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ACONTECE NO CONGRESSO NACIONAL 

De 8 a 11 de julho de 2019 

Semana de muita luta e perda de diretos aos trabalhadores, as mulheres e 
pensionistas, com a aprovação em primeiro turno do texto base da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6, de 2019, que trata da reforma 
da Previdência, com votos favoráveis que surpreenderam até o governo. 
Estão sendo analisados até o presente momento os destaques. A previsão 
do presidente da Câmara é finalizar a votação ainda neste semestre, antes 
do recesso parlamentar que inicia no próximo dia 18. 

O destaque da semana foi a designação do senador Paulo Paim (PT-RS) 
para relatar o Projeto de Lei 3814, de 2019, de autoria da senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS), que ressuscita a Medida Provisória da Contribuição 
Sindical. Pelo projeto fixa que a autorização do trabalhador deve ser 
individualizada e o recolhimento das contribuições serão por meio de 
boleto bancário. Das 43 emendas apresentas, 11 foram sugeridas pela 
CNTC.  

Outro destaque foi a aprovação do parecer à Medida Provisória 881, de 
2019 (Liberdade Empresarial), que afeta os direitos dos trabalhadores no 
comércio e serviços principalmente quanto a jornada de trabalho aos 
domingos e feriados. O parecer promove nova reforma trabalhista com 
mais retirada de direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 
 

Antecipação do pagamento de honorários periciais pelo INSS 

Aprovado o Projeto de Lei 2.999 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo, 

para dispor 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 ou no âmbito da 

justiça estadual onde não haja vara federal instalada, com relatório do 

deputado Eduardo Bismarck concluindo pela aprovação com texto 

substitutivo para fixar o pagamento dos honorários periciais nas ações 

judiciais em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte 

e que tramitem no âmbito de responsabilidade da Justiça Federal será 

antecipado pelo Poder Executivo federal ao respectivo tribunal ou que 

tramitem na Justiça Estadual, no exercício da competência delegada pela 

Justiça Federal. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. Por ato conjunto do 

Conselho da Justiça Federal e do Ministério da Economia fixará os valores dos 

honorários e os procedimentos necessários ao cumprimento do disposto 

nesta Lei. A matéria segue para apreciação no Senado Federal. 

 
Reforma da Previdência  
Aprovado em primeiro turno o texto base da Proposta de Emenda à 
Constituição 6, de 2019, de autoria do Poder Executivo, que pretende 
modificar o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e 
disposições transitórias. A matéria segue, até o fechamento desse informe, 
com a apreciação dos destaques.  
 

 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
 

Sistema "S" 

Realizada audiência pública para debater o Sistema "S" no mundo do trabalho, na 

sociedade e na economia do país, com a participação dos seguintes convidados: 1) 

Gustavo Leal Sales Filho, diretor de Operações do SENAI; 2) Luiz Carlos Bohn, vice-

presidente da Confedeação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC); 3) representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); 

4) Karla Tadeu Duarte de Oliveira, gerente geral do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); 5) Nicole Goulart, diretora executiva 

Nacional do SEST SENAT. 

Veja a nota aqui.  

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-debate-sistema-s-no-mundo-do-trabalho


 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Não foram apreciadas matérias de interesse desta Confederação.  

Comissão de Assuntos Sociais 
 

Cota de vagas para mulheres em empresas terceirizadas 
Aprovado Projeto de Lei do Senado 244 de 2017, de iniciativa da senadora Rose 
de Freitas, que pretende alterar a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para 
estabelecer a reserva de vagas para mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar ou em situação de vulnerabilidade social no quadro de 
empregados das empresas prestadoras de serviços a terceiros, com relatório 
Luiz do Carmo concluindo pela aprovação do Projeto e das Emendas nº 1-CDH, 
com uma subemenda que apresenta, e 2-CDH. 
Veja a nota aqui. 
 
Novos parâmetros para reajuste de aposentadoria e pensão 
Projeto de Lei do Senado 302 de 2016, de iniciativa do senador Paulo Paim (PT-
RS), que institui o Programa de Recuperação do Poder Aquisitivo dos Benefícios 
das Aposentadorias e Pensões, estabelece as diretrizes para o reajustamento 
dos benefícios das aposentadorias e pensões dos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, com renda mensal superior a um salário-mínimo, a fim de 
preservar-lhes, em caráter permanente, seu valor real, com relatório do senador 
Flávio Arns (Rede-PR) concluindo pela aprovação do projeto com duas emendas 
que apresenta para: 1) prever que a execução do programa deverão ser 
observados, nos reajustamentos dos benefícios das aposentadorias e pensões a 
aplicação dos seguintes percentuais nos anos de: a) 2020, o equivalente a 
sessenta por cento da taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB), 
apurada pelo IBGE, para o ano de 2018; b) 2021, o equivalente a sessenta e cinco 
por cento da taxa de crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 
2019; c) 2022, o equivalente a setenta por cento da taxa de crescimento real do 
PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2020; d) 2023, o equivalente a setenta e 
cinco por cento da taxa de crescimento real do PIB, apurada pelo IBGE, para o 
ano de 2021; e e) 2024, o equivalente a oitenta por cento da taxa de crescimento 
real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2022; 2) Fixa que até 31 de 
dezembro de 2024, serão fixadas novas diretrizes para o Programa de 
Recuperação do Poder Aquisitivo dos Benefícios das Aposentadorias e Pensões 
a vigorar no período de 2025 a 2029, inclusive. 
Veja a nota aqui. 
 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
 

Prevenção à agressão 

Realizada audiência pública para debater o Programa de prevenção à agressão com 

a participação dos seguintes convidados: 1) Damares Alves, ministra da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos; 2) Mayla Hadid, delegada da Delegacia de Defesa 

da Mulher de Cubatão; 3) Renata Lima de Andrade Cruppi, delegada da Delegacia 

de Defesa da Mulher de Diadema/SP e idealizadora e responsável pelo projeto. 

Veja a nota aqui. 

Comissão Mista da Medida Provisória 881 de 2019 – Liberdade 

Empresarial  
 

Aprovado o parecer apresentado pelo deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). A 

matéria segue para apreciação na Câmara dos Deputados. 

Veja a nota aqui.  

 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-a-cota-de-vaga-para-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-novos-parametros-para-reajuste-de-aposentadoria-e-pensao
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=prevencao-a-agressao-contra-as-mulheres-intitulado-homem-sim-consciente-tambem
http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=aprovado-parecer-da-mpv-881-2019-na-comissao-mista


 

 

 

 

Brasília-DF, 12 de julho de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

Comissão Especial destinada a acompanhar a PEC 6, de 2019 – 

Reforma da Previdência 
 

Realização de audiência pública para debater a proposta de reforma da 
previdência, com a participação dos seguintes convidados: 1) Wellington Dias, 
governador do Piauí; 2) Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; 3) Carlos 
Massa Ratinho Júnior, governador do Paraná. 
Veja a nota aqui. 

 

http://www.cntc.org.br/?notaslegislativas=comissao-especial-debate-reforma-da-previdencia-com-governadores

