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ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL 
De 03 a 06 de junho de 2019 

Semana de expectativa com a expectativa pela apresentação de relatório do 
deputado Samuel Moreira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6 de 
2019 (Reforma da Previdência), que estava prevista para a última quinta-
feira, e foi adiada para a próxima semana. 

O cenário político é de falta de governabilidade do poder executivo federal, 
que não consegue unificar o discurso de seu partido e entre a autonomia e 
credibilidade entre os demais poderes federativos. Diante desse assunto a 
tentativa do Presidente da República de firmar um pacto entre os três 
poderes é esfriada quando na mesma semana o titular do governo 
desarticula dizendo que a caneta dele é mais poderosa do que a dos 
presidentes dos outros poderes, demonstrando falta de respeito e 
conhecimento entre a autonomia dos poderes da República.  

Outra demonstração é a falta de articulação do Executivo e o Congresso 
Nacional, onde as duas Casas continuam seus afazeres com pautas 
independentes, deixando o governo correr atrás do prejuízo.  

Diante disso e da dificuldade de governabilidade política a saída do 
presidente Bolsonaro é governar por decretos, correndo o risco de incorrer 
na mesma situação do governo passado. 

Outro destaque foi a aprovação do Projeto de Lei de Conversão 11 de 2019, 
originada da Medida Provisória (MPV) 871/18, que institui o Programa 
Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o 
Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de 
Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de 
Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de 
Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por 
Incapacidade e altera regras de concessão de benefícios previdenciários 
como pensão por morte, salário-família e auxílio-reclusão, somente 
referendada pelo Senado o texto que veio da Câmara dos Deputados pelo 
motivo de último dia para a aprovação da medida o que motivou 
reclamações de vários senadores pela falta de discussão e modificação da 
referida matéria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 
 
Garante Bolsa Família em Brumadinho 
Aprovado a Medida Provisória n° 875, de 2019, que institui o Auxílio 
Emergencial Pecuniário para Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família 
e para Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social e da Renda Mensal Vitalícia, residentes no Município de Brumadinho, 
Estado de Minas Gerais, em decorrência do estado de calamidade pública 
reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério 
do Desenvolvimento Regional.  
 
Procedimento de apreciação de Medida Provisória 
Aprovado a Proposta de Emenda à Constituição 70-C, de 2011, aprovado pelo 
Senado, tendo como primeiro signatário o então senador José Sarney, com o 
objetivo de alterar o procedimento de apreciação das Medidas Provisórias 
pelo Congresso Nacional, fixando que elas perderão eficácia, desde o início da 
sua edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas delas decorrentes, se forem consideradas inadmitidas ou 
se não forem aprovadas: 1) pela Câmara dos Deputados, no prazo de oitenta 
dias contado de sua edição; 2) pelo Senado Federal, no prazo de trinta dias 
contado de sua aprovação pela Câmara dos Deputados; 3) pela Câmara dos 
Deputados, para apreciação das emendas do Senado Federal, no prazo de dez 
dias contado de sua aprovação por esta Casa. Determina que, 
preliminarmente, ao seu exame pelo Plenário, as medidas provisórias serão 
submetidas, para juízo sobre o atendimento de seus pressupostos 
constitucionais, à comissão competente para examinar a constitucionalidade 
das matérias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, observado o 
seguinte: 1) o prazo da comissão será de dez dias para manifestação; 2) a 
decisão pela inadmissibilidade dispensa a competência do Plenário, salvo se 
houver recurso de um décimo dos membros da respectiva Casa no prazo de 
dois dias úteis após a decisão; 3) no caso de admissibilidade ou de recurso 
contra decisão de inadmissibilidade, o Plenário votará o parecer da comissão 
quando da apreciação da medida provisória; 4) na hipótese de a comissão não 
se manifestar no prazo constitucional, a decisão sobre a admissibilidade será 
transferida para o Plenário da Casa respectiva; e 5) a medida provisória será 
transformada em projeto de lei do Executivo com urgência constitucional. 
Prevê se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, 
em até setenta e vinte dias, respectivamente, a medida provisória entrará em 
regime de urgência, sobrestando, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham 
prazo constitucional determinado. Veda a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de matéria constante de medida provisória que tenha sido 
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Determina 
a proibição tanto da medida provisória quanto do projeto de lei de conversão 
de conterem matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por 
afinidade, pertinência ou conexão. A matéria retorna ao Senado Federal. 
Veja a nota aqui. 
 
Obrigação de execução de emendas de parlamentares 
Aprovado a Proposta de Emenda à Constituição 34, de 2019, que altera os 
arts. 165 e 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da 
programação orçamentária proveniente de emendas de bancada de 
parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Vai à promulgação a parte do 
texto da PEC nº 34-b/2019 não alterada por esta casa, ou seja, a parte comum 
e autônoma da proposta. os acréscimos aprovados por este plenário passarão 
a constituir uma nova proposta de emenda à constituição a ser numerada e 
encaminhada ao senado federal para apreciação daquela casa legislativa. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=camara-aprova-novas-regras-de-tramitacao-de-medida-provisoria


Comissão de Finanças e Tributação  
 
Impactos da Reforma da Previdência 
Realizado a audiência pública para debater os Impactos da Reforma da 
Previdência, com a participação de Paulo Guedes, ministro de Estado da 
Economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
 
Divulgação dos direitos fundamentais de mulheres, crianças e adolescentes 
Aprovado o Projeto de Lei 2.941/08, de iniciativa da então senadora Patrícia 
Saboya Gomes (PDT-CE) dispõe sobre a difusão por órgãos públicos dos direitos 
fundamentais e dos direitos humanos, especialmente os que tratam de 
mulheres, crianças e adolescentes. dever de difundir os direitos fundamentais 
e os direitos humanos. 
Veja a nota aqui. 

Carteira de Trabalho digital 
Aprovado o Projeto de Lei 7.705/2014, já aprovado pelo Senado Federal, de 
autoria do então senador Blairo Maggi - (PLS 466/2013), que pretende 
acrescenta art. 14-A à Consolidação das Leis do Trabalho, para permitir que a 
emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ocorra por meio 
eletrônico, com relatório do deputado Alceu Moreira, concluindo pela 
constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa, com emenda.  
Veja a nota aqui. 

Cadastro Nacional de condenados por crime de estupro 
Aprovado o Projeto de Lei 5.618/2016, de autoria do então deputado Hildo 
Rocha (PMDB-MA), que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por 
Crime de Estupro.  
Veja a nota aqui. 

 
 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
 
Criação da Subcomissão de Empregabilidade para jovens 
Aprovado o Requerimento 52/2019, de iniciativa do deputado Lucas Gonzalez, 
que requer a criação de subcomissão especial para tratar do tema: 
empregabilidade para jovens. 
Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-projeto-de-dispoe-sobre-a-difusao-por-orgaos-publicos-dos-direitos-fundamentais-e-dos-direitos-humanos
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=ccjc-aprova-projeto-sobre-a-carteira-de-trabalho-digital
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-projeto-que-cria-cadastro-nacional-de-condenados-por-estupro
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovada-a-criacao-da-subcomissao-que-estudara-solucoes-para-a-empregabilidade-para-jovens


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Minirreforma da previdência 

Aprovado o Projeto de Lei de Conversão 11 de 2019, originada da Medida 
Provisória 871/18, que institui o Programa Especial para Análise de Benefícios 
com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por 
Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios 
com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios e o 
Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por 
Incapacidade e altera regras de concessão de benefícios previdenciários como 
pensão por morte, salário-família e auxílio-reclusão. A matéria vai à sanção. 
Veja a nota aqui. 

 

Amplia prazo de gratificação paga a servidores cedidos à AGU 
Aprovado a Medida Provisória 872/18, que altera a Lei nº 10.480, de 2 de julho 
de 2002, para prorrogar o prazo de recebimento de gratificações pelos servidores 
ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União, e a Lei nº 11.473, de 
10 de maio de 2007, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da 
segurança pública. Aprovada a matéria com a impugnação das Emendas nºs 6, 8 
e 10. É restaurada a Medida Provisória. A matéria vai à promulgação. 
 

Comissão Especial da PEC 6/2019 – Reforma da Previdência 
3ª feira, das 9h às 17h 

 

Realizado o Seminário Internacional sobre as Experiências em Previdência Social, 
com a seguinte programação:  
9h - Abertura 
9h30 - Exposições: 
Mesa 1 
Sônia Maria Fleury Teixeira, pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Heinz P. Rudolph, economista no Grupo Banco 
Mundial; José Luis Oreiro, professor do Departamento de Economia da 
Universidade de Brasília (UnB); Claudio Andrés Palavecino Cáceres, professor do 
Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Universidade do 
Chile; Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da 
Dívida; Felipe Scudeler Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal 
Independente (IFI). 
 
11h30 - 12h - Intervalo 
Mesa 2 
Fabio Luiz dos Passos, diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP); Milko Matijascic , técnico em Planejamento e 
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Mariano Bosch 
Mossi, especialista da Divisão de Mercados de Trabalho do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID); Cristina Victoria Tapia Poblete, presidente da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas do Chile (ANACPEN); Vinicius 
Carvalho Pinheiro, representante Especial e Diretor do Escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para a ONU. Após debates. 
Veja a nota aqui. 
 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovada-pelo-senado-novas-regras-para-a-concessao-de-beneficios-previdenciarios-e-combate-a-fraude-no-inss
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/574480-COMISSAO-MISTA-APROVA-MP-QUE-VIABILIZA-PRIVATIZACAO-DE-EMPRESAS-DE-ENERGIA.html
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=seminario-internacional-debate-experiencias-em-previdencia-social
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=seminario-internacional-debate-experiencias-em-previdencia-social


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Aposentadoria Especial 
Realizado a audiência pública para debater sobre Previdência e Trabalho, com 

foco nas Aposentadorias Especiais, com a participação dos seguintes 

convidados: Marcelise de Miranda Azevedo, representante da Federação 

Nacional dos Portuários; Roniel Andrade, presidente da Associação Nacional 

dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário da União (AGEPOLJUS); João 

Batista Fernandes de Sousa, presidente da Federação das Entidades Sindicais 

dos Oficiais de Justiça do Brasil (FESOJUS); Neemias Ramos Freire, presidente 

da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores 

Federais (FENASSOJAF); Joselito Bandeira Vicente, diretor para Assuntos 

Legislativo da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil (AFOJUS); 

Manoel Benedito Viana dos Santos, diretor Presidente do Conselho Nacional 

de Técnicos em Radiologia (CONTER). 

Veja a nota aqui. 

Comissão de Assuntos Econômicos 
 

Jornada de 12/36 somente com autorização da entidade sindical 
Aprovado o Projeto de Lei do Senado 298, de 2015, de autoria do senador Paulo 
Paim, propondo a revogação o parágrafo único do art. 60 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, que dispensa de licença prévia a adoção de jornada de doze horas de 
trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, com relatório do 
senador Elmano Férrer, concluindo pela aprovação do projeto, com duas emendas 
apresentadas com o fim de permitir a jornada 12 por 36 continuaria sendo 
permitida sem a exigência de licença prévia, mas desde que tenha havido 
autorização pelo sindicato da categoria, conforme acordo ou convenção coletiva, 
ressalvado os trabalhadores atuantes no setor de saúde que será estabelecido a 
jornada de 12/36 mediante acordo individual escrito. somente nas entidades 
atuantes no setor de saúde. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 
Veja a nota aqui. 

Comissão de Assuntos Sociais 
 

Punição para diferenciação salarial entre homem e mulher na empresa 
Aprovado o Projeto de Lei da Câmara 130/2011, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados (deputado Marçal Filho), que acrescenta § 3º ao art. 401 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de estabelecer multa para combater a 
diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil, com 
apresentação das emendas 1 a 3 de Plenário. 
Emenda 1- Plen, de iniciativa do senador José Agripino (DEM-RN), propõe limitar 
o valor da multa ao correspondente a diferença verificada em todo o período não 
prescrito do contrato de trabalho. 
Emenda 2- Plen, de iniciativa do senador Cyro Miranda (PSDB-GO), para que a 
multa seja fixada em 3% sobre o valor das diferenças salariais verificadas nos 
últimos cinco anos. 
Emenda 3- Plen, de iniciativa do senador Ciro Nogueira (PP-PI), pretende fixar a 
multa ao valor correspondente a cinco vezes a diferença verificada em todo o 
período da contratação. Relatório apresentado pelo senador Paulo Paim 
concluindo pela rejeição das nº 1, 2 e 3 de Plenário.  
Aprovado Parecer contrário às Emendas nº 1, 2 e 3 de Plenário. 
Matéria a ser apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa e pela Comissão de Assuntos Econômicos. 
Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=debate-sobre-aposentadoria-especial
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=jornada-de-12-36-so-sera-permitida-com-autorizacao-da-entidade-sindical
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=punicao-para-diferenciacao-salarial-entre-homem-e-mulher-na-empresa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF, 07 de junho de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

 

 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
 

Prioridade de matrícula aos familiares de vítima de violência doméstica em 

ensino 

Aprovado o Projeto de Lei do Senado 265, de 2018, de autoria do então senador 
Magno Malta, para alterar o art. 9º da Lei Maria da Penha a fim de estabelecer 
o direito da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de seus 
dependentes à prioridade em matrícula ou rematrícula em instituições de 
ensino, com relatório da senadora Zenaide Maia concluindo pela aprovação nos 
termos do substitutivo que apresenta visando a aprimorar o texto da matéria 
para dar a prioridade de matrícula ou rematrícula em instituições de ensino em 
favor da vítima e de seus dependentes. 
Veja a nota aqui. 
 

Antecipação dos feriados 

Aprovado o Projeto de Lei do Senado 389, de 2016, de autoria do senador Dário 
Berger, para dispor sobre a antecipação da comemoração de feriados nas 
segundas-feiras, caso recaiam nos demais dias da semana, excetuando-se dessa 
regra os feriados dos dias 1º de janeiro (Confraternização Universal), Carnaval, 
Sexta-Feira Santa, 1º de maio (Dia do Trabalho), Corpus Christi, 7 de setembro 
(Dia da Independência), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e 25 de 
dezembro (Natal), bem como os feriados que ocorrerem nos sábados e 
domingos, com relatório do senador Jorginho Mello concluindo pela aprovação 
com uma emenda que apresenta. Serão comemorados por antecipação, nas 
segundas-feiras, os feriados que caírem nos demais dias da semana, com 
exceção dos que ocorrerem nos sábados e domingos, das exceções constantes 
do projeto, bem como aqueles reservados ao disciplinamento pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 
Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-projeto-que-da-prioridade-de-matricula-aos-familiares-de-vitima-de-violencia-domestica-em-ensino
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-projeto-de-antecipacao-de-feriados

