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ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL 
De 24 a 27 de junho de 2019 

Semana de expectativa pelo término das discussões e da apresentação de 
complementação de voto no 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 continua com a falta de articulação do Executivo e o 
Congresso Nacional, onde o governo deixa nas mãos dos presidentes das 
duas Casas a negociação para a votação da PEC da Previdência, com a 
promessa de retornar ao texto do relatório a abrangência aos estados e 
municípios, dependendo da ajuda dos Governadores para angariar votos, 
retornando à velha política do toma lá dá cá, contrariando a promessa de 
campanha do Presidente Bolsonaro em se fazer uma política diferente da 
atual. 

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

Outro destaque é a caducidade a partir de amanhã (29/06/2019) da Medida 
Provisória 873, de 2019, que altera a CLT para vedar o desconto em folha de 
pagamento da contribuição sindical, fixa a autorização para o desconto seja 
por autorização prévia e expressa individualizada e determina que a 
cobrança da contribuição será realizada por meio de boleto bancário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comissão de Finanças e Tributação  
 

Pagamento de perícia do INSS 
Aprovado o Projeto de Lei 2.999 de 2019, de autoria do Poder Executivo, para disor 

sobre a antecipação do pagamento dos honorários periciais nas ações em que o 

Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte e que tramitem no âmbito de 

responsabilidade da Justiça Federal, com relatório do deputado Rodrigo Coelho 

concluindo pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou 

da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 

e orçamentária. 

Veja a nota aqui. 

 

 
 

Comissão Especial da PEC. 6/2019 – Reforma da Previdência 

 
Encerrada a discussão do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), 
concluindo pela aprovação com texto substitutivo à Proposta de Emenda à 
Constituição 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece 
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. 
Veja a nota aqui. 

 

Comissão de Seguridade Social e Família 

 
Aprovado o Projeto de Lei 2.973 de 2015, de autoria do  deputado Rômulo 
Gouveia - que "acrescenta inciso ao art. 23 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, para conferir ao juiz poderes para determinar a matrícula dos 
dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, em 
escolas próximas do novo domicílio, em caso de necessidade de afastamento 
do lar". 
Veja a nota aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 
 
Não houve votações de interesse da categoria. 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços 

 
Privatização da CONAB 
Realizado a audiência pública para debater a Privatização da CONAB, com as 
participações dos seguintes convidados: 1) Tereza Cristina Corrêa, ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 2) deputado Alceu Moreira, 
presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA); 3) Newton Araújo Silva 
Júnior, diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB); 4) 
João Martins da Silva Júnior, residente da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA); 5) Aeldo Protázio, diretor da Associação Nacional dos Empregados 
da Conab (ASNAB). 
Veja a nota aqui. 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=governo-federal-devera-antecipar-o-pagamento-de-pericia-do-inss
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-especial-encerra-a-discussao-sobre-a-reforma-da-previdencia
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=cssf-aprova-projeto-que-preve-matricula-em-novo-endereco-para-filho-de-vitima-de-violencia
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-debate-possivel-privatizacao-da-conab


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
 

Agressor ressarcir os custos com o SUS 
 Aprovado o parecer sobre as Emendas do Senado ao Projeto de Lei 2.438 de 
2019, de autoria dos deputados Rafael Motta e Mariana Carvalho, para 
acrescentar os §§4º e 5º ao art. 9º da Lei Maria da Penha, a fim de fixar a 
responsabilidade do agressor em ressarcir os custos relacionados aos serviços 
de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e aos dispositivos de 
segurança em caso de pânico, utilizados pelas vítimas de violência doméstica e 
familiar, com relatório da deputada Flávia Arruda concluindo pela rejeição das 
emendas do Senado, as quais, a primeira delas diz respeito à posição dos novos 
dispositivos no interior da norma, eis que enquanto a Câmara dos Deputados os 
inseriu como parágrafos do art. 9º, o Senado optou por sua inserção como um 
novo artigo, denominado de 17-A, no Capítulo I, do Título IV, que trata dos 
procedimentos, de quesitos relacionados ao processo, ao julgamento e à 
execução, portanto relacionados à apuração e persecução penal dos crimes 
tipificados na referida lei. A outra alteração que merece menção diz respeito à 
redação das emendas. Pelo texto do Senado, o dever de indenizar seria do 
condenado por qualquer forma de violência doméstica, ou seja, a lei passaria a 
exigir uma condenação prévia, no âmbito penal, para dar suporte ao dever de 
indenização. 
Veja a nota aqui. 
 

Notificação compulsória de violência doméstica 
Aprovado o Projeto de Lei 10.025 de 2018, de autoria do senador Elmano Férrer, 
com o propósito de alterar a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, para 
dispor sobre a notificação compulsória em caso de ato violento contra a mulher 
atendida em serviço de saúde público ou privado, com relatório da deputada 
Margarete Coelho concluindo pela aprovação do PL. 10.015 e pela rejeição dos 
demais projetos apensados. 
Veja a nota aqui. 
 

Cota para participação da mulher em entidades de representação civil 
Aprovado o Projeto de Lei 2.084 de 2019, de autoria da deputada Soraya Santos, 
para tornar obrigatória a participação de, no mínimo, 30% de mulheres na 
composição de entidades de representação civil, com relatório da deputada 
Flávia Arruda, concluindo pela aprovação do projeto. 
Veja a nota aqui. 
 
Notificação processual de violência doméstica 
Aprovado o Projeto de Lei 10.224 de 2018, de autoria do deputado Fábio Trad, 
propondo alterar a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, para aprimorar a 
notificação da vítima quanto aos atos processuais realizados no curso do 
processo. 
Veja a nota aqui. 
 
 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-da-mulher-aprova-obrigacao-de-agressor-a-ressarcir-ao-sus-os-custos-com-vitimas-de-violencia-domestica
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=avanca-a-tramitacao-do-projeto-sobre-notificacao-compulsoria-de-violencia-domestica
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=direcao-de-entidades-sindicais-deverao-ser-compostas-com-pelo-menos-30-de-mulheres
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=projeto-preve-que-vitima-de-violencia-domestica-seja-notificada-pessoalmente-de-saida-de-agressor-da-prisao


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Não houve votações de interesse da categoria. 

Comissão de Assuntos Sociais 
 

Inclui doenças raras nas deduções do Imposto de Renda 
Aprovado o Projeto de Lei 682/2019, de iniciativa do senador Flavio Arns, para 
estabelecer benefícios fiscais para o contribuinte do Imposto de Renda da 
Pessoa Física que possua dependente acometido por doença rara, com 
relatório da senadora Maria do Carmo Alves concluindo pela aprovação do 
projeto com uma emenda que apresenta. 
Veja a nota aqui. 

 
Pensão por morte 
Aprovado o Projeto de Lei do Senado 209/2016, de iniciativa do senador 
Romário, pretendendo alterar a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
restringir a cessação da percepção da pensão por morte do cônjuge ou 
companheira de segurado com deficiência, com relatório do senador Paulo 
Paim concluindo pela aprovação do projeto, com uma emenda que apresenta. 
Veja a nota aqui. 
 
Simples Trabalhista 
Aprovado o Requerimento 73 de 2019, de autoria do senador Paulo Paim, 
propondo realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 2234 
de2019, que altera o Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, a Lei nº 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, criando o “SIMPLES TRABALHISTA”, com a 
participação dos seguintes convidados: 1) Noêmia Garcia Porto, Presidente da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA); 2) 
Representante do Ministério Público do Trabalho (MPT); 3) Edson Carneiro, 
representante da Intersindical Central da Classe Trabalhadora; 4) 
Representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI); 5) representante 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e 6) e 
representante da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micros e Pequenas 
Empresa, Empreendedorismo e Artesanato. 
Veja a nota aqui. 
 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=inclui-doencas-raras-nas-deducoes-do-imposto-de-renda
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-o-projeto-que-permite-ampliar-o-tempo-de-recebimento-de-pensao-por-morte
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=projeto-de-lei-sobre-o-simples-trabalhista-sera-debatido


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF, 28 de junho de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

 

 

Comissão Mista da Medida Provisória 881 de 2019 – 

Liberdade Empresarial  
 

Realizado a audiência Pública na Comissão Mista destinada a examinar e 
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 881 de 2019, que institui a 
declaração de direitos de liberdade econômica, estabelece garantias de livre 
mercado, análise de impacto regulatório, para debater a matéria com a 
participação dos seguintes convidados: 1) Guilherme Afif Domingos, assessor 
especial do Ministro da Economia; 2) Paulo Antonio Spencer Uebel, da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia: 3) Geanluca Lorenzon, diretor de Programa da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital; 4) 
representante do  Departamento de Registro Empresarial e Integração do 
Ministério da Economia; 5) representante da Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 6) representante do 
Sebrae; 6) representante da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); 7) 
representante da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); 8) 
representante da Confederação Nacional dos Municípios (CNM); 9) Valdete 
Souto Severo, representante da Associação Nacional dos Magistrados do 
Trabalho (ANAMATRA); 10) Fabiano Souza, secretário de Fazenda do 
Município de Araguaína; 11) Maria Beatriz Palatinus Milliet, diretora de 
Relações Institucionais da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
(ABIA); 12) Amanda Flávio Oliveira, professora de Direito Econômico da 
Universidade de Brasília; 13) Rodrigo Xavier Leonardo, professor da 
Universidade Federal do Paraná. 
Veja a nota aqui. 
 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-mista-debate-a-mpv-881-19-que-trata-da-liberdade-empresarial

