabatinga, Tefé 
(AM); Porto Velho (RO); Rio Branco, 
Cruzeiro do Sul (AC); Boa Vista (RR)�

Bloco Central: Goiânia (GO); Palmas 
(TO); São Luís, Imperatriz (MA); 
Teresina (PI); Petrolina (PE)�

Ocorrerá ainda a alienação da participação 
da Infraero nas concessionárias 
dos Aeroportos Internacionais de 
Guarulhos (SP), Brasília (DF), 
Galeão (RJ) e Confins (MG)�

Segundo o edital do leilão, publicado em 
18 de dezembro, a entrega das propostas 
será no dia 1º de abril de 2021 e o leilão, 
no dia 7 de abril do próximo ano�
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PORTOS, RODOVIAS E FERROVIAS

Para 2021, o governo programa 17 
arrendamentos portuários� Trata-se de 
quatro terminais no Porto de Itaqui 
(MA); um no Porto de Santana (AP); 
um no Porto do Mucuripe (CE); três no 
Porto de Maceió (AL); dois no Porto de 
Santos (SP); um no Porto de Areia Branca 
(RN); dois no Porto de Vila do Conde 
(PA); dois no Porto de Paranaguá (PR); 
e uma desestatização, a da Companhia 
Docas do Espírito Santo (Codesa)�

O setor de ferrovias responde por 
cerca de 15% do transporte de carga 
no país, e o governo tem a intenção de 
aumentar essa taxa para 30%, visando 
investimentos, geração de empregos, 
redução de custos e ampliação do modal� 
No entanto, historicamente, o setor é 
marcado por pragmatismo� Apesar de o 
Brasil ter, em tese, uma malha ferroviária 
de 29 mil quilômetros, apenas 10 mil 
estão em uso� Hoje há quatro projetos 
envolvendo ferrovias dentro do PPI� 

O projeto mais ambicioso do setor, o 
da Ferrogrão, com 933 quilômetros 
entre Sinop (MT) e Miritituba (PA) e 
investimentos previstos de R$ 8,4 bilhões 
somente em sua construção, vai a leilão 
no segundo trimestre de 2021� O projeto 
faz frente à expansão da fronteira agrícola 

e à demanda por uma infraestrutura 
integrada de transportes de carga�

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) publicou este mês 
o edital da subconcessão da Fiol, no 
trecho ferroviário entre os municípios 
baianos de Ilhéus e Caetité� O trecho é 
responsável pelo escoamento da produção 
de minério de ferro produzido no interior 
da Bahia em direção ao Porto de Ilhéus� 
Conforme o cronograma estabelecido 
no edital, o leilão deve ocorrer no dia 8 
de abril de 2021, na B3, em São Paulo�

O governo federal quer renovar a 
concessão de 11 rodovias� Entre Goiás e 
Tocantins (BR-153, BR-080 e BR-414); 
Mato Grosso e Pará (BR-163 e BR-230); 
Minas Gerais e Espírito Santo (BR-381e 
BR-262); São Paulo e Rio de Janeiro (BR-
116, Dutra; e BR-101, Rio-Santos); além 
de seis lotes de rodovias integradas de 
Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais�

No caso de 26 rodovias federais (no 
Paraná, no Pará e no Maranhão), há 
recomendação para que o presidente 
Bolsonaro inclua trechos no Plano Nacional 
de Desestatização (PND), ficando a 
ANTT responsável por promover e 
acompanhar os procedimentos licitatórios�
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ELETROBRAS E CORREIOS

A privatização mais aguardada continua 
sendo a da Eletrobras, avaliada em cerca de 
R$ 60 bilhões� Para serem privatizados, tanto 
a Eletrobras quanto os Correios precisam da 
aprovação do Congresso Nacional por meio 
de um projeto de lei� O governo enviará aos 
parlamentares, em 2021, um projeto que permitirá 
a privatização dos Correios e cujo leilão estará 
previsto para ocorrer no quarto trimestre�

O Planalto analisa três modelos para a privatização 
dos Correios� Uma das possibilidades é 
transformar os Correios em uma sociedade de 
economia mista e ofertar suas ações na Bolsa 
de Valores� A outra opção é “desverticalizar” 
os serviços prestados pela companhia e 
concedê-los separadamente à iniciativa privada� 
A terceira opção seria a privatização por 
meio de blocos regionais, conforme ocorre 
hoje com os aeroportos e o saneamento�

O modelo é conhecido como “filé com osso”, 
e o objetivo é manter a universalidade do 
serviço mesmo após a privatização, a fim de 
não deixar desassistidos municípios que seriam 
pouco atraentes à iniciativa privada, caso fossem 
concedidos sozinhos� Por isso cada bloco possui 
municípios rentáveis, chamados puxadores-
de-bloco, e não rentáveis, o “osso do filé”�

Sobre a Eletrobras, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, se manifestou 
dizendo acreditar que o Congresso aprove a 
privatização da companhia em 2021� Ele afirmou 
que a empresa será capitalizada e que todos os 
investidores poderão participar do processo� O 
modelo de privatização da Eletrobras não conta 
com o apoio de todos os setores políticos� 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), por exemplo, acusou o projeto de 
beneficiar os atuais acionistas, entrando em rota de 

colisão com o ministro Paulo Guedes� Maia referia-
se à intenção do governo de incluir a renovação 
antecipada da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no 
rio Tocantins (PA), na privatização da companhia� 
Esse item, contudo, não consta do texto enviado 
ao Congresso, que está em negociação no 
Senado, o que justificaria, segundo Maia, o início 
da tramitação do projeto por aquela Casa�

O Planalto discute a estratégia para encaminhar 
a votação pelo Senado, mas esse caminho 
enfrenta entraves técnicos� Sem a privatização, 
parlamentares cobram uma fiscalização maior 
das empresas de geração e distribuição de 
energia para evitar desastres como o apagão 
que atingiu o Amapá em novembro passado�

A Eletrobras não tem relação direta com 
o incidente que deixou os amapaenses no 
escuro� Mas, diante da situação de calamidade 
pública, o governo federal deu aval para 
a Eletronorte, subsidiária da estatal, atuar 
para o restabelecimento do serviço�

Diferentemente da dificuldade que o governo 
encontra para realizar a privatização da 
Eletrobras, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) realizou, em 17 de dezembro, 
o leilão de 11 lotes em nove estados, na B3� 
Ao todo, foram loteados R$ 7,3 bilhões de 
investimentos ao longo dos próximos cinco anos� 

Foram arrematados mais de 1�958 quilômetros 
de rede de transmissão nos seguintes estados: 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso de Sul, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e São Paulo� Ao todo, participaram 
51 empresas, 38 nacionais, além de grupos 
de China, Colômbia, Espanha, França, Itália 
e Portugal� Com o leilão, o PPI projeta um 
potencial de geração de 14�881 empregos 
durante a construção dos empreendimentos�
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TECNOLOGIA 5G

O leilão da tecnologia 5G no Brasil tem sido 
cercado de embates ideológicos e tensões 
internacionais, envolvendo a possibilidade, 
ou não, de empresas chinesas participarem 
da disputa� Entre elas, a chinesa Huawei 
desponta como uma das candidatas a fornecer 
os equipamentos para os operadores de 
telecomunicações que devem entrar no leilão� 

O grupo chinês disputa o mercado internacional 
com tecnologia dos Estados Unidos e da Europa 
e chegou a ter suas operações restringidas no 
país americano, em 2019, após uma ordem 
do presidente Donald Trump, que alegou 
ameaça à segurança nacional por supostos 
dispositivos de vigilância que, segundo Trump, 
seriam embutidos nos aparelhos da empresa�

Mesmo que o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, afirme que o ministério não tratará 
o 5G como um assunto de geopolítica, e sim 
como um tema técnico, a pressão do Planalto 
e de membros da ala ideológica do governo 
poderá fazer com que a Huawei seja impedida 
de participar do certame� A tecnologia 5G de 
internet móvel, em sua máxima potência, deverá 
oferecer altíssimas velocidades de internet 
no Brasil, até 20 maiores do que a 4G, além 
de maior confiabilidade e disponibilidade�

O relator do processo na Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) é o conselheiro Carlos 
Manuel Baigorri� Existe a perspectiva de seu 
parecer ser entregue no fim de janeiro ou início de 
fevereiro� O cronograma prevê a sessão de lances 
no fim do primeiro semestre do ano que vem, o 
que, segundo a Anatel, é desafiador, mas factível� 

O governo espera arrecadar cerca de R$ 
20 bilhões com o leilão, e o edital prevê 
um compromisso de investimentos como 

instrumento de cooperação� Indiretamente, a 
perspectiva é de que a nova tecnologia agregue 
R$ 1,2 trilhão ao Produto Interno Bruto (PIB) 
e permita a criação de empregos de melhor 
qualidade e mais bem remunerados�

A Anatel encerrou no dia 17 de abril o prazo 
de consulta pública do edital� Recebeu 244 
contribuições em seu sistema eletrônico, o 
que corresponde a mais de 400 páginas, e 18 
cartas, perfazendo 1�121 páginas no total, que 
estão sendo avaliadas no intuito de aprimorar 
o processo� O próximo passo é a realização 
pela Anatel do Estudo Técnico de Precificação 
do objeto e dos compromissos do edital�

Além de ser aprovado pela Anatel, o edital ainda 
tem de ser analisado pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU)� Segundo o presidente da Anatel, 
Leonardo Euler de Morais, o edital do 5G não 
terá objetivo arrecadatório, será construído 
para exigir das empresas vencedoras maiores 
compromissos de investimento no setor�

O leilão terá faixas dedicadas à operação nacional 
do 5G e outras voltadas à operação regional� 
A faixa dos 3,5 GHz, a mais atraente, será 
licitada de forma regional e nacional, para que as 
empresas adquiram o direito de atuar em áreas 
mais rentáveis em conjunto com outras menos 
interessantes do ponto de vista econômico� 

A empresa que vencer a disputa para operar 
no estado de São Paulo, o mais atraente, terá 
de atender também a Região Norte� Fora 
isso, a divisão de blocos ficou semelhante à 
organização das regiões do Brasil: Nordeste, 
Sul, Centro-Oeste e Sudeste (exceto São 
Paulo)� Uma parte do interior paulista e 
algumas cidades de Minas, Mato Grosso e Goiás 
foram transformadas em um bloco isolado�
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SANEAMENTO BÁSICO

A pandemia de covid-19 trouxe à tona, em pleno 
2020, um velho problema vivido por milhões de 
brasileiros: a falta de saneamento básico� Entre as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para evitar o contágio pela doença, uma das 
principais é lavar as mãos frequentemente com água e 
sabão� Sem falar na lavagem apropriada das máscaras�

Dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) revelam que mais de 35 
milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a água 
tratada� Além disso, quase metade da população não 
possui atendimento de rede de esgoto nas residências; 
e apenas 46% do montante gerado é tratado� 

O novo marco do saneamento básico prevê a 
universalização dos serviços de água e esgoto até 
2033� O governo estima que o setor deva receber 
um investimento de R$ 700 bilhões em dez anos� 
Apesar disso, a legislação abre precedente para que 
os prazos dessas transformações sejam estendidos até 
2040, caso faltem recursos técnicos ou financeiros� 

O marco é alvo de três Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) desde que foi sancionado pelo presidente 
Bolsonaro, em 15 de julho� A nova lei facilita a privatização 
dos serviços de distribuição de água e de esgotamento 
sanitário, com a justificativa de atrair investimentos da 
iniciativa privada para a universalização do acesso�

O relator das ações no STF é o ministro Luiz Fux� 
A ADI nº 6�536 foi protocolada pelos partidos 
PCdoB, PSB, PSOL e PT� Na ação, de 50 páginas, as 
legendas pedem a concessão de medida cautelar para 
suspender a íntegra do texto da nova lei e todos os 
seus efeitos jurídicos até o julgamento final da ADI�

Uma ADI anterior, de número 6�492, foi movida 
pelo PDT� Em 63 páginas, a sigla pede a suspensão 
imediata dos artigos 3º, 5º, 7º, 11º e 13º, entre 
outros, por arrastamento� A ação diz que o novo 
marco induz as empresas privadas de saneamento a 
participar de concorrências apenas em municípios 
superavitários, deixando as localidades deficitárias sob a 
responsabilidade exclusiva dos municípios e dos estados�

As legendas argumentam que a lei libera “privatização 
forçada” do sistema de saneamento básico de 
forma inconstitucional e antidemocrática�

Já a ADI nº 6�583, ajuizada pela Associação 
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 
(Assemae), questiona diversos dispositivos da nova 
lei, como extrapolação de competência da União, 
esvaziamento de competência municipal, abuso 
de poder econômico, intervenção federal sobre a 
autonomia municipal e violação ao Pacto Federativo� 

No entendimento da associação, o marco legal “atropelou” 
as discussões que vinham sendo costuradas há anos 
por entidades do setor e pode trazer prejuízos de 
décadas para a população brasileira, pois transforma 
o saneamento básico em um balcão de negócios� 

Segundo o texto aprovado, a nova legislação prevê 
que a empresa que vencer a licitação terá de assumir 
metas de universalização em toda a área em que estiver 
presente, já que está assegurada a possibilidade de 
exploração por blocos, onde haveria áreas de maior e 
menor interesse econômico licitadas em conjunto�

Em 3 de agosto, porém, Fux negou o pedido do PDT 
e estabeleceu prazo de dez dias para que o Congresso 
e a Presidência da República fossem notificados para 
prestar informações� Em seguida, foram abertas vistas 
ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da 
República, para que se manifestem em cinco dias� 

Recentemente, Fux apensou a ação da Assemae à 
dos partidos e adotou o rito do artigo 12 da Lei nº 
9�868/99, que possibilita o julgamento do mérito do 
processo diretamente no plenário� O caso já foi liberado 
para pauta, mas ainda não há data de julgamento�

Hoje, o investimento do setor de saneamento gira em 
torno de R$ 15 bilhões por ano� Mas, com as mudanças 
previstas no projeto, o valor pode se multiplicar em até 
três vezes� O novo texto permite que sejam injetados 
mais investimentos privados nos serviços de saneamento�

Atualmente, 94% das cidades brasileiras têm serviços de 
saneamento básico prestados por estatais� No entanto, de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 35,7% da população ainda não os recebe�

O novo marco estabelece que o sistema de saneamento 
conte com a prestação de serviços de forma regionalizada� 
Com isso pretende-se que os municípios com menos 
capacidade técnica e financeira também sejam atendidos�
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MINERAÇÃO

Foi publicada no início de agosto a 
Resolução nº 126 do conselho do PPI, 
que opina, no âmbito do PPI, pela criação 
da Política de Apoio ao Licenciamento 
Ambiental de Projetos de Investimentos 
para a Produção de Minerais Estratégicos 
– “Pró-Minerais Estratégicos”� Tal política, 
de caráter permanente, tem a finalidade 
de articular ações entre órgãos públicos 
no sentido de priorizar os esforços 
governamentais para a implantação 
de projetos de produção de minerais 
estratégicos para o desenvolvimento do país�

Ao descrever o que seria um mineral 
considerado estratégico, a resolução 
cita três condições: mineral do qual o 
Brasil depende de importação para o 
suprimento de setores vitais da economia; 
mineral que tem importância pela 
aplicação em produtos e processos de alta 
tecnologia; mineral que detém vantagens 
comparativas e que são essenciais para o 
superávit da balança comercial do país�

O comitê que analisará os projetos será 
coordenado pelo Ministério de Minas e 
Energia e terá representantes do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI) da 

Presidência da República, do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações, da 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República e do PPI� 

Mas não contará com representante 
do Ministério do Meio Ambiente nem 
do Ibama, o que poderá servir para 
acelerar o licenciamento ambiental para 
os projetos considerados estratégicos� 
Martha Seillier, secretária especial do PPI, 
chegou a afirmar que muitos projetos 
de mineração já concedidos à iniciativa 
privada enfrentam dificuldades para obter 
licenciamento e que projetos prioritários 
mereciam uma atenção especial do PPI 
e apoio no processo de licenciamento�

Vale reforçar que o governo apoia o 
novo marco do licenciamento ambiental, 
que tramita na Câmara com relatoria do 
deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP)� 
A matéria pretende acelerar o processo 
de licenciamento estabelecendo prazos 
para a emissão das autorizações, sob pena 
de o licenciamento ser automaticamente 
autorizado se houver descumprimento 
do prazo por parte do órgão federal�
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ÓLEO E GÁS

O governo federal definiu que as 17ª e 18ª Rodadas de 
concessão de blocos de exploração da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
serão realizadas, respectivamente, em 2021 e 2022� A 
pandemia de covid-19 fez os leilões serem adiados em 
um ano� Em abril, a ANP suspendeu, por determinação 
do Ministério de Minas e Energia, a realização da 17ª 
Rodada, prevista originalmente para novembro�

A 17ª Rodada vai ofertar seis blocos, parcial ou 
totalmente, para além das 200 milhas náuticas (cerca 
de 370 quilômetros da costa), na Bacia de Santos� Serão 
oferecidas áreas nas bacias de: Pará-Maranhão (setor 
SPAMA-AUP1); Potiguar (setores SPOT-AP2 e SPOT-
AUP2); Pelotas (setores SP-AP1, SP-AR1 e SP-AUP1); 
Campos (setores SC-AUP2, SC-AP3 e SC-AP1); e 
Santos (setores SS-AUP5, SS-AP4 e SS-AUP4)�

A 18ª Rodada deve ofertar blocos em águas profundas 
nas bacias do Ceará (setores SCE-AP1, SCE-AP2 e 
SCE-AP3) e de Pelotas (setores SP-AR2, SP-AR3, SP-
AP2, SP-AUP2 e SP-AUP7); e em águas ultraprofundas, 
fora do polígono do pré-sal da Bacia do Espírito 
Santo (setores SES-AUP2, SES-AUP3 e SES-VT)�

O Ministério de Minas e Energia vai apresentar, no 
início de 2021, o planejamento de leilões de áreas de 
exploração e produção de óleo e gás para 2021, afirmou 
o ministro Bento Albuquerque, que disse esperar um 
avanço, em 2021, na tramitação do projeto de lei que 
muda o regime de leilão das áreas do polígono do pré-
sal, da partilha para o regime de concessão� Segundo 
ele, existe um entendimento por parte do governo 
de que o projeto precisa ser apreciado logo, dentro 
da nova realidade sobre exploração e produção�

2021 pode representar o ano do novo marco legal do gás 
natural� O projeto vem sendo discutido pelo Congresso 
há sete anos� A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
sustenta que o texto atual é fruto de consenso entre 
agentes diversos do setor, o Executivo e parlamentares� 
O PL foi aprovado no dia 1º de setembro pelo plenário 
da Câmara e apreciado pelo Senado em novembro� 
Contudo, por conta de alterações, retornou à Câmara�

O novo marco do gás é a aposta do governo para 
reduzir o preço do insumo, atrair investimentos, 
aumentar a competição e evitar monopólios� A queda 
de custo deve atingir os principais consumidores 
do gás natural – a indústria e o setor de energia 
termoelétrica� Mas a expectativa do governo é que 
essa redução seja repassada ao consumidor final�

O objetivo é aumentar o número de companhias atuantes 
no mercado de gás, rompendo, assim, o monopólio da 
Petrobras� O pressuposto é que, com mais empresas 
competindo no mercado, o preço seja reduzido� O governo 
também vai incentivar os estados a privatizar suas empresas 
e atualizar seus marcos regulatórios, já que a competência 
para legislar sobre distribuição de gás é dos governadores�

O novo marco regulatório pode atrair investimentos 
entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões, com a produção de 
gás natural triplicando até 2030, conforme a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE)� Nesse contexto, a nova 
lei poderá abrir 4 milhões de novos postos de trabalho 
em cinco anos e acrescentar 0,5 ponto porcentual 
de crescimento ao PIB nos próximos dez anos�

Sobre a Petrobras, o pré-sal deve representar 80% da sua 
produção até 2025, de acordo com o plano estratégico 
da empresa, com previsão de 67% já em 2021, gerando 
um total de US$ 3 bilhões em investimentos da estatal�

A Petrobras declarou que passará a se concentrar nos 
produtivos campos de petróleo do pré-sal, uma vez 
que vende ativos não essenciais para reduzir a dívida� 
Além disso, limitará a aprovação de investimentos a 
novos projetos que possam ser lucrativos com preços do 
petróleo tão baixos quanto US$ 35 o barril� Antes da 
pandemia, em novembro de 2019, a Petrobras informou 
que investiria US$ 75,7 bilhões entre 2021 e 2024�

O corte de gastos vai reduzir a produção diária da 
Petrobras para cerca de 2,75 milhões de barris de 
óleo equivalente (boe) em 2021, ante uma produção 
projetada de 2,84 milhões de barris por dia em 
2020� A produção de petróleo foi estimada em 2,23 
milhões de barris por dia em 2021, subindo para 2,3 
milhões em 2022, e para 2,5 milhões em 2023�
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Apesar dos grandes desafios 
provocados pela pandemia de 
coronavírus, em especial nas áreas 
sanitária, econômica e social, o 
presidente Jair Bolsonaro termina 
o segundo mandato de seu governo 
bem avaliado� É o que apontam as 
pesquisas realizadas pelo Datafolha, 
PoderData, XP/Ipespe e Ibope, 
que mostram Bolsonaro com 
uma avaliação positiva de 37%�

Justamente quando o país passa 
por uma combinação de graves 
crises, Bolsonaro atinge a mais alta 
popularidade desde o início de seu 
governo� Tal contradição aparente 
pode ser atribuída ao impacto 
provocado pela implementação 
do auxílio emergencial� 

Após a desaprovação do presidente 
chegar ao pior patamar, entre junho 
e julho (mais de 40%), o auxílio 
criou uma blindagem para a sua 
imagem, em meio à atrapalhada 
gestão da pandemia, os conflitos com 
os governadores e os prefeitos e com 
o Supremo Tribunal Federal (STF)�

Com o auxílio emergencial, nem 
a saída do governo dos populares 
ministros Sergio Moro e Luiz 
Henrique Mandetta nem os mais de 
180 mil mortos no país abalaram 
a popularidade de Bolsonaro� Mas 
a resiliência dessa popularidade 
não decorre apenas do auxílio� 

Embora a militância bolsonarista 
esteja menos ativa nas redes e nas 
ruas, após o recuo de Bolsonaro, que 
deixou de convocar as tradicionais 
mobilizações aos domingos 
diante do Palácio do Planalto, a 
base social do presidente ainda é 

A resiliente popularidade de Bolsonaro 
e os DESAFIOS PARA 2021

forte� Orgânico, o bolsonarismo 
continua fiel ao presidente 
mesmo depois do afastamento 
do chamado “lavajatismo”� 

Por conta disso, Bolsonaro não abre 
mão de adotar posturas polêmicas 
e impopulares, por exemplo, em 
relação à vacina contra a covid-19� 
Importante frisar que, ao contrário 
de presidentes anteriores, que 
visavam conquistar a parcela mais 
ao centro da opinião pública, 
Bolsonaro busca manter vivo o clima 
de polarização de 2018, abraçando 
pautas mal vistas pelo establishment 
para agradar a seus eleitores� 

Ainda assim, está em curso uma 
transição no governo� Logo após 
o impacto positivo do auxílio 
emergencial e a saída de Moro e 

Mandetta, a composição social de 
apoio ao bolsonarismo mudou� 
Parte da classe média dos grandes 
centros urbanos que apoiou 
Bolsonaro e ajudou a elegê-lo 
em 2018, adota hoje uma visão 
mais crítica em relação a ele� 

Por outro lado, Bolsonaro repetiu, 
guardadas as proporções, o 
movimento realizado pelo ex-
presidente Lula (PT) quando 
da crise do mensalão, em 2005� 
Ao realinhar sua base social, 
Bolsonaro passou a ter respaldo 
nos segmentos de menor renda e 
escolaridade, habitantes do “Brasil 
profundo” e trabalhadores dos 
setores informais da economia�

A grande incógnita na virada de 
2020 para 2021 gira em torno 
do impacto do fim do auxílio 
emergencial sobre a popularidade do 
presidente� Mais brasileiros deverão 
sair às ruas em busca de emprego� 
Além disso, o possível aumento dos 
casos de covid-19, devido às festas 
de fim de ano, e o debate em torno 
da vacina e do gerenciamento do 
calendário nacional de vacinação 
devem pressionar o Executivo�

No campo político, o governo 
terá pela frente as eleições para as 
Mesas Diretoras da Câmara e do 
Senado, marcadas para fevereiro, 
quando o Planalto tentará emplacar 
aliados� Essas eleições serão 
importantes para o governo, pois 
eleger aliados para o comando 
da Câmara e Senado significa 
controlar a pauta no Congresso, 
principalmente a econômica, de 
modo a ser possível avançar na 
agenda com menos obstáculos� 
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Apesar do espaço político existente 
para a vitória do governo nas 
eleições para o comando das Casas 
Legislativas, sobretudo após Bolsonaro 
recuar e passar a operar no modelo 
do presidencialismo de coalizão, 
os desafios sociais e econômicos 
serão grandes a partir de 2021� 

Com o desemprego elevado e novas 
restrições nas atividades econômicas 
sendo necessárias, por conta do avanço 
da pandemia, cresce a pressão no 
Congresso em favor da prorrogação 
do auxílio emergencial, assim 
como do estado de calamidade� 

A extensão do auxílio pode interessar 
politicamente a Bolsonaro, pois 
manteria sua popularidade elevada 
no curto prazo� Porém, além da 
desconfiança do mercado em relação 
ao compromisso do governo com a 
responsabilidade fiscal, em particular se 
o teto de gastos for revisado, a avaliação 
positiva do governo pode ser afetada 
no médio e no longo prazo, devido à 
deterioração das contas públicas�

Por outro lado, se o auxílio não for 
prorrogado, mesmo que Bolsonaro perca 
popularidade no curto prazo ele pode 
lucrar politicamente pensando em 2022, 
pois caso o governo consiga avançar na 
agenda de reformas, haverá mais espaço 
para a economia ser alavancada via 
investimentos privados, conforme deseja 
o ministro da Economia, Paulo Guedes�

Caso essa seja a opção de Bolsonaro, é 
provável que o presidente perca capital 
político no curto prazo� Porém, o piso 
da popularidade do presidente deve 
ficar em torno de 30%� Mesmo que a 
avaliação negativa possa voltar a crescer 
e chegar ao patamar de 40%, como 
registrado logo após os primeiros meses 
de pandemia, Bolsonaro ainda preservará 
o chamado bolsonarismo raiz ao seu lado� 
Isso porque essa fatia da opinião pública 
não respalda o presidente em decorrência 
do auxílio emergencial, e sim pelos 
valores conservadores que ele representa�

PESQUISAS ÓTIMO/BOM (%) REGULAR (%) RUIM/PÉSSIMO (%)

2 a 3/4/19 32 33 30

4 a 5/7/19 33 31 33

29 a 30/8/19 29 30 38

5 a 6/12/19 30 32 36

27/4/2020 33 26 38

6/5/2020 33 22 43

24/6/2020 32 23 44

12/08/2020 37 27 34

10/12/2020 37 29 32

13 a 15/4/2020 36 28 36

22 a 24/6/2020 29 20 48

23 a 25/11/2020 36 19 40

7 a 9/12/2020 37 20 40

Janeiro 2020 32 28 39

Fevereiro 2020 34 29 36

Março 2020 30 31 36

1o/4/2020 28 27 42

15/4/2020 30 26 40

22/4/2020 31 26 42

24/4/2020 31 24 42

30/4/2020 27 24 49

18/4/2020 25 23 50

27/5/2020 26 23 49

Junho 2020 28 22 48

Julho 2020 30 24 45

Agosto 2020 37 23 37

Setembro 2020 39 24 36

Outubro 2020 39 28 31

Novembro 2020 37 28 34

Dezembro/2020 38 25 35

Junho 2019 32 32 32

Setembro 2019 31 32 34

Dezembro 2019 29 31 38

Setembro 2020 40 29 29

Dezembro 2020 35 30 33
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Pesquisa eleitoral para presidente do Brasil em 2022 - 1º Turno

A menos de dois anos das eleições de outubro 
de 2022, os atores políticos começam a projetar 
a próxima sucessão presidencial� Olhando 
hoje para esse cenário, nota-se que, apesar da 
vantagem do presidente Jair Bolsonaro nas 
simulações, há muitas incertezas no horizonte� 

As incertezas decorrem de uma série de variáveis 
em aberto� A principal delas é a situação da 
economia� Ao contrário de 2018, as pautas ética 
e de costumes devem ter menos peso que a 
econômica� Outro aspecto é a necessidade de 
Bolsonaro reinventar sua narrativa� Não apenas 
pelo fato de ser governo, mas também porque as 
eleições municipais, em novembro, mostraram um 
esgotamento da narrativa “anti-establishment”�

Bolsonaro precisa ainda definir seu destino 
partidário� Como é improvável que a Aliança 
pelo Brasil esteja registrada até 2022, a tendência 
é que ele se filie a uma legenda existente ou 
articule uma fusão entre partidos já criados� 
Além de um possível retorno ao PSL, aparecem 

como opções PP, PTB, Republicanos e Patriotas� 
De acordo com a legislação eleitoral, Bolsonaro 
tem até abril de 2022 para se decidir�

Mesmo com tais desafios, Bolsonaro será o 
protagonista de sua sucessão� Salvo uma brusca 
mudança de cenário, a tendência é que ele 
esteja no segundo turno� Aliás, desde que foi 
permitida a reeleição, todos os presidentes 
que concorreram – FHC em 1998, Lula em 
2006 e Dilma em 2014 – não apenas chegaram 
ao segundo turno como se reelegeram� 

A grande dúvida é sobre quem será o antagonista do 
bolsonarismo� Apesar de o centro ter se fortalecido 
nas eleições municipais, esse grupo é fragmentado� 
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), 
está no jogo e aposta na vacina CoronaVac para 
reverter sua baixa intenção de voto nas pesquisas� 

Estão igualmente no jogo o apresentador de 
TV Luciano Huck e os ex-ministros Sergio 
Moro e Luiz Henrique Mandetta� Podem surgir 

Bolsonaro em vantagem  
PARA 2022

Fonte: Exame/Ideia Big Data (05/12)
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novidades, como o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM), ou o prefeito de Salvador, 
ACM Neto (DEM), que deixará o cargo em 
dezembro, após ter feito seu sucessor, Bruno 
Reis (DEM), hoje vice-prefeito da cidade� 

Embora tenhamos espaço para uma opção entre o 
bolsonarismo e o lulismo, ainda não há um nome 
que desponte como um presidenciável natural ao 
centro� Outro aspecto é que parece improvável 
uma eventual união entre PSDB, DEM, MDB, 
PP, PL, PSD e Republicanos, entre outros� 

Cenário similar ocorre no campo das esquerdas� 
Embora o ex-presidente Lula (PT) ainda seja 
uma referência, há sinais de esgotamento da 
narrativa do lulismo� Sem falar que uma nova 
candidatura de Lula é improvável� Nesse cenário, 
quem será o líder do campo progressista?

No PT, o ex-prefeito Fernando Haddad, 
derrotado por Bolsonaro em 2018, aparece 
como opção� O senador Jaques Wagner (PT-
BA) está no jogo� O ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT), que deve ter o PSB como parceiro, 
também é alternativa� No entanto, Ciro, logo 
após as eleições municipais, criticou Lula e 
outras opções de esquerda, como o governador 
do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), sinalizando 
que poderá caminhar mais para o centro� 

Além de Flávio Dino, há Guilherme Boulos 
(PSOL), que, com o seu bom desempenho 
na eleição para prefeitura de São Paulo, 
pode ser uma alternativa à esquerda� 

Diante do enfraquecimento do PT, surgem 
mais incógnitas� Embora a construção de uma 
frente de esquerda ou frente ampla passe 
pelo PT, por conta da estrutura nacional do 
partido, há dúvidas sobre se a sigla manterá o 
protagonismo político que exerce desde 1989� 

Outra variável é a narrativa das esquerdas� 
Apresentar apenas o discurso antibolsonarismo, 
que mantém a esquerda presa à lógica de 2018, 
tem se mostrado um equívoco estratégico� 
É preciso construir uma mensagem mais 
ampla� Assim, ao olharmos 2022, temos 
um cenário de muitas incertezas, o que 
deixa a sucessão presidencial em aberto� 

As pesquisas disponíveis mostram que o presidente 
Bolsonaro tem uma vaga praticamente assegurada 
no segundo turno� Quanto ao outro concorrente, 
nas simulações de primeiro turno realizadas pelos 
institutos Ideia Big Data e XP/Ipespe, aparecem 
tecnicamente empatados o candidato do PT 
(Lula ou Haddad), Moro, Ciro e Huck� Há ainda 
a possibilidade de Boulos se credenciar como 
opção do campo progressista� De olho nesse 
espaço, ele já deu início a viagens pelo Brasil� 

Protagonistas nas eleições presidenciais de 
1994 até 2014, PT e PSDB correm o risco de 
perderem espaço para forças políticas emergentes� 
Na esquerda, nomes da nova geração pedem 
passagem� No centro, opções como Moro, Huck 
ou Mandetta podem construir uma composição 
alternativa ao PSDB, principalmente se Doria 
não mostrar competitividade até 2022�

Pesquisa eleitoral para presidente do Brasil em 2022 - 1º Turno

Fonte: XP/Ipespe (7 a 9/12)
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Hoje, as simulações 
de segundo turno 
são favoráveis ao 

presidente Jair Bolsonaro, 
especialmente se ele 

tiver como oponentes 
candidatos de esquerda 

ou centro-esquerda (ver 
simulações de segundo 

turno)� Entretanto, caso 
Guilherme Bolsonaro 

(PSOL) tenha pela 
frente adversários mais 

ao centro, a busca da 
reeleição tende a ser mais 

difícil para o presidente� 

Note-se que, apesar da 
vantagem de Bolsonaro 

nas simulações, ele agrega 
poucos votos em relação a 

sua intenção de voto dos 
cenários de primeiro turno� 

Além disso, em todas as 
simulações de segundo 

turno, há muitos eleitores 
“sem candidato” (brancos, 

nulos e indecisos)� 

No campo da esquerda 
chama a atenção o 

desempenho de Boulos� 
Embora ele seja derrotado 

por Bolsonaro, Boulos 
aparece hoje com uma 

intenção de voto similar 
à de outros nomes do 

campo progressista�

O segundo turno

Fonte: Exame/Ideia Big Data (05/12) Fonte: XP/Ipespe (7 a 9/12)
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Em 2021, a dinâmica da política 
internacional permanecerá 
intensa� Um novo capítulo do 
embate entre Estados Unidos e 
China se iniciará com a posse 
do presidente eleito pelos 
americanos, Joe Biden� Mesmo 
que todo o posicionamento 
dos Estados Unidos em relação 
à China mude, outros temas 
estarão no topo da relevância 
internacional, afetando direta 
ou indiretamente o Brasil� 

Primeiramente, o embate entre 
Estados Unidos e China num 
cenário sem Donald Trump 
poderá dar a falsa impressão de 
que a tranquilidade de 2016 
e 2017 está de volta� Essa 
percepção estará equivocada, já 
que o confronto com a China é 
um dos pontos de convergência 
involuntária entre Republicanos e 
Democratas� No entanto, a forma 
de aplicar essa pressão por parte 
de Biden será bastante diferente 
da adotada por seu antecessor� 

Trump era mais direto, fazia 
pressão unilateral sobre a China 
e com muita narrativa pública 
(o que acabou angariando 
apoio de boa parte da opinião 
pública americana)� O início 
das tensões se deu em torno 
da balança comercial, mas logo 
invadiu áreas mais específicas 
e desde muito problemáticas 
para os americanos� A questão 
da propriedade intelectual e, 
consequentemente, a possibilidade 
de os chineses acelerarem seu 
desenvolvimento tecnológico por 
meio da apropriação indevida 
de propriedade intelectual, 
motivaram uma abordagem 
dura e relativamente bem-

sucedida quanto à empresa 
chinesa Huawei, líder global 
de tecnologia� Nesse caso, a 
companhia foi a ponta de lança 
e o símbolo do ataque contra 
a China quanto aos temas 
referentes a ciberespionagem 
e propriedade intelectual� 

Essa é uma linha de ataque que 
Biden deverá manter, mas com 
outro viés� Enquanto Trump 
utilizava a argumentação da 
segurança nacional – compatível 
com uma abordagem unilateral, 
já que ameaças à segurança 
nacional de um aliado não 
significam, necessariamente, 
ameaças a outro –, Biden irá 
pela linha de direitos humanos 
para aplicar sanções similares 
contra indivíduos e empresas� 

A administração Biden seguirá a 
estratégia da multilateralidade� 
Para ele, toda e qualquer 
pressão sobre a China será mais 
consistente se efetuada em bloco 
com aliados (preferencialmente 
União Europeia, Reino Unido, 
Japão, Coreia do Sul, Índia, 
Austrália e Canadá)� Dentro 
da lógica da argumentação de 
violação de direitos humanos 
para o emprego de sanções, 
o governo americano focará 
indivíduos do Partido Comunista 
Chinês, mas também empresas 
chinesas de tecnologia 
utilizados para monitoramento 
desproporcional de seus cidadãos� 

Já a China entende que a 
disputa com os Estados Unidos 
se tornará mais complexa em 
uma administração Biden� Os 
chineses entendiam que Trump 
lançava mão do elemento 

surpresa, visto que um tuíte 
poderia ser postado a qualquer 
momento� Mas acreditam que, 
por mais que Biden não opere 
com o elemento surpresa (já 
que a consolidação de uma 
abordagem multilateral é lenta e 
difícil de ocultar), suas medidas 
poderão ser mais duradouras e 
abrangentes sobre a comunidade 
internacional que as de Trump� 

O foco do Partido Comunista 
Chinês, no ano de seu centenário, 
será de reorganização interna 
da economia e de reconstrução 
de sua imagem internacional 
– afetada fortemente pelas 
tensões com os Estados Unidos 
e pelo advento da pandemia 
de covid-19� Será também de 
busca de equilíbrio fiscal (dado o 
grande endividamento dos bancos 
provinciais) e de diversificação 
internacional de fornecedores de 
commodities� A China entende que 
sua superdependência de países 
como o Brasil para a compra 
de commodities específicas é 
um risco para a estabilidade de 
fornecimento� Por isso traçou um 
plano de diversificação na última 
reunião do Conselho Consultivo do 
país, em outubro� A África é vista 
como uma potencialidade para 
se investir na produção de grãos, 
assim como o desenvolvimento 
de uma produção doméstica 
mais robusta nas províncias 
centrais está sendo considerada�

Na política externa, Estados 
Unidos e China voltam a se 
encontrar em algumas regiões 
do mundo� No Oriente Médio, 
o crescimento da influência 
chinesa nos anos Trump foi 
notório� Hoje a China possui uma 

Um ano em RECONSTRUÇÃO
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relação estratégica com o Irã que 
inclui fornecimento de linhas 
de crédito e abastecimento do 
mercado iraniano de produtos 
industrializados� A Arábia Saudita, 
histórica aliada americana (e rival 
histórica do Irã), passou a manter 
uma relação especial com a 
China, que importa a quantidade 
recorde de 2,2 milhões de 
barris de petróleo/dia, além de 
financiar e colaborar tecnicamente 
com a exploração de urânio� 

Líbano, Jordânia, Emirados 
Árabes, Catar, entre outros, 
também se aproximaram da 
China de forma inédita� Assim, os 
americanos enxergam um novo 
personagem no Oriente Médio, 
o que torna o cenário político 
na região ainda mais intrincado� 
As sanções americanas sobre 
o Irã já não possuem o mesmo 
efeito, uma vez que os chineses 
fornecem inúmeros produtos 
básicos ao país� A ausência de 
peso nas sanções fez com que 
um novo acordo nuclear entre 
os Estados Unidos (e potências 
nucleares) e o Irã se tornasse 
mais complexo, visto que agora 
este país tem um importante 
aliado em seus bastidores� 

A diplomacia da vacina será 
outro tema recorrente em 2021� 
A distribuição do produto para 
seu fim primordial, a erradicação 
do novo coronavírus, será o foco� 
No entanto, não podemos deixar 
de considerar as outras vertentes 
que a distribuição da vacina por 
um país ou por outro trazem 
para as relações internacionais� A 
China acredita que a diplomacia 
da vacina poderá não somente 
abrir novos mercados, como 
também acalmar os ânimos de 
rivais específicos� A Malásia, 
a Indonésia e as Filipinas são 
estratégicas para receber a vacina, 

pois isso as aproximaria da China 
e inibiria qualquer narrativa mais 
agressiva contra os chineses em 
relação ao Mar do Sul da China� 

Os países da Rota da Seda 
Chinesa também são primordiais, 
já que a recuperação econômica 
desses consumidores depende 
da estabilização nos casos de 
transmissão e morte por covid-19� 
A América Latina e a Ásia também 
são de especial importância, 
pois, à medida que a vacina seja 
oferecida a um determinado país 
(principalmente os que não podem 
pagar, abrindo a possibilidade 
de um longo financiamento), a 
abertura do diálogo para outros 
projetos surgirá� Ainda que o 
foco seja comercial, as vacinas da 
Pfizer e da AstraZeneca criam um 
contraponto às vacinas chinesas 
e à da Rússia, que visa um 
mercado menor, mais alternativo, 
voltado principalmente para 
países que estão divididos entre 
Estados Unidos e China (caso da 
Arábia Saudita, por exemplo)� 

Na Europa, a saída do Reino 
Unido da União Europeia será 
um tema de difícil digestão 
para os europeus� O longo e 
burocrático processo de dissolução 
do casamento foi calculado 
por Bruxelas como forma de 
dissuasão indireta a outros 
membros que poderiam estar 
cogitando seguir o caminho dos 
britânicos� Mesmo assim, a União 
Europeia precisará rever sua 
função e seu processo de sedução 
em relação a países-membros 
para além do fator econômico� 
Como um bilionário deprimido, 
os temas do nacionalismo 
crescente (Hungria, Polônia), do 
grande peso alemão em decisões 
econômicas e do posicionamento 
bilateral de alguns países em 
relação à China (Portugal, Itália 

etc�) fazem da União Europeia 
um sucesso burocrático, mas 
de baixo apelo para a nova 
geração de países-membros� 

O Reino Unido precisará inovar 
para se sustentar� Obviamente, o 
vínculo econômico e comercial 
com a União Europeia será 
crucial para que isso ocorra, 
mas a relação com os Estados 
Unidos e um robusto acordo 
comercial estarão na agenda, 
em troca de toda a histórica 
lealdade entre esses países e a 
parceria global em temas de 
segurança, inteligência e fóruns 
multilaterais� Ao mesmo tempo, 
apesar do posicionamento em 
relação à multinacional Huawei 
e a Hong Kong, o Reino Unido 
também deseja uma aproximação 
comercial com a China� 

Para o Brasil, o mundo estará 
mais distante em 2021, mas 
não menos assertivo em relação 
ao governo de Jair Bolsonaro� 
O meio ambiente será o tema 
mais imediato quando o Brasil 
for mencionado em rodas 
internacionais� Mas os Estados 
Unidos já não estarão a postos 
para endossar narrativas mais 
agressivas que partam do Brasil� 
Sem apreço por organismos 
multilaterais em um ano em que 
Joe Biden reavivará o valor do 
multilateralismo, o Brasil pode 
terminar bradando no canto 
da sala, ao lado da Hungria de 
Viktor Orbán� No comércio 
internacional, o equilíbrio entre 
o desejo e a necessidade forçará 
Bolsonaro a se posicionar com 
mais cautela e inteligência 
entre Estados Unidos e China� 
Dependendo dos dois e jogando 
para perder ambos, 2021 
precisará ser o ano em que o 
pragmatismo se tornará o carro-
chefe da diplomacia brasileira�
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O ano de 2021 será de 
pauta movimentada no 
Judiciário, especialmente 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF)� Processos 
de natureza fiscal, 
sobre costumes, sobre 
medidas envolvendo a 
covid-19, além de temas 
políticos, serão objetos de 
julgamento na Corte� Na 
área política, uma matéria 
a ser acompanhada é a que 
se refere ao inquérito que 
apura supostas práticas 
ilícitas imputadas ao 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, quando 
da saída do governo do 
então ministro da Justiça e 
Segurança Pública Sergio 
Moro, em maio passado� 
Com a aposentadoria do 
ministro Celso de Mello, 
o ministro Alexandre 
de Moraes assumiu a 
relatoria do inquérito� A 
expectativa é de conclusão 
no primeiro semestre� 

Outros temas de 
importância, agora na seara 
fiscal, devem ser julgados 
na Corte� É o caso do 
processo que discutem a 
inclusão do ICMS na base 

de cálculo do PIS/Cofins� 
A ação, que se arrasta há 
anos, finalmente poderá 
enfrentar sua questão 
final: se os efeitos da 
decisão retroagem ou se 
a decisão valerá somente 
para casos futuros� A 
redistribuição dos royalties 
do petróleo, aprovada 
pelo Congresso Nacional 
em dezembro de 2012, 
é objeto de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
impetrada pelo governo 
do Rio de Janeiro e 
também pode surgir 
na agenda da Corte�

No Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), temas 
como o dos expurgos 
inflacionários da caderneta 
de poupança e o da 
ação que definirá se um 
condomínio residencial 
pode proibir a oferta 
de imóveis para aluguel 
por meio de plataformas 
digitais, como o Airbnb, 
também devem ser 
enfrentados no próximo 
ano� Outro assunto é o 
que envolve a inclusão 
indevida do consumidor 
no cadastro de devedores, 

com potencial para 
afetar a indenização 
requerida em processos 
de milhões de brasileiros�

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) dará 
seguimento em 2021 
a algumas ações que 
discutem um suposto 
abuso de poder econômico 
exercido pela chapa do 
presidente Jair Bolsonaro 
e seu vice, Hamilton 
Mourão� Caso também da 
ação movida em 2018 pela 
coligação do ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT), cujo 
foco são as denúncias sobre 
disparos de mensagens em 
massa durante a campanha 
eleitoral� Mais duas Ações 
de Investigação Judicial 
Eleitoral (Aijes) com o 
mesmo objeto, de autoria 
da coligação de Fernando 
Haddad (PT), principal 
opositor de Bolsonaro no 
pleito passado, também 
deverão ser julgadas� 
Essas são consideradas 
mais sensíveis porque 
poderão ser alimentadas 
com provas colhidas pelo 
inquérito das “fake news”, 
que tramita no STF�

Principais temas  
jurídicos EM 2021
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No início do ano um pedido de 
inquérito foi apresentado pelo 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, para apurar eventual 
prática de ilícitos – como falsidade 
ideológica, coação no curso do 
processo, advocacia administrativa, 
prevaricação, obstrução de Justiça e 
corrupção passiva – supostamente 
cometidos pelo presidente Jair 
Bolsonaro� O expediente surgiu 
em função da saída conturbada do 
governo do então ministro Sergio 
Moro� O trâmite do inquérito 
foi autorizado pelo então relator 
do caso, o ministro Celso de 
Mello, ainda no fim de abril� 
Como o ministro se aposentou, o 
inquérito ficou sob a relatoria do 
ministro Alexandre de Moraes�

Em julho, o procurador-geral 
pediu ao STF que o presidente 
Bolsonaro pudesse escolher 
como prefere depor� Em parecer 
enviado à Corte, Aras defendeu o 
direito do presidente de optar por 
enviar manifestação por escrito, 
ir pessoalmente à Polícia Federal 
ou mesmo ficar em silêncio� 

No dia 15 de dezembro, Alexandre 
de Moraes prorrogou a tramitação 
do inquérito por mais 90 dias� 
Em novembro, já havia estendido 
o prazo da investigação por 
60 dias, até 27 de janeiro� 

Em dezembro, o ministro Luiz Fux, 
presidente do STF, marcou para 
o próximo dia 24 de fevereiro a 

retomada do julgamento que vai 
definir como será o depoimento do 
presidente Bolsonaro no inquérito 
que apura se ele interferiu na Polícia 
Federal� No julgamento, os ministros 
vão definir ainda se Bolsonaro 
pode prestar as informações por 
escrito ou se precisa ser interrogado 
presencialmente pelos policiais�

Se a PGR apresentar denúncia, a 
Câmara dos Deputados precisará 
autorizar o avanço das acusações� 
Ato contínuo, se a Câmara der o 
aval, o STF decide se recebe ou 
não a denúncia� Se a denúncia for 
aceita pelo STF, o presidente é 
afastado por 180 dias, tornando-
se réu e passando a responder 
a um processo criminal�

Inquérito de 
JAIR BOLSONARO no STF

No último mês, a investigação 
que apura se houve um esquema 
de desvio de recursos no 
antigo gabinete de deputado 
estadual do hoje senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
ganhou novos contornos, com a 
possibilidade do envolvimento 
da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin), o Gabinete 
de Segurança Institucional 
da Presidência da República 
(GSI) e o Palácio do Planalto�

Segundo noticiado pela imprensa, 
órgãos do governo federal foram 

mobilizados pela defesa do senador e 
por seu pai, o presidente Bolsonaro, 
na tentativa de tentar levantar 
provas de que funcionários da 
Receita Federal agiram ilegalmente 
ao acessarem dados sigilosos da 
movimentação financeira de Flávio�

Após a revelação desses fatos, o Rede 
Sustentabilidade protocolou uma 
petição no STF pedindo que a Corte 
proíba o presidente Bolsonaro, o 
GSI e a Abin de fazerem qualquer 
solicitação à Receita envolvendo 
a investigação contra o senador, 
assim como impedir o órgão de 

fornecer qualquer dado� A oposição 
alega que o presidente Bolsonaro 
teria incorrido em crime comum e 
crime de responsabilidade, podendo 
inclusive sofrer um impeachment�

Em novembro, o julgamento de 
quatro recursos da defesa do senador 
no STJ, justamente envolvendo o 
caso da rachadinha na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), foi suspenso 
após pedido de vista feito pelo 
ministro João Otavio de Noronha, 
que alegou necessidade de uma 
análise mais profunda do caso�

Caso da “RACHADINHA”  
envolvendo Flávio Bolsonaro



40

Principais
temas jurídicos

Exclusivo para clientes Arko

CENÁRIOS POLÍTICOS N° 243

CAPITAISÍNDICE

DESAFIOS para 2021

O processo que discute a 
suspeição do ex-ministro Sergio 
Moro, em julgamento de recurso 
feito pela defesa do ex-presidente 
Lula contra a condenação do 
petista por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no caso do 
triplex de Guarujá (SP), dever 
voltar à pauta da Segunda Turma 
do STF este ano� Os ministros 
Cármen Lúcia e Edson Fachin, 
relator da Lava-Jato na Corte, 
já votaram contra a suspeição�

Em uma sessão em outubro 
passado, os ministros 
Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski atacaram a 
atuação de Moro nos processos 
da Lava Jato� Críticos dos 
métodos empregados na 
operação, indicaram que 
devem votar pela suspeição do 
ex-juiz� O quinto e decisivo 
voto caberia a Celso de Mello, 
já aposentado� Quem deverá 
definir o processo será o 

ministro Kassio Nunes, que 
assumiu a cadeira do decano�

Existe a expectativa de 
que Kassio Nunes siga os 
votos do ministros a favor 
da suspeição� Na primeira 
votação de que participou, 
ele formou maioria na 
Segunda Turma com 
Lewandowski e Gilmar 
Mendes em um processo 
desfavorável à Lava Jato�

Segunda Turma julga 
SUSPEIÇÃO DE MORO

Na seara fiscal, temas de grande 
impacto nas contas da União 
poderão ser julgados pelo STF 
também em 2021� Talvez o mais 
relevante desses processos seja o 
que discute a inclusão do ICMS 
na base de cálculo do PIS/
Cofins� Ainda sem previsão de 
pauta, o julgamento enfrentaria 
duas importantes premissas, 
quais sejam, se a decisão tomada 
em 2017 pelo plenário só vale 
para casos futuros ou se deve 
retroagir, e se o valor do imposto 
a ser suprimido é o destacado 
na nota fiscal ou o efetivamente 
pago pelo contribuinte� 

A definição pode ter impacto 
fiscal de até R$ 229 bilhões 
em cinco anos e influenciar o 
desfecho de 9 mil processos� 

Outro julgamento que 
deverá ocorrer é o da ação 
que cuida da inclusão do 
IPI na base de cálculo do 
PIS e da Cofins recolhidos 
por montadoras de veículos 
em regime de substituição 
tributária� O impacto é de R$ 
8,9 bilhões em cinco anos e 
o potencial é de resolver 3,5 
mil ações judiciais trancadas�

O julgamento sobre a 
exclusão do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) da base 
de cálculo das contribuições 
a PIS e Cofins deverá ser 
igualmente julgado pelo 
Tribunal� O cerne da discussão 
se orienta como aquela 
tratada no RE nº 574�706, 

através do qual a Corte Maior 
assentou em março de 2017 
a inconstitucionalidade da 
incidência do ICMS da base 
de cálculo das contribuições 
acima mencionadas, uma vez 
que a parcela representativa 
do tributo estadual não 
integra o conceito de 
faturamento para fins de 
apuração da base de cálculo 
das contribuições� Vale dizer, 
o contribuinte seria um mero 
depositário dos valores, que 
posteriormente hão de ser 
transferidos à Fazenda Pública�

Em agosto, após o voto do 
ministro Celso de Mello 
conhecendo parcialmente 
o recurso, o ministro Dias 
Toffoli pediu vista dos autos�

Julgamentos 
FISCAIS/TRIBUTÁRIOS no STF
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Uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade protocolada 
no STF pela Advocacia-Geral da 
União (AGU), com pedido liminar, 
questiona a validade do artigo 33 
da Lei nº 14�020/20, que prorrogou 
por um ano a desoneração, que 
se encerraria em 31 de dezembro 
deste ano� O objeto da ação busca 
a suspensão da prorrogação da 
desoneração da folha de pagamento 
de 17 setores da economia�

A MP nº 936/20, editada 
em abril último, instituiu o 
Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da 
Renda e dispôs sobre medidas 
trabalhistas complementares para 
o enfrentamento da pandemia 
de covid-19� O artigo 33, que 
previa a prorrogação, foi vetado 
por Bolsonaro, mas o veto foi 
derrubado pelo Congresso Nacional� 
A prorrogação representa uma 
redução de R$ 9,78 bilhões na 
arrecadação da contribuição 
previdenciária prevista para 2021�

O argumento da AGU é de que “o 
processo legislativo foi concluído 
sem a estimativa dos impactos 

orçamentários e financeiros, em 
desrespeito aos princípios democrático, 
republicano, do devido processo legal 
e do endividamento sustentável, 
além de violação a medidas 
transitórias previstas na Emenda 
Constitucional (EC) nº 95/16, que 
instituiu o teto de gastos públicos”�

A relatoria da ADI é do ministro 
Ricardo Lewandowski� No final 
de dezembro, o ministro decidiu 
levar o julgamento da ação 
diretamente ao plenário da Corte, 
prerrogativa regimental para 
processos de maior relevância�

Desoneração DA FOLHA

Tramitam no STF duas ações 
diretas de inconstitucionalidade 
sobre o marco legal do 
saneamento básico� A primeira 
foi apresentada em julho, pelo 
PDT, e a segunda, em agosto, 
pelo PCdoB, em parceria com 
PSOL, PSB e PT� As ações dão 
ao Supremo a oportunidade 

de prover consistência jurídica 
ao novo marco legal, evitando 
maiores riscos de retrocesso� 

Lançando mão de seu poder de 
modular a nova lei para torná-la 
coerente com a Constituição, 
o Supremo poderá também 
poupar o setor do saneamento e 

a sociedade de novos problemas, 
desorganização e incertezas que 
decorreriam da manutenção 
dos vetos presidenciais� A 
expectativa era de que o Tribunal 
julgasse essas ações ainda este 
semestre� Ao que tudo indica, 
a Corte se debruçará sobre o 
tema em meados de 2021�

Depois de algumas reuniões sem acordo, a expectativa é 
de que ainda no primeiro semestre de 2021 ocorra um 
novo encontro entre caminhoneiros e empresas para 
discutir a questão da tabela do frete rodoviário� O plenário 
do STF deve analisar ações que contestam a validade do 
tabelamento, uma das reivindicações dos caminhoneiros 
na greve de maio de 2018 em todo o território nacional�

Também naquele ano os ministros da Corte 
entenderam que era preciso dar mais tempo para o 

governo negociar com a categoria o melhor caminho 
para o setor� A tabela com os preços mínimos para os 
fretes rodoviários foi estabelecida por uma medida 
provisória editada pelo presidente Michel Temer durante 
a greve e a MP foi aprovada pelo Congresso� A Lei nº 
13�703/18 institui a Política Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário de Cargas e é fruto de uma 
concessão do governo federal feita durante a greve� As 
transportadoras reclamavam que o preço do frete no Brasil 
“caíra demais”, reduzindo a remuneração dos serviços�

Lei do SANEAMENTO NO STF

Tabelamento DO FRETE



42

Principais
temas jurídicos

Exclusivo para clientes Arko

CENÁRIOS POLÍTICOS N° 243

CAPITAISÍNDICE

DESAFIOS para 2021

Muito se espera do julgamento da ADI 
nº 5�529 pelo STF, o que deve ocorrer 
no próximo ano� Em debate está a 
constitucionalidade do parágrafo único 
do artigo 40 da Lei de Propriedade 
Industrial (Lei nº 9�279/96), que permite 
a prorrogação do prazo de vigência de 
patentes em caso de demora na apreciação 
do pedido pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (Inpi)� 

Trata-se de dispositivo legal que, em tese, 
não encontra respaldo na Constituição 

nem em nenhuma legislação estrangeira 
equivalente e que, conforme cálculos 
“conservadores” do Tribunal de Contas 
da União (TCU), provocou prejuízo de 
mais de R$ 1 bilhão nos últimos dez 
anos apenas no Ministério da Saúde�

A ação trata de temas como: (I) patentes; 
(II) prazo das patentes no Brasil; (III) 
premissa da impossibilidade de fruição da 
invenção enquanto pendente a análise do 
pedido de patente� A ADI proposta pela 
PGR é relatada pelo ministro Luiz Fux�

Propriedade INDUSTRIAL

Nomeado em 1990 ministro do STF 
pelo primo Fernando Collor de Mello, 
Marco Aurélio Mello assumiu a vaga 
do ministro Carlos Alberto Madeira, 
aposentado� A indicação foi aprovada 
no dia 22 de maio pelo Senado, com 
50 votos favoráveis e 3 contrários, e 
Marco Aurélio tomou posse em 13 
de junho� Em 13 de outubro de 2020, 
tornou-se o decano do Supremo, após a 
aposentadoria do ministro Celso de Mello�

O ministro é conhecido por suas 
decisões polêmicas, como no caso 
envolvendo um habeas corpus do ex-
banqueiro Salvatore Alberto Cacciola 
e do deferimento da liminar pleiteada 

pelo Rede Sustentabilidade, para afastar 
do cargo de presidente do Senado o 
senador Renan Calheiros� A expectativa 
é de que, após a aposentadoria, além 
de se dedicar à academia, ele abraçará 
uma atividade comum entre ex-
ministros do Supremo, qual seja, a 
elaboração de pareceres jurídicos�

Segundo o presidente Jair Bolsonaro, 
a indicação recairá sobre alguém 
com perfil mais conservador e com 
orientação religiosa “terrivelmente 
evangélica”� Talvez o presidente se refira 
ao ex-advogado-geral da União e atual 
ministro da Justiça, André Mendonça, 
conhecido por sua prática religiosa�

Aposentadoria de 
MARCO AURÉLIO
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O STJ também conta com uma 
pauta movimentada para 2021� 
Está previsto o julgamento que 
deverá concluir a discussão sobre 
a inclusão da Tarifa de Uso do 
Sistema de Transmissão de Energia 
Elétrica (TUST) e da Tarifa de 
Uso do Sistema de Distribuição de 
Energia Elétrica (TUSD) na base 
de cálculo do ICMS� A matéria 
possui potencial de multiplicidade, 
com mais de 100 mil processos 
sobre o assunto sobrestados 
até o momento� O relator é o 
ministro Herman Benjamin�

Um tema relevante que há muito 
permeia a pauta da Corte é o dos 
expurgos inflacionários da caderneta 
de poupança� A expectativa é 
que possa ser julgado no primeiro 
semestre� Nesse caso, os recursos 
serão relatados pelo ministro Raul 
Araújo� Pauta correlata e que 
poderá ser apreciada é a que versa 

sobre a legitimidade passiva do 
HSBC Bank Brasil para responder 
pelos encargos advindos de 
expurgos inflacionários relativos a 
cadernetas de poupança mantidas 
no extinto Banco Bamerindus, em 
decorrência de sucessão empresarial 
havida entre as instituições� 

Pode ainda ser concluído o 
julgamento que vai definir se um 
condomínio residencial pode proibir 
a oferta de imóveis para aluguel por 
meio de plataformas digitais como 
o Airbnb� Por enquanto, há somente 
um voto proferido nos autos, o 
do relator, ministro Luis Felipe 
Salomão, que entendeu “não ser 
possível a limitação das atividades 
locatícias pelo condomínio 
residencial porque as locações 
via Airbnb e outras plataformas 
similares não estariam inseridas 
no conceito de hospedagem, mas, 
sim, no de locação residencial por 

curta temporada� Além disso, não 
poderiam ser enquadradas como 
atividade comercial passível de 
proibição pelo condomínio”� 

Outra possibilidade na pauta do 
STJ é o julgamento da ação que 
discute se é possível a aplicação 
da Lei de Marcas e Patentes para 
a proteção de marca de partido 
político (atividade não econômica), 
a fim de garantir sua exploração 
comercial� No caso, o Partido 
Federalista recorre de decisão do 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios (TJDFT) 
e pede a condenação do DEM 
e uma indenização por uso de 
marca supostamente idêntica�

Outro tema é o que discute a 
inclusão indevida do consumidor no 
cadastro de devedores, o que pode 
afetar a indenização discutidas em 
processos de milhões de brasileiros�

Temas importantes NO STJ

Em novembro, o corregedor-geral eleitoral do TSE, 
ministro Luis Felipe Salomão, rejeitou o pedido da 
coligação Brasil Soberano (PDT/Avante) para a coleta de 
novas provas em uma das Ações de Investigação Judicial 
Eleitoral (Aije) que pedem, no TSE, a cassação da chapa 
presidencial eleita em 2018, formada por Jair Bolsonaro 
e Hamilton Mourão� Em outra Aije contra a chapa, 
apresentada pela mesma coligação, Salomão considerou 
o processo concluído e pediu inclusão na pauta de 
julgamentos do TSE� A definição de uma data depende 
do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso�

Bolsonaro e Mourão eram inicialmente alvos de 
quatro ações apresentadas por adversários na disputa 
eleitoral� Uma delas apontava supostas irregularidades 

na contratação do serviço de disparos em massa de 
mensagens via WhatsApp durante a campanha eleitoral� 

As ações que tramitam no STF foram apresentadas 
em 2018 pela coligação O Povo Feliz de Novo, que 
teve Fernando Haddad (PT-SP) como candidato à 
Presidência� A alegação é de abuso de poder econômico 
e uso indevido dos meios de comunicação�

Duas ações ainda dependem da liberação de informações 
do relator do caso no STF, ministro Alexandre de 
Moraes, e por ora não têm previsão de prosseguimento� 
Após perícia de material relativo ao inquérito no STF, 
Moraes deve decidir se algo tem relação com as eleições 
de 2018 e, se tiver, mandará dados para o TSE�

Ações envolvendo 
BOLSONARO NO TSE
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Em novembro, integrantes 
da Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel) e o ministro 
das Comunicações, Fábio 
Faria, reuniram-se com o 
presidente Jair Bolsonaro 
para tratar da preparação 
do leilão da rede móvel 
5G� O conselheiro Carlos 

Manuel Baigorri, relator 
do caso na Anatel, afirmou 
que o cronograma prevê 
a sessão de lances no fim 
do primeiro semestre 
do ano que vem� 

Além de precisar ser 
aprovado pela Anatel, o 
edital deverá ser analisado 

pelo TCU� Segundo o 
presidente da agência 
reguladora, Leonardo 
Euler de Morais, o edital 
do 5G não terá objetivo 
arrecadatório e será 
construído para exigir 
das empresas vencedoras 
maiores compromissos de 
investimento no setor�

TCU julgará LEILÃO 5G

O TCU deverá julgar, no 
próximo ano, o processo 
de desestatização de trecho 
da Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (Fiol)� O 
Tribunal analisou, em 
novembro, os estudos 
de viabilidade técnica, 
econômico-financeira e 
ambiental destinados a 
subsidiar a concessão do 
Trecho I, entre Caetité e 
Ilhéus, na Bahia� O trecho 
a ser licitado possui 535,38 
quilômetros, sendo que a sua 
implantação, que estava sob 
a responsabilidade da estatal 

ferroviária Valec, encontra-
se quase 75% concluída� 

O Tribunal decidiu dar 
ciência à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) de que foram 
encontradas inconsistências 
e irregularidades nos 
estudos apresentados� Tais 
falhas devem ser sanadas 
antes da publicação 
do edital licitatório�

A Corte de Contas 
determinou ao Ministério da 
Infraestrutura que estabeleça 

“arranjo que proveja meios 
jurídicos que permitam à 
futura subconcessionária, 
caso almeje, implementar 
as estruturas necessárias 
para o funcionamento 
e operacionalização do 
terminal portuário de 
escoamento de forma 
independente dos demais 
terminais de uso privado 
(TUPs) do Complexo Porto 
Sul, de modo a assegurar 
igualdade de condições 
a todos os concorrentes”, 
explicou o ministro-
relator, Aroldo Cedraz�

A Justiça do Rio de Janeiro homologou em 
dezembro, em audiência on-line, a compra 
da Oi Móvel pelo trio de concorrentes 
formado Claro, Tim e Vivo, no valor de R$ 
16,5 bilhões� A oferta saiu vitoriosa pela 
falta de outras propostas para disputar o 
leilão� Os recursos serão liberados dentro 

de um ano, após a anuência da Anatel e 
a aprovação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), órgão do 
Ministério da Justiça que controla atos 
capazes de ameaçar a concorrência no 
mercado� A expectativa é de que o Cade 
julgue a operação ainda no primeiro semestre�

Ferrovia OESTE-LESTE

CADE
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JANEIRO

- O presidente Jair Bolsonaro sanciona nova lei de licitações�

01.  Novos prefeitos tomam posse�

10.  IBGE divulga IPCA de 2020�

12.  Prazo final para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o 
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)�

13.  Prazo final para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o 
projeto sobre renegociação da dívida dos Estados�

19.  Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

25.  Previsto início da vacinação em São Paulo�

20.  Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

28. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de dezembro�

FEVEREIRO

01. Congresso Nacional retoma atividade legislativa�

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em janeiro�

07. IBGE divulga IPCA de janeiro�

16. Carnaval�

18. Termina o mandato de Marcelo Vinaud Prado na diretoria-geral 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)�

MARÇO

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em fevereiro�

04. O IBGE divulga o resultado do PIB do 4º trimestre de 
2020 e o resultado consolidado do ano�

09. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro�

11. IBGE divulga IPCA de fevereiro�

16. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

17. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

29. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de fevereiro�
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ABRIL

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em março�

02.  Feriado nacional (Sexta-feira Santa)�

07.  Previsto leilão de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos de Curitiba/PR, Foz 
do Iguaçu/PR, Navegantes/SC, Londrina/PR, Joinville/SC, Bacacheri/PR, Pelotas/RS, Uruguaiana/RS e Bagé/
RS, Formando O Bloco Sul; dos Aeroportos de Goiânia/GO, São Luís/Ma, Teresina/PI, Palmas/TO, Petrolina/
PE e Imperatriz/Ma, Formando O Bloco Central; e dos Aeroportos de Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio 
Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Tabatinga/AM, Tefé/AM e Boa Vista/RR, Formando O Bloco Norte�

08.  Leilão de concessão da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL)�

09.  IBGE divulga IPCA de março�

15.  Prazo limite para o governo enviar ao Congresso projeto sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias�

21.  Feriado nacional (Tiradentes)�

28.  O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de março�

MAIO

03. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em abril�

04. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

05. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

08. IBGE divulga IPCA de abril�

13. Início do Fórum Econômico Mundial, em Cingapura�

14. Termina o mandato de Alex Braga Muniz na presidência da Agência Nacional do Cinema�

16. Termina o Fórum Econômico Mundial, em Cingapura�

28. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de abril�

29. O IBGE divulga o resultado do PIB do 1º trimestre do ano�

JUNHO

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em maio�

03. Feriado nacional (Corpus Christi)�

10. IBGE divulga IPCA de maio�

15. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

16. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

21. Termina o mandato de Alexandre Barreto de Souza na presidência do 
Conselho Administrativa de Defesa Econômica (CADE)�

28. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio�
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JULHO

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em junho�

06. Termina o mandato de Ricardo Medeiros de Andrade na Diretoria da Agência Nacional Águas�

10. IBGE divulga IPCA de junho�

11. Termina o mandato de Mauricio Oscar Bandeira Maia como conselheiros 
do Conselho Administrativa de Defesa Econômica (CADE)�

12. Aposentadoria compulsória (75 anos) do ministro do 
Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello�

17. Último dia de atividade legislativa�

09. Feriado em São Paulo (Revolução Constitucionalista)�

28. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de junho�

AGOSTO

02. Congresso Nacional retoma atividades�

02. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em julho�

03. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

04. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

07. IBGE divulga IPCA de julho�

27. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de julho�

27. Termina o mandato de Rogério Scarabel Barbosa na presidência 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)�

31. Último dia para o governo enviar ao Congresso Nacional 
proposta do Orçamento da União para 2022�

SETEMBRO

29. O IBGE divulga o resultado do PIB do 2º trimestre do ano�

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em agosto�

07. Feriado nacional (Independência do Brasil)�

09. IBGE divulga IPCA de agosto�

21. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

22. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

28. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de agosto�
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OUTUBRO

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em setembro�

09. IBGE divulga IPCA de setembro�

11. Termina o mandato de José Cesário Cecchi na 
diretoria da Agência Nacional de Petróleo�

12. Feriado nacional (Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil)�

26. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

27. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

28. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de setembro�

NOVEMBRO

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em outubro�

02. Feriado nacional (Dia de Finados)�

04. Termina o mandato de Leonardo Euler de Morais na presidência 
da Agência Nacional de Telecomunicações� 

06. IBGE divulga IPCA de outubro�

15. Feriado nacional (Proclamação da República)�

26. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de outubro�

28. Terminam os mandatos de Tasso Mendonça Júnior e Débora Toci 
Puccini na diretoria na Agência Nacional de Mineração� 

DEZEMBRO

01. O Ministério da Economia divulga o resultado da balança comercial em novembro�

03. O IBGE divulga o resultado do PIB do 3º trimestre do ano�

07. Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central�

08. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic)�

08. IBGE divulga IPCA de novembro�

22. Último dia de atividade legislativa no Congresso Nacional�

28. O Ministério da Economia divulga dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) de novembro�
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