
 

Departamento de Relações Institucionais 

 

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenários e Comissões da Câmara dos Deputados 
e Senado Federal no período de 12 a 16 de agosto de 2019, observando que os eventos podem ser 
cancelados, alterados ou incluídos extra pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL 

Cenário Político: Na Câmara o assunto será a discussão e deliberação da 

Medida Provisória 881/19, da Liberdade Econômica, que na Comissão Mista 

incluiu a modificação em 36 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

No Senado as atenções estarão voltadas para a tramitação da proposta de 

Reforma Previdenciária, com a expectativa de tramitação célere em até 65 dias 

entre a discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nos dois 

turnos de discussão e deliberação no Plenário, com previsão de encerramento 

em torno de 15 a 17 de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 
3ª feira, 4ª feira e 5º feira 
 
 

Liberdade Econômica 

Medida Provisória 881 de 2019, que institui a Declaração de Direitos de 
liberdade econômica, e pelo texto aprovado pela Comissão Mista promove 
outra reforma trabalhista. 
 
 

Licitações e contratos da administração pública 
Projeto de Lei 1.292, de 1995, que altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
3ª, 4ª e 5º feira  
 
Regramento sobre pesquisa de emprego e desemprego 
Projeto de Lei 2126/2015, de autoria do deputado Daniel Coelho (PSDB-PE), 
que determina que os Órgãos responsáveis pelas pesquisas de emprego e 
desemprego no Brasil sigam os parâmetros adotados pela Organização 
Internacional do Trabalho OIT, bem como o que estabelece a CLT em seu artigo 
463, com relatório do deputado Rubens Bueno (CIDADANIA-PR), concluindo 
pela aprovação do projeto na forma do substitutivo da comissão de ciência e 
tecnologia, comunicação e informática, saneador de inadequações de técnica 
legislativa e redação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público 
3ª feira – 14h 

 
Audiência pública sobre a política de valorização do salário mínimo com os 
seguintes convidados: 1) representante do Ministro da Economia; 2) Clemente 
Ganz Lúcio, representante do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE); 3) Marilane Oliveira Teixeira, 
representante do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da 
Universidade Estadual de Campinas (CESIT/UNICAMP); 4) Marco Antônio 
Martins da Rocha, professor da Universidade Estadual de Campinas; 5) 
Christian Vonbun, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). 

Comissão Especial da Reforma Tributária 
3ª feira, 14h30  
 
Apresentação do Plano de Trabalho pelo relator, deputado Aguinaldo Ribeiro. 

Comissão de Seguridade Social e Família 
4ª feira, 9h30 

 
 

Salário-maternidade de trabalhadoras contratadas por micro e pequenas 

empresas 

Projeto de Lei 4.999 de 2016, de autoria da então senadora Gleisi Hoffmann, 
para acrescentar § 4º ao art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a fim 
de estabelecer que o salário-maternidade devido às empregadas das 
microempresas e das empresas de pequeno porte seja pago diretamente 
pela Previdência Social, com relatório do deputado Diego Garcia concluindo 
pela rejeição. 
 
 

Concessão de benefícios ao trabalhador com doenças degenerativas 
Projeto de Lei 8.046 de 2017, de autoria do deputado Ricardo Izar, para 
permitir aos trabalhadores e dependentes com doenças crônico 
degenerativas os seguintes benefícios: a) Permitir a movimentação da conta 
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS); b) 
Inexigibilidade de prazos de carência para a concessão do auxílio doença e 
da aposentadoria por invalidez; c) Concessão do benefício do passe livre no 
sistema de transporte coletivo interestadual; d) Isenção do Imposto de 
Renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma; e) Isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados(IPI) incidente sobre a aquisição de 
automóveis; f) Isenção do Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários (IOF), com relatório do 
deputado Hiran Gonçalves concluindo pela aprovação do projeto  e da 
Emenda Adotada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com substitutivo. 
 

 
 

 

 



 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  
4ª feira às 10h 
 
Debate sobre liberdade econômica 
Requerimento 78/2019, de autoria do deputado Rogério Correia (PT-MG), 
requerendo a realização de Audiência Pública com o objetivo de debater a 
Medida Provisória nº. 881/2019 que institui a Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de 
impacto regulatório, e dá outras providências. 
 
 

Debate impactos da indústria 4.0 
Requerimento 79/2019, de autoria do deputado Carlos Veras (PT-PE), para 
que seja realizada audiência pública com o fim de debater a respeito dos 
impactos sociais e no mundo do trabalho da Indústria 4.0. 
 
 

Modificações nas Normas Reguladoras de SST 
Requerimento 84/2019, de autoria da deputada Érika Kokay (PT-DF), 
requerendo a realização de audiência pública para discutir os riscos de 
flexibilização das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do 
Trabalhador. 
 
Dispensa de comunicação de férias 
Projeto de Lei 7164 de 2014, de autoria da deputada Iracema Portella, para 
alterar o art. 135 da CLT com o fim de dispor sobre hipótese de dispensa de 
aviso prévio de férias. Propõe o projeto que na hipótese de o empregador 
fixar as férias conforme período de gozo solicitado pelo trabalhador, é 
inaplicável o aviso prévio de comunicação das férias, por escrito, com 
antecedência de, no mínimo, trinta dias, com relatório do deputado Pedro 
Lucas Fernandes concluindo pela aprovação do projeto. 
 
Institui o Simples Trabalhista 
Projeto de Lei 450 de 2015, de autoria do deputado Júlio Delgado (PSB-MG), 
que cria o Programa de Inclusão Social do Trabalhador Informal (Simples 
Trabalhista) para as microempresas e empresas de pequeno porte. O 
Simples Trabalhista trará prejuízos aos trabalhadores e a toda sociedade 
impactando negativamente na receita da Previdência Social e do FGTS, 
quando reduz o salário e os benefícios e com conseguinte redução o 
consumo em virtude da baixa renda mensal. Matéria relatada pelo 
deputado Mauro Nazif (PSB-RO), que apresentou seu voto concluindo pela 
aprovação do projeto com texto substitutivo contendo os mesmos 
malefícios do texto original com pequenas alterações para incorporar as 
modificações decorrentes da Lei da Reforma Trabalhista. 
 
 

Contrato de autônomo 
Projeto de Lei 8.303 de 2017, de autoria do deputado André Figueiredo 
(PDT-CE), propondo a supressão do art. 442-B da Consolidação das Leis do 
Trabalho, que disciplina a prevê que a contratação do autônomo, 
observadas as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado 
prevista no art. 3º da Consolidação, com relatório da deputada Flávia 
Morais (PDT-GO), concluindo pela aprovado do projeto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Finanças e Tributação 
4ª feira, 10h 

 
 

Ampliação da Licença-maternidade 

Projeto de Lei 2932 de 2008, de autoria do então senador Eduardo Azeredo 

(PSDB-MG), que pretende acrescentar dispositivos ao art. 392 da CLT para 

dispor sobre a extensão da licença-maternidade, com relatório do deputado 

Alê Silva (PSL-MG), concluindo pela incompatibilidade e inadequação 

financeira e orçamentária. 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços 
4ª feira, 10h  
 
 

Alteração na NR de Saúde e Segurança do Trabalho 

Requerimento 57 de 2019, de autoria do deputado Jesus Sérgio (PDT-AC), 

para a realização de audiência pública convidando Bruno Silva Dalcomo, 

secretário do Trabalho do Ministério da Economia e Rogério Marinho, 

secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 

sobre a revisão de normas sobre saúde e segurança de trabalhadores, 

anunciada pelo governo federal.  

 

Transferência do trabalhador entre empresas de Grupo Econômico 

Projeto de Lei 2298 de 2019, de autoria do deputado Mário Heringer (PDT-

MG), que pretende estabelecer a possibilidade de transferência de 

empregado entre empresas de um mesmo grupo econômico, dispensada a 

demissão, e dá outras providências, com relatório do deputado Luiz Philippe 

de Orleans e Bragança (PSL-SP), concluindo pela aprovação. 

 

Projeto desobriga empresas de contratar 2/3 de brasileiros 

Projeto de Lei 2456 de 2019, de autoria do deputado Marcos Pereira (PRB-

SP), para alterar a CLT com o objetivo de estabelecer tratamento favorecido 

à empresa que observar a proporcionalidade de nacionalização do trabalho, 

com relatório do deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP), concluindo pela 

aprovação. 

 

Projeto desobriga empresas de contratar 2/3 de brasileiros 

Projeto de Lei 3083 de 2019, de autoria do deputado Marcos Pereira (PRB-

SP), para alterar a CLT a fim de dispor sobre a penhora sobre o faturamento 

da empresa, com relatório do deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP), 

concluindo pela aprovação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário 

Amplia o prazo de 21 para 24 anos a condição de dependência para fins de 
Previdência Social 
Projeto de Lei do Senado 19 de 2017, de autoria da senadora Rose de Freitas 
(Pode-ES), para elevar para 24 anos o limite de idade para os filhos perceberem 
o benefício de pensão por morte, com parecer da CAS favorável à matéria e a 
Emenda nº 1-CAS, que apresenta. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa  
2ª feira às 9h  
 
Previdência e Trabalho 
Audiência Pública com o objetivo de debater sobre: Previdência e Trabalho, com 

foco na atual proposta de Reforma da Previdência, com as participações dos 

seguintes convidados: 1) Diego Cherulli, representante do Instituto Brasileiro de 

Direito Previdenciário (IBDP); 2) José Pinto da Mota Filho, presidente da 

Sociedade Brasileira de Previdência Social (SBPS); 3) Valeir Ertle, secretário de 

Assuntos Jurídicos da CUT Nacional; 4) Max Leno de Almeida, supervisor técnico 

do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (DIEESE); 

5) Vilson Antonio Romero, representante da Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP); 6) Narlon Gutierre Nogueira, 

secretário-adjunto de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia. 

Comissão de Defesa do Direito da Mulher 
4ª feira, 14h30  

 
 

Dever do agressor de indenizar ao INSS em caso de violência doméstica 

Projeto de Lei 1.655 de 2019, já aprovado pelo Senado Federal, de iniciativa da 

então senadora Marta Suplicy (MDB-SP), a fim de alterar a Lei da Previdência 

Social e a Lei Maria da Penha, para dispor sobre o dever de o agressor indenizar 

a Previdência Social pelos valores pagos a título de benefícios previdenciários 

concedidos em decorrência de atos de violência doméstica e familiar, com 

relatório do deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), concluindo pela 

aprovação do projeto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Assuntos Sociais  
4ª feira às 9h30  
 
 

Reserva 15 das vagas de emprego para maiores de 45 anos de idade  
Projeto de Lei do Senado 404 de 2015, de iniciativa do senador Paulo Paim (PT-
RS), para dispor sobre as vagas nas empresas para os trabalhadores com mais de 
quarenta e cinco anos, nos casos que especifica, com relatório do senador Carlos 
Viana concluindo pela aprovação do Projeto e de uma emenda que apresenta. 
 
3 
Regras sobre Segurança e Saúde do Trabalho 
Projeto de Lei do Senado 539 de 2018, de iniciativa do então senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB/PB), propondo acrescentar o artigo 200-A e incisos à CLT), 
para estabelecer regras para o procedimento de regulamentação da segurança 
e saúde no trabalho, com relatório do senador Irajá (PSD-TO), concluindo pela 
aprovação do projeto e de duas emendas que apresenta. 
 
 

Afastamento do trabalho sem desconto na remuneração  
Projeto de Lei do Senado 240 de 2017, de iniciativa da senadora Rose de Freitas, 
propondo alterar a Consolidação das Leis do Trabalho, para fixar as regras sobre 
os afastamentos do empregado sem prejuízo do salário, com relatório do 
senador Paulo Paim concluindo pela aprovação do projeto, nos termos de 
emenda substitutiva que apresenta. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa  
3ª feira às 9h  
 
Previdência e Trabalho 
Audiência Pública com o objetivo de debater sobre a Judicialização contra o INSS 

e a garantia da Ordem Social, com as participações dos seguintes convidados: 1) 

Adler Anaximandro de Cruz e Alves, procurador da Procuradoria Federal 

Especializada junto ao INSS; 2) Adriane Bramante de Castro Ladenthin, presidente 

do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP); 3) Diego Cherulli, 

professor e assessor da Federação dos Aposentados do DF e ES; 4) Fernando 

Marcelo Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE); 

5) Ludmylla Mariana Anselmo, defensora Pública Federal, representante da 

Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF); 6) Tiago Alves 

de Gouveia Lins Dutra, auditor do Tribunal de Contas da União e Secretário de 

Controle Externo na SecexPrevi da Previdência e Assistência Social; 7) Ana 

Carolina de Almeida Couto Tormes, representante da Associação dos Peritos 

Médicos Judiciais; 8) Eliana Pires Rocha, procuradora da República no Distrito 

Federal. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa  
3ª feira às 14h  
 
 

Previdência e Trabalho 
Audiência Pública com o objetivo de debater a Previdência e Trabalho, com foco 

nas relações de trabalho e a liberdade econômica, com as participações dos 

seguintes convidados: 1) Viviane Maria Leite de Faria, juíza e representante da 

ANAMATRA; 2) Hugo Melo Filho, presidente da Associação Latino-Americana de 

Juízes do Trabalho (ALJT); 3) Márcio Amazonas Cabral de Andrade, procurador do 

Trabalho; 4) Carlos Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 

Trabalho (SINAIT); 5) Alessandra Camarano Martins, presidente da Associação 

Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT); representantes das centrais 

sindicais e das associações de classe ANPT, JUTRA e AJD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília-DF, 12 de agosto de 2019. 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.  

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania  
4ª feira às 10h  
 
 

Reforma da Previdência 
Requerimento 54 de 2019, de iniciativa do senado Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
requerendo a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a PEC 
6/2019, com a presença dos seguintes convidados: 1) Rogério Marinho, 
secretário Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia; 2) 
Rafael Fonteles, presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados 
e do Distrito Federal (Comsefaz) e Secretário de Fazenda do Piauí; 3) Jayme de 
Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); 4) Nelson 
Barbosa, ex-Ministro da Fazenda e professor da Universidade de Brasília (UnB). 
 
 

Licença-adotante 
Projeto de Lei do Senado 796 de 2015 (Complementar), de do senador Roberto 
Rocha (PSB-MA), com o objetivo de alterar a redação do art. 1º da Lei 
Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014, para estender a estabilidade 
provisória no emprego para as empregadas adotantes ou que venham a obter 
a guarda judicial para fins de adoção, com relatório da senadora Daniela Ribeiro 
concluindo pela aprovação do projeto na forma de substitutivo para assegurar 
o direito também, àquele que detiver a guarda de filho adotivo, em caso de 
falecimento da empregada adotante. 


