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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 02 a 06 dezembro 2019, observando que os eventos podem ser cancelados, 
alterados ou incluídos extra pauta. 

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, em audiência publica na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

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.

SEMANA NO CONGRESSO: Na Câmara dos Deputados o foco está voltado para a apreciação na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 196 de 2019 (reforma sindical), 
que dá nova redação ao art. 8°da Constituição Federal e altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.  

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

Apreciação dos vetos 35 e 44 de 2019, bem como projetos de lei do Congresso Nacional nº 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.
Com destaque para o veto 35 de 2019, veto parcial aposto ao ao Projeto de Lei nº 5.029, de 2019 (nº 11.021, de 
2018, na Casa de Origem), que "Altera as Leis n°s 9.096, de 19 de setembro de 1995, 9.504, de 30 setembro de 
1997, 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), 13.831, de 17 de maio de 2019, e a Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre regras aplicadas às 
eleições; revoga dispositivo da Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017; e dá outras providências".

Plenário
3ª feira, 11h

Pauta trancada pelas 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 892 de 2019, para dispor sobre publicações empresariais 

obrigatórias; 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. 

Sem matéria de interesse da categoria. 

Plenário
3ª, 4ª e 5ª feira

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Congresso Nacional
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Proposta de Emenda à Constituição 196 de 2019 (Reforma Sindical), de autoria do deputado Marcelo Ramos 

(PL-AM), que dá nova redação ao art. 8° da Constituição Federal e altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, com relatório do deputado Fábio Trad (PSD-MS) pela admissibilidade.

Reforma sindical

2ª e 3ª feira - 14h e 9h30

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 

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. 

Apropriação indébita da gorjeta

Antecipação de pagamento de Abono salarial

Projeto de Lei 7.443 de 2010, de autoria do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), Acrescenta §§ 4º a 6º ao art. 457 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para tipificar a apropriação indébita de gorjeta, com relatório do 

deputado Gilson Marques (NOVO-SC) pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, dos 

projetos de lei n°s 7.658/2010, 7.037/2010, 4.891/2012, 816/2019, 2.852/2015, 10.071/2018 e 6.178/2016, 

apensados, e do substitutivo da comissão de trabalho, de administração e serviço público; e, no mérito, pela 

aprovação dos projetos de lei n°s 7.658/2010, 7.037/2010, 4.891/2012, 816/2019, 2.852/2015, 10.071/2018 e 

6.178/2016, apensados, na forma do substitutivo da comissão de trabalho, de administração e serviço público, 

com subemenda substitutiva, e, pela rejeição do projeto de lei n° 7.443/2010.

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.

4ª feira, 9h30
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

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.

4ª feira, 9h30

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

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.

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.

Saque do FGTS para aquisição de imóvel rural

Comissão de Finanças e Tributação
3ª e 4ª feira, 14h e 10h

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

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 

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.

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

Segurados facultativos do RGPS

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.

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.

Abono salarial ao Aposentado

Projeto de Lei 462 de 2019, de autoria do deputado Valmir Assunção (PT-BA), que altera a Lei no 8.212, de 24 de 

julho de 1991, para incluir os estudantes de cursos de pós-graduação do ensino superior como segurados 

facultativos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com relatório do deputado Assis Carvalho (PT-PI) 

pela aprovação, com substitutivo.

Elegibilidade ao BPC pela pessoa com deficiência

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.

Extrato de recolhimento do INSS ao segurado

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.

Comissão de Seguridade Social e Família 
4 feira, 9h30

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

CLT – cláusula de não concorrência

Projeto de Lei 4.030 de 2019, de autoria do deputado Carlos Bezerra (MDB-MT), que Acrescenta artigo à 

Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a cláusula de não concorrência, com relatório do deputado 

Amaro Neto (Republicano- ES) pela aprovação deste, e da emenda 1/2019 da CDEICS.

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



5

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SEMANA NO CONGRESSO NACIONAL

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Projeto de Lei 2.567 de 2011, de autoria do senador rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que Altera o § 2º do art. 18 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para ampliar os benefícios previdenciários devidos ao aposentado que 

retomar ao trabalho, com relatório do deputado Denis Bezerra (PSB-CE) pela aprovação deste, do pl 5693/2009, 

do pl 6552/2009, do pl 7369/2010, do pl 1168/2011, do pl 5396/2013, do pl 7842/2014, do pl 8007/2014, do pl 

1990/2015, do pl 7098/2017, do pl 6951/2010, do pl 2920/2015, do pl 5668/2009, do pl 3541/2015, do pl 

5080/2016, do pl 7761/2017, e do pl 10466/2018, apensados, com substitutivo, e pela rejeição da emenda ao 

substitutivo 1 da cidoso, do pl 2675/2011, do pl 3884/2015, do pl 2687/2011, do pl 4862/2016, do pl 6576/2016, e 

do pl 8844/2017, apensados.

Benefícios ao segurado quando do retorno do aposentado

Comissão de Defesa da Pessoa Idosa
4ª feira, 13h

Projeto de Lei 1.379 de 2019, de autoria do deputado Júnior Bozzella (PSL-SP), Dispõe sobre a alteração da Lei 

de nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para tratar sobre o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e torna facultativo o saque do FGTS à mulher trabalhadora vítima de 

violência doméstica, com relatório da deputada Chris Tonietto (PSL-RJ) pela rejeição do projeto de lei nº 

1.379/2019, e do pl. nº 3.303/2019, apensado.

Saque do FGTS à mulher trabalhadora vítima de violência doméstica.

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
4ª feira, 13h30

técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos – DIEESE; Luiz Gonzaga de 

Negreiros, diretor de assuntos parlamentares da Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST;Edson Índio, 

secretário executivo da intersindical – Central da Classe Trabalhadora; Alexandre Ferraz, representante da 

Central Única dos Trabalhadores - CUT/Nacional; Vanderley José Maçaneiro, assessor de estudos 

socioeconômicos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP. 

Audiência pública para debater sobre previdência e trabalho, com foco na desoneração da Folha de 

Pagamento, com os seguintes convidados: Clóvis Scherer, 

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 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.

Assédio de mulheres no ambiente de trabalho

Ausência do trabalho para acompanhar filho menor em competições esportivas

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.

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) 

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  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.

Saque do FGTS para trabalhador que completar 60 anos

Proteção da Empregada Gestante

Requerimento 152 de 2019, de autolria do senador Fernando Bezerra Coelho (MBD-PE) para requer a 

realização de audiência pública para instrução do PL 5518/2019, que trata da utilização do FGTS.

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.

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.

Descanso para amamentação

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

Audiencia pública para instruir o 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 os seguintes convidados: Sergio Fernando Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança 

Pública; Ives Gandra da Silva Martins, jurista, advogado, professor emérito da Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro da Academia Brasileira de Filosofia; Rodrigo Baptista Pacheco, 

defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro; Vladimir Passos de Freitas, desembargador federal 

aposentado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e chefe da assessoria de assuntos legislativos do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública; Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, presidente do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, ministro do Superior 

Tribunal de Justiça.

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

Brasília-DF, 02 de dezembro de 2019.
Relações Institucionais da CNTC  


