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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Pauta da Semana detalha a previsão dos trabalhos nos Plenário e Comissões da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal no período de 25 a 29 de novembro 2019, observando que os eventos podem ser cancelados, 
alterados ou incluídos extra pauta. 

SEMANA NO CONGRESSO: Até o momento não consta convocação para instalação da Comissão Mista que será 
responsável para analisar a Medida Provisória 905 de 2019 que criou o contrato de trabalho Verde e Amarelo e 
promoveu nova reforma trabalhista e previdenciária, alterando entre muitos itens o trabalho aos domingos e 
feriados e a participação nos lucros e resultados.

Na Câmara dos Deputados o foco está voltado para a criação da Comissão Especial para analisar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 410 de 2018, que trata da prisão após decisão em 2ª instância. A pauta do plenário 
encontra-se obstruída com Medidas Provisórias.

No Senado Federal o foco será o Projeto de Lei do Senado 166 de 2018, que altera o Código de Processo Penal para 
disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

Com destaque para o veto 34 de 2019, veto total aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 466, de 2013 (nº 
7.705/2014, na Câmara dos Deputados), que acrescenta o art. 14-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
para permitir que a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ocorra por meio eletrônico.

Apreciação dos vetos 34 a 44 de 2019. 

Plenário
3ª feira, 14h

Sem matéria de interesse da categoria. 

Pauta trancada pelas Medida Provisória 890 de 2019, que institui o Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da 

atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde; Medida Provisória 891 de 2019, que dispõe sobre os 

planos de benefícios da Previdência Social, que institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com 

Indícios de Irregularidade, de Revisão de Benefícios por Incapacidade; Medida Provisória 893 de 2019, que 

transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras na Unidade de Inteligência Financeira e pela 

Medida Provisória 894 de 2019, que institui pensão especial destinada a crianças com microcefalia decorrente 

do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, beneficiárias do Benefício de 

Prestação Continuada. 

Plenário
3ª, 4ª e 5ª feira

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Destinada à deliberação dos projetos de Lei do Congresso Nacional nºs 48, 46, 42, 50, 25, 26, 35, 37, 44, 47, 33, 
24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 10 E 15 DE 2019, todos referentes a abertura do Orçamento da União de 
créditos suplementares e especiais.

4ª feira, 10h

Congresso Nacional
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Sem matéria de interesse da categoria.

3ª e 4ª feira - 14h e 9h30

Antecipação de pagamento de Abono salarial

Projeto de Lei 6.756 de 2006, de autoria do deputado Vicentinho (PT-SP), que 

determina que as antecipações salariais pagas voluntariamente pelo empregador em decorrência de negociação 

coletiva, com base no § 1º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, devem ser parceladas toda vez que 

somadas à remuneração do empregado totalizarem valores que excedam os limites legais de isenção da tabela 

progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física, com relatório do deputado Gilson Marques (NOVO-SC) pela 

inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do substitutivo Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público.

Processo do trabalho

Projeto de Lei 1.084 de 2007, de autoria do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), que altera a Consolidação 

das Leis do Trabalho, dispondo sobre o Processo do Trabalho sobre a petição inicial, audiência de conciliação, 

sentença e execução, com relatório do deputado Gilson Marques (NOVO-SC) pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade deste, do projeto de lei 5.925/2009, apensado, e das emendas apresentadas na comissão de 

trabalho, de administração e serviço público. 

Trabalho aos Domingos e Feriados no Comércio em geral

Projeto de Lei 2.321 de 2015, de autoria do deputado André Figueiredo (PDT-CE), que estabelece que as 

categorias compostas por restaurantes, bares, barracas de praia e similares e hotéis, pousadas e similares não 

estão inclusas na de "comércio em geral, os quais serão regidos exclusivamente pela respectiva Convenção 

Coletiva de Trabalho, com relatório do deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE) pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público que retira da Lei nº 10.101/2000 a regulamentação dos trabalhos aos domingos e feriados, inserindo-a na Lei nº 

605, de 5 de janeiro de 1949, na forma dos arts. 10-A, 10-B e 10-C, que acrescenta a esta lei, com o fim de manter a 

autorização para o trabalho aos domingos nas atividades relacionadas no projeto, mas dispõe, no § 2º do art. 10-A, que a 

periodicidade do repouso semanal, nessas atividades e em centros comerciais ou shopping centers, poderá ser 

excepcionada mediante Convenção Coletiva de Trabalho. Além disso, estabelece, no art. 10-C, que as empresas que 

determinarem o trabalho em domingos e feriados, de forma sistemática, estarão obrigadas a fornecer auxílio-creche aos 

empregados com filhos menores de sete anos; pela constitucionalidade e injuridicidade da subemenda da Comissão 

de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços que fixa a permissão do trabalho em domingos e 

feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a 

legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição; e pela antirregimentalidade, constitucionalidade e 

injuridicidade da emenda nº 1/2017 apresentada nesta comissão, que retira a obrigatoriedade de instrumento 

coletivo de trabalho sobre o trabalho aos domingos e feriados.

5ª feira, 9h30
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Projeto de Lei 9.236 de 2017, de autoria do deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), que altera o § 11 e 

acrescenta os §§ 12, 13, 14 e 15 ao art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre 

parâmetros adicionais para caracterização da situação de vulnerabilidade social, para fins de elegibilidade ao 

Benefício de Prestação Continuada, pela pessoa com deficiência ou idosa, com relatório do deputado Chico 

D'Ângelo (PDT-RJ) pela aprovação, com emenda.

Pensão por morte para do cônjuge ou companheiro de segurado com deficiência

Projeto de Lei 3.922 de 2019, de autoria do senador Romário (PSB-RJ), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, para ampliar o período de percepção da pensão por morte do cônjuge ou companheiro de segurado com 

deficiência, com relatório do deputado Eduardo Braide (PMN-MA) pela aprovação.

Revisão da avaliação médico-pericial das condições que lhe deram origem ao benefício de prestação 

continuada

Projeto de Lei 8.949 de 2017, de autoria do deputado Rôney Nemer (PP-DF), para dispensar o segurado de 

avaliação periódica das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, e o art. 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispensar o beneficiário do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) da revisão da avaliação médico-pericial das condições que lhe deram 

origem, com relatório da deputada Erika Kokay (PT-DF), pela aprovação do projetos apensados na forma de texto 

substitutivo.

Elegibilidade ao BPC pela pessoa com deficiência

Abono salarial ao Aposentado

Projeto de Lei 191 de 2019, de autoria do deputado Roberto de Lucena (PODE-SP), que altera a Lei 7.998, de 11 

de janeiro de 1990, para conceder abono salarial ao aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com 

relatório do deputado Eduardo Costa (PTB-PA), pela rejeição. 

Extrato de recolhimento do INSS ao segurado

Manutenção do BPC a pessoa com deficiência que exerça atividade remunerada

Projeto de Lei 1.506 de 2019, de autoria da deputada Rejane Dias (PT-PI), que altera o art. 21-A da Lei 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, para estabelecer a manutenção temporária do Benefício de Prestação Continuada para 

a pessoa com deficiência que exerça atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor 

individual, com relatório da deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), pela aprovação.

Projeto de Lei 10.776 de 2018, de autoria do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), que dá nova redação ao inciso I 

do art. 80 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social envie 

anualmente aos segurados e às empresas o extrato do recolhimento de contribuições previdenciárias, com 

relatório do deputado Olival Marques (DEM-PA), pela aprovação deste e do PL 3.162/2019, apensado, com 

substitutivo.

Comissão de Seguridade Social e Família 
4 feira, 9h30

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.
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Audiência pública para debater a Reforma Tributária, Perdas e Ganhos, com a presença dos seguintes 

convidados: Luigi Nese, presidente fundador e vice-presidente executivo da Confederação Nacional de Serviços 

(CNS); Décio Bruno Lopes, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil (ANFIP); Renato Conchon, coordenador do núcleo econômico da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); Wesley Rocha, coordenador da Subcomissão da Reforma Tributária 

(OAB-DF); Gean Marques Loureiro, prefeito de Florianópolis – SC; Mario Sergio Carraro Telles, gerente de 

política Fiscal e tributária da Confederação Nacional da Industria (CNI); Fabio Gomes Bentes , Confederação 

Nacional do Comercio de Bens Serviços e Turismo (CNC); Eudes Sippel, consultor da Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM); Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro; Wilson Miranda Lima, governador do 

Amazonas; Eduardo Leite, governador Rio Grande do Sul; Ibaneis Rocha, governador de Brasília; Ronaldo 

Caiado, governador Goiás; Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte; Antônio Carlos Magalhaes Neto, prefeito 

Salvador, Rafael Greca de Macedo, prefeito de Curitiba; Zenaldo Coutinho, prefeito de Belém; Wellington Dias, 

governador do Piauí.

Subcomissão Especial da Reforma Tributária

Comissão de Finanças e Tributação
3ª feira, 13h

Projeto de Lei 3.568 de 2015, de autoria do deputado Lincoln Portela (PR-MG), que que Regula o Programa do 

Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 

providências, para permitir a concessão e a percepção do benefício ao trabalhador desempregado inscritos em 

cadastro de empregadores ou em conselhos de fiscalização profissional.

Seguro-desemprego ao desempregado com empresa ou inscrito em conselho profissional

Saque do FGTS para aquisição de imóvel rural

Projeto de Lei 1.552 de 2003, de autoria do deputado Lobbe Neto (PSDB-SP), que " dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências", para permitir a movimentação do saldo da conta 

vinculada para aquisição de imóvel rural, com relatório do deputado Mário Negromonte Jr. (PP-BA) pela não 

implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo 

pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do projeto de lei nº 1.552/2003, do PL nº 

2.779/2003, apensado, e do substitutivo da comissão de trabalho, de administração e de serviço público 

(CTASP); e, no mérito, pela aprovação do PL nº 1.552/2003, e do PL nº 2.779/2003, apensado, com substitutivo, e 

pela rejeição do substitutivo da CTASP.

4ª feira, 10h

Contrato de Trabalho Verde Amarelo

Requerimento 170 de 2019, de autoria da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), que requer a realização de 

audiência pública no âmbito da Comissão, para tratar das implicações da Medida Provisória nº 905, de 11 de 

novembro de 2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras 

providências.

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
4ª feira, 10h
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Requerimento 172 de 2019, de autoria do deputado Rogério Correia (PT-MG), que requer a realização de uma 

Audiência Pública, para debater a MP 905/19, seus respectivos impactos na administração, no mundo do trabalho 

e nos serviços públicos. 

 

Fornecimento de identificação funcional com chip

BPC - auxílio doença parental

Projeto de Lei 3.865 de 2015, de autoria do deputado Luís Tibé (PTdoB-MG), que Acrescenta dispositivo à 

Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre o fornecimento de identificação funcional com circuito 

integrado, ou seja com a implantação de um localizador (um chip) na identificação a fim de facilitar a localização 

dos trabalhadores, com relatório do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) pela aprovação, com substitutivo para 

fixar o fornecimento de identificação com circuito integrado para os trabalhadores que exercerem quaisquer 

atividades em áreas de risco à sua integridade física.

Requerimento 174 de 2019, de autoria do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), parr a realização de Audiência 

Pública para debater no âmbito dessa comissão para debater a Medida Provisória 905 de 11 de novembro de 

2019 que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências.

Projeto de Lei 1.876 de 2015, de autoria da senadora Ana Amélia (PP-RS), que Acrescenta art. 63-A à Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências", para instituir o auxílio doença parental, com relatório da deputada Flávia Morais (PDT-GO), pela 

aprovação deste e do Projeto de Lei nº 711/15, apensado, com Substitutivo.

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
4ª feira, 10h

Audiência pública para debater sobre previdência e trabalho, com foco no Pacote Mais Brasil, com os seguintes 

convidados: Bruno Funchal, diretor de programa da secretaria especial de fazenda do Ministério da Economia; 

Eduardo Stranz, consultor da Confederação Nacional de Municípios (CNM); Yuri Queiroz, presidente da Pública 

Central do Servidor do Distrito Federal; Márcio Amazonas Cabral de Andrade, procurador do Trabalho e 

secretário de relações institucionais do Ministério Público do Trabalho; Antonio Augusto de Queiroz; diretor de 

documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP); Filipe Aguiar de Barros, 

assessor jurídico da secretaria especial de fazenda do Ministério da Economia; Flávio Toneli Vaz, assessor 

técnico da Câmara dos Deputados; Vladimir Nepomuceno, assessor e consultor de Entidades Sindicais - diretor 

da INSIGHT e Assessoria Parlamentar; José Luis Oreiro, professor de economia da Universidade de Brasília 

(UnB).

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
2ª Feira, 9h 

Sem matérias de interesse da categoria.

Plenário
3ª, 4ª e 5ª feira, 14h 
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Projeto de Lei do Senado 251 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que revoga o art.507 –B, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a fim de revogar a faculdade de empregados e empregadores de 

firmarem termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, com relatório do senador Paulo Rocha (PT-PA) 

favorável ao Projeto.

Revogação do trabalho intermitente

Quitação anual de obrigações trabalhistas

Projeto de Lei do Senado 253 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que revoga o §3° do art. 443 

e o art. 452-A, e altera o “caput” do art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a fim de revogar o 

trabalho intermitente, com relatório do senador Paulo Rocha (PT-PA) favorável ao Projeto.

Pagamento de honorários periciais

Projeto de Lei do Senado 361 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que altera o art. 790-B da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para determinar que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça 

gratuita, com relatório da senadora Rose de Freitas (PODE-ES) favorável ao Projeto.

Extinção do contrato de trabalho

Projeto de Lei do Senado 268 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que Altera o art. 58-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para limitar a duração do contrato de trabalho a tempo parcial a 25 

horas semanais, com relatório do senador Telmário Mota (PROS-RR) favorável ao Projeto.

Projeto de Lei do Senado 281 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que acrescenta § 5º ao art. 

59, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para dispor que os empregados sob o regime de tempo parcial 

não poderão prestar horas extras, com relatório da senadora Rose de Freitas (PODE-ES) favorável ao Projeto, 

com uma Emenda que apresenta.

Rescisão do Contrato de Trabalho Consensual

Projeto de Lei 4.659 de 2019, de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), que altera o art. 473 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para dispor sobre o direito de mães e pais que estejam acompanhando 

seus filhos com patologias graves ou hospitalizados justificar suas faltas ao trabalho, com relatório da senadora 

Rose de Freitas (PODE-ES) favorável ao Projeto, com duas Emendas que apresenta.

Proibição de horas extras no regime de tempo parcial

Abono de dia de trabalho para acompanhar filho com patologias graves

Projeto de Lei do Senado 271 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que revoga o art. 484-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para extirpar do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de 

extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregado e empregador, com relatório do senador Telmário 

Mota (PROS-RR) favorável ao Projeto. 

4ª feira, 11h 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
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Projeto de Lei do Senado 282 de 2017, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), para determinar que a 

ausência, ainda que parcial, de fruição do intervalo intrajornada enseja o pagamento integral do período 

suprimido, com acréscimo de cinquenta por cento e natureza salarial, com relatório do senador Flávio Arns 

(REDE-PR) favorável ao projeto.

Intervalo intrajornada 

4ª feira, 11h 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

Assédio de mulheres no ambiente de trabalho

Nova Lei do Primeiro Emprego

Projeto de Lei 2.830 de 2019, de autoria do senador Styvenson Valentim (PODE/RN), que modifica o art. 883-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para estabelecer que a decisão judicial transitada em julgado 

poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da citação 

do executado, se não houver garantia do juízo, com relatório da senadora Juiza Selma (PODE-MT) favorável ao 

Projeto.

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) 

Ausência do trabalho para acompanhar filho menor em competições esportivas

Projeto de Lei da Câmara 21 de 2018, de autoria do deputado Hugo Leal (PSC/RJ), que altera o art. 396 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para assegurar à empregada o direito a dois períodos de descanso de 

meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, para amamentar ou cuidar de seu filho até que ele complete 6 

(seis) meses, com relatorio da senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA) favorável ao Projeto, nos termos de 

substitutivo que apresenta.

Projeto de Lei 3.966 de 2019, de autoria da senadora Leila Barros (PSB-DF), que permite que o responsável por 

menor de 18 anos possa se ausentar do serviço para acompanha-lo para participar em competições esportivas, 

nas condições que especifica, com relatório do senador Confúcio Moura (MDB-RO) pela aprovação do Projeto, 

da Emenda nº 1, e de uma emenda que apresenta.

Projeto de Lei 1.399 de 2019, de autoria da senadora Leila Barros (PSB-DF), que altera a Consolidação das leis 

do Trabalho (CLT), para instituir medidas de combate ao assédio de mulheres no ambiente de trabalho, com 

relatório do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) pela aprovação do Projeto, e de duas emendas que 

apresenta.

Descanso para amamentação

Projeto de Lei 5.228 de 2019, de autoria do senador Irajá (PSD-TO), que dispõe sobre o contrato de 

aprendizagem, sobre as entidades educacionais qualificadas em formação técnico-profissional metódica e sobre 

o contrato de primeiro emprego, destinado ao trabalhador que esteja matriculado em cursos de ensino superior 

ou da educação profissional e tecnológica e que não tenha vínculo empregatício anterior registrado em carteira, 

com relatório do senador Flávio Bolsonaro (Sem Partido-RJ), Pela aprovação do Projeto, de duas emendas que 

apresenta, e pela rejeição das Emendas nº 1-T, 2-T e 3 a 5.

Comissão de Assuntos Sociais
4ª feira, 9h30 
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Prisão em segunda instância

Projeto de Lei do Senado 166 de 2018, de autoria do senador Lasier Martins (PSD-RS), que altera o Código de 

Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância, com relatório da senadora 

Juíza Selma (PODE-MT) pela aprovação nos termos do substitutivo.

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
4 feira, 10h

Relações Institucionais da CNTC  
Brasília-DF, 25 de novembro de 2019.

Projeto de Lei do Senado 232 de 2018, de autoria da senadora Lucia Vânia (PSB-GO), que acrescenta os arts. 

394-B, 452-I, 452-J, 452-K, 452-L, 452-M, 452-N, 452-O e 452-P à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a proteção da empregada gestante, 

e revoga os arts. 394-A e 452-A”, com relatório do senador Cid Gomes (PDT-CE) Favorável ao Projeto, nos 

termos de substitutivo que apresenta.

Proteção da Empregada Gestante

Saque do FGTS para trabalhador que completar 60 anos

Projeto de Lei  5.518 de 2019, de autoria da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), que altera a Lei nº 8.036, 

de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para permitir o saque 

do saldo do FGTS quando o trabalhador completar 60 anos, com relatório do senador Mecias de Jesus 

(Republicanos-RR) favorável ao Projeto.

Comissão de Assuntos Sociais
4ª feira, 9h30 


