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Com a possível indicação do deputado Felipe Francischini

pelo PSL para o comando da CCJ, a expectativa é que a

Comissão seja instalada durante essa semana, no dia 13.03,

para que seja iniciada a tramitação da PEC 6/2019, que

altera as regras da Previdência Social. A ideia é que a

reforma da Previdência comece a ganhar fôlego para que os

trabalhos na Câmara sejam concluídos antes do recesso

parlamentar do meio do ano, de acordo com Rodrigo Maia.

O andamento está travado devido ao não envio das

mudanças na previdência dos militares por parte do

Executivo para o Congresso, o que está dando corpo ao

embate entre Executivo e Congresso.

Antes mesmo de a discussão ganhar força no Congresso, o

Presidente Jair Bolsonaro – em declaração sobre manter a

idade mínima da aposentadoria para mulheres nos 60 anos

– já deu combustível necessário para entender que deve

haver flexibilização no texto, que foi enviado ao Congresso

com “gorduras”.

Outros dois pontos polêmicos que devem acalorar o debate

em torno da Previdência são: a aposentadoria rural, que

igualou em 60 anos a idade mínima para homens e

mulheres (atualmente são 55 anos para mulheres e 60 anos

para homens) e estabeleceu tempo mínimo de contribuição

para 20 anos – na regra atual são 15 anos; e a redução do

Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a

idosos em situação de miserabilidade – atualmente o valor

é de um salário mínimo a partir dos 65 anos e a intenção

da Reforma é pagar R$ 400 para os idosos com 60 anos, e

o valor integral do salário mínimo só seria pago ao

completar 70 anos.

Reforma da Previdência deve iniciar 
tramitação ainda essa semana 
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Governo envia ao Congresso MP
para tentar conter decisões
judiciais sobre Imposto Sindical

Às vésperas do carnaval, no dia primeiro de março, o

governo publicou uma Medida Provisória (MPV 873/2019)

para reforçar as mudanças trazidas pela Reforma

Trabalhista de 2017 e eliminar as brechas que

subsidiavam, como disse Rogério Marinho - Secretário

Especial de Previdência e Trabalho, "o ativismo judiciário,

que tem contraditado o Legislativo e permitido a cobrança"

das contribuições sindicais.

Os principais pontos trazidos no texto da MP 873/2019

são:

• A necessidade de autorização individual, prévia,

expressa e por escrito do empregado para a cobrança

de contribuição sindical;

• Toda e qualquer contribuição sindical, independente de

sua nomenclatura, deverá ser precedida de

autorização;

• Essa autorização não pode vir por negociação coletiva

de assembleia geral ou qualquer outro meio que não

seja a autorização individual, prévia, expressa e por

escrito do empregado;

• A contribuição sindical não poderá ser descontada

diretamente na folha de pagamento, apenas cobrada

por meio de boleto bancário.

A Medida Provisória desagradou as entidades

representativas, como os sindicatos e as confederações,

ao ponto de muitas delas emitirem notas e recorrerem ao

judiciário alegando violação ao dispositivo da Constituição

Federal que garante ao servidor público o direito a livre

A semana começa com grande expectativa em torno do

início da tramitação da PEC da Nova Previdência, que

deverá acontecer após a instalação da Comissão de

Constituição de Justiça da Câmara, prevista para essa

quarta. No Executivo os olhares estão voltados para o

Leilão de 12 aeroportos que acontece na sexta-feira, cujo

sucesso é fundamental para trazer uma pauta positiva ao

governo. Enquanto isso, a nova PEC de Desvinculação do

Orçamento anunciada na última sexta pelo Ministro Paulo

Guedes deverá ser objeto de críticas e de manifestações de

apoio tanto no Parlamento quanto na imprensa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
https://twitter.com/rogeriosmarinho/status/1101839284691193856


Perdem validade em março:

MPV 854/2018 – Antecipação de 

honorários periciais.                      

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

Outras MPs

MPV 855/2018 – Distribuidoras de 
Energia.                                       
Situação: Aguardando instalação da 
Comissão Mista. 

MPV 856/2018 - Contratação de 

prestador emergencial e temporário do 

serviço público de distribuição de 

energia elétrica.                         

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 858/2018 - Extinção da empresa 

binacional Alcântara Cyclone Space.  

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 859/2018 - Recursos do FGTS 

para crédito a hospitais filantrópicos.  

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 860/2018 – Doação para as 

Nações Unidas – Refugiados.  

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 861/2018 - Transferência da 

Junta Comercial do DF.            

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 862/2018 - Altera Estatuto da 

Metrópole.                                   

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

MPV 863/2018 - Abertura do setor 

aéreo ao capital estrangeiro.       

Situação: Aguardando designação de 

relator.

MPV 864/2018  - Recursos para 

intervenção federal no Estado de 

Roraima.                                      

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista. 

De olho nas MPs
associação sindical e que a proibição do desconto em folha coloca em risco a

administração das associações sindicais.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro já concedeu duas liminares para manter o

desconto em folha das contribuições sindicais do Sindicato dos Trabalhadores

em Educação da Universidade Federal do Rio (Sintufrj) e do Sindicato dos

Servidores das Justiças Federais do Rio (Sisejufe-RJ), sob o argumento de que

não houve tempo para que os sindicatos se adaptem às novas regras, como a

cobrança da contribuição por boleto só depois de autorização expressa dos

trabalhadores.

Ao STF foram apresentadas duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade com

pedido de Medida Cautelar (ADI 6.092/19 e ADI 6.093/19) que estão sob a

relatoria do ministro Luiz Fux, quem deverá acolher ou não os pedidos de liminar

para a suspensão da MP 873/2019 até o julgamento de mérito pelo Plenário do

STF.

Enquanto isso, a Medida Provisória aguarda instalação de sua Comissão Mista,

onde caberá a um Deputado a relatoria da matéria, e ao seu texto poderão ser

apresentadas emendas pelos parlamentares até o dia 12/03/2019 (próxima terça-

feira). O texto aprovado na Comissão será votado posteriormente nos Plenários

da Câmara dos Deputados e do Senado.
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Governo faz leilão de aeroportos
Será realizado nesta sexta-feira (15.03), na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão

de 12 aeroportos das regiões Centro-Oeste (Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta

Floresta), Sudeste (Vitória e Macaé) e Nordeste (Recife, Maceió, João Pessoa,

Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande) do Brasil, com contrato para os

próximos 30 anos.

Esses aeroportos respondem por 9,5% do mercado doméstico, com quase 20

milhões de passageiros/ano, e o Governo espera arrecadar com as concessões,

até o fim dos contratos, R$ 4,2 bilhões, além de R$1,5 bilhão em melhoria dos

terminais.

Diferentemente das rodadas de concessões anteriores, um mesmo proponente

poderá apresentar propostas e arrematar todos os blocos de aeroportos. Outra

regra que sofreu alteração foi a de pagamento, a partir desta rodada as

concessionárias deverão pagar uma porcentagem do faturamento bruto de cada

aeroporto e não mais um valor fixo anual independente do fluxo de caixa.

O sucesso desse leilão, com a participação de empresas nacionais e

internacionais de peso, servirá como um sinal positivo para a consolidação da

confiança no Governo e nas reformas que este pretende realizar para reequilibrar

a economia brasileira. O leilão poderá ser acompanhado em tempo real pelo link.

https://www.conjur.com.br/dl/entidade-professores-questiona-stf.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/entidade-sindical-entra-adi-mp.pdf
http://tvb3.com.br/Schedule.aspx


MPV 866/2018 - Empresa pública 

NAV Brasil Serviços de Navegação 

Aérea S.A.                                   

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 867/2018 - Programa de 

Regularização Ambiental.         

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 868/2018 - Altera o marco legal 

do saneamento básico.             

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 869/2018 - Proteção de dados 

pessoais.                                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 870/2019 - Organização da 

Presidência e dos Ministérios. 

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 871/2019 - Combate a 

irregularidades em benefícios 

previdenciários.                           

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 872/2019 - Gratificações dos 

servidores da AGU.                       

Situação: Aguardando instalação da 

Comissão Mista.

MPV 873/2019 – Contribuição 

Sindical.                                       

Situação: Aguardando recebimento de 

emendas. 
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Paulo Guedes demonstra flexibilização para o
orçamento federal
Em últimas declarações o Ministro Paulo Guedes sinalizou as futuras ações

econômicas a serem adotadas pelo Governo Federal. Uma das principais

estratégias é a mudança nas regras do orçamento. O Governo pretende

apresentar um pacto federativo, através de uma PEC que será apresentada por um

Senador da base aliada, para que os políticos assumam o poder sob o orçamento

total da União, Estados e Municípios. Dessa forma, os políticos passariam a

controlar R$1,5 trilhão da União, mais os orçamentos dos municípios e dos

Estados, ao invés de R$7,7 bilhões (R$15 milhões para cada um dos 513

deputados). Esse pacto federativo é de alto interesse para os chefes do poder

executivo em nível estadual e municipal, além de servir como uma compensação

da Lei Kandir que desonerou o ICMS das exportações, afetando diretamente o

orçamento dos estados.

Essa medida, além de necessária, pode facilitar as negociações da Reforma da

Previdência com os parlamentares. No que tange à reforma, Guedes se mostra

confiante em aprova-lá, pois segundo as contas de Onyx Lorenzoni, o governo já

tem 260 votos favoráveis e, desses, 160 são explícitos. Restam 48 votos.
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A instalação das comissões na Câmara
Apesar de já estarmos na metade de março, período em que historicamente já se

tem uma formação mínima das comissões temáticas, a instalação das comissões

da Câmara dos Deputados ainda não aconteceu. O presidente da Casa, Rodrigo

Maia, convocou nessa segunda-feira (11) reuniões nesta quarta-feira (13) e

quinta-feira (14) para instalar e realizar eleições para as Comissões Permanentes.

A presidência e vice-presidência da CCJ devem ficar, respectivamente, com os

deputados Felipe Francischini, e Bia Kicis, ambos do PSL. A Comissão de Finanças

e Tributação (CFT), segunda comissão mais importante da Casa deve ficar sob o

comando do deputado Sérgio Souza (MDB/PR). Vale ressaltar o embate que

ocorreu entre o PSL e o MDB pela presidência da CFT, onde o MDB alegou não ser

admissível o mesmo partido (PSL) presidir as duas comissões mais importantes

da Casa (CCJ e CFT). Já a Comissão de Viação e Transportes (CVT), parece estar

longe de disputas e deve ser presidida pelo deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ).
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