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Reformas? Esta pauta fica para depois da superação mínima da crise



Congresso: ação virtual para enfrentar emergência

▪ O Congresso Nacional começou a trabalhar nesta 

semana com um modelo diferenciado de votações em 

razão da crise do coronavírus. E assim será pelos 

próximos dias – um momento sem interlocução social, 

o que exige transparência para evitar surpresas.

▪ O acesso às Casas será restrito e os Plenários da 

Câmara e do Senado realizarão sessões remotas 

virtualmente. Nas comissões, a tendência é que 

algumas realizem audiências públicas virtuais (como já 

aconteceu nesta semana), mas a maior parte ficará 

com as atividades paralisadas. 

▪ O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), 

afirmou que o Plenário focará as votações em temas 

de saúde, economia e proteção social. Somente 

propostas que tenham acordo entre a maioria dos 

líderes serão votadas. Outros assuntos sem acordo, se 

colocados em votação, poderão correr o risco de 

passar por processo de judicialização. Diante desse 

cenário, não há previsão para instalação das comissões 

permanentes da Câmara. 

▪ No Senado, a regra é que a Casa votará neste período 

somente matérias relacionadas ao coronavírus. O 

mesmo vale para as comissões. 

▪ O cenário em relação aos prazos das Medidas 

Provisórias ainda é incerto, mas algumas opções são 

estudadas, como o envio de uma MP suspendendo o 

prazo das demais.

▪ A Comissão Mista da Reforma Tributária poderá 

continuar funcionando virtualmente, mas o mais 

provável é que os trabalhos fiquem prejudicados 

durante este período.

▪ Nas próximas páginas detalhamos as informações 

sobre o funcionamento e expectativas de votações no 

Congresso Nacional.

O acesso restrito da sociedade tem de ser compensado com a transparência



O que prevê o Decreto de Calamidade
Governo terá mais poder para gastar e investir no combate à crise sanitária

CALAMIDADE PÚBLICA          
até 31 de dezembro de 2020

▪ O Decreto permite que a União seja dispensada do 

cumprimento das metas de resultados fiscais, 

facilitando a aplicação dos recursos necessários para 

custear as ações de combate à pandemia que vêm  

sendo anunciadas, como as medidas de proteção 

social e de socorro a empresas e trabalhadores.

▪ Será criada uma Comissão Mista composta por 12 

deputados e 12 senadores para acompanhar a 

situação fiscal e a execução orçamentária e financeira 

das medidas de enfrentamento.

▪ A Comissão Mista deve se reunir mensalmente com o 

ministro da Economia para avaliação das medidas e 

bimestralmente, para que o ministro apresente o 

relatório com os impactos fiscais e orçamentários

▪ Na prática, a situação de calamidade pública retira a 

obrigação de o governo cumprir as metas fiscais –

prevista no início do ano para ser um déficit de R$ 124 

bilhões, e que agora pode passar dos R$ 200 bilhões.



Regras de acesso 
e funcionamento do Congresso

Acesso às Casas restrito aos 

parlamentares e número limitado 

de assessores por gabinete

▪ Reunião de líderes para definição da pauta com a 

participação de poucos parlamentares e sem a presença 

de assessores. 

▪ Suspensas todas as credenciais de acesso à Câmara e ao 

Senado dos profissionais representantes de ministérios, 

entidades de classe e outras instituições.

▪ Autorizações excepcionais de visitantes devem ser 

autorizadas por cada Casa.

▪ As reuniões presenciais devem ser preferencialmente 

adiadas ou substituídas por videoconferência.

▪ Não serão permitidas as audiências públicas presenciais.

!



Votações remotas                     
no Congresso



Senado

▪ O Sistema de Deliberação Remota (SDR) do Senado 

entrou em operação na votação do pedido de 

reconhecimento de calamidade pública (PDL 88/20). 

▪ Funcionará somente para as reuniões deliberativas das 

comissões e para as sessões deliberativas do Plenário.

▪ Permite o acesso simultâneo de até 600 usuários, 

número superior à quantidade de deputados (513) e 

senadores (81). O sistema está adaptado para as sessões 

conjuntas do Congresso Nacional.

▪ As sessões realizadas por meio do sistema remoto 

precisarão ser convocadas antecipadamente e terão 

apenas um item na pauta.

▪ A utilização do sistema é prevista somente em situações 

excepcionais. No entanto, com o agravamento da 

pandemia, poderá ser prolongada.

Comissões e Plenário com votações remotas

Foto: Estadão.com.br



Senado

▪ O presidente estará dentro de uma sala de controle 

onde poderá visualizar simultaneamente todos           

os senadores.

▪ As sessões serão transmitidas pelos canais 

institucionais de comunicação social (TV Senado            

e Rádio Senado).

▪ Os senadores estarão conectados em computadores 

ou celulares e poderão discutir e votar as matérias 

por meio de mecanismo com senha de identificação 

e reconhecimento facial. 

Como acontecerão as votações?

Serão convocadas com antecedência de no 

mínimo 24 horas para deliberação de matéria 

urgente que não possa aguardar a 

normalização da pandemia

▪ Será possível receber orientação de bancadas e a 

votação de cada parlamentar com o resultado exibido 

no painel do Senado. Quem não conseguir utilizar o 

aplicativo, terá a opção de votação por meio de 

ligação simples por celular.

▪ A disponibilização pelo parlamentar a terceiro de sua 

senha de uso único para votação ou do dispositivo 

implicará em procedimento incompatível com o 

decoro parlamentar, tendo como consequência a 

anulação do voto e a retificação de resultado.

No Senado, apesar da interrupção das 

reuniões regulares, não há impedimento 

para apresentação de pareceres, designação 

de relatores, apresentação de novas 

proposições e requerimentos.

!



Câmara

▪ A Câmara também aprovou a utilização do Sistema de 

Deliberação Remota (SDR). As votações devem funcionar com 

uma base de líderes e membros da Mesa em Brasília de forma 

permanente.

▪ Apenas a Comissão Externa do coronavírus funcionará 

presencialmente, sob a coordenação dos deputados Carmen 

Zanotto (CIDADANIA/SC) e Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP/RJ), 

servindo como palco de discussão de medidas de contenção 

ao COVID-19. A tendência é que as medidas de enfrentamento 

passem pelo aval dessa comissão, salvo as MPs.

▪ Algumas Comissões Especiais (Marco Legal das Startups e PEC 

da 2ª instância) continuarão seus trabalhos, de forma remota, 

apenas para a realização de audiências, sem deliberações.

▪ A medida vigorará por tempo indeterminado.

Votações somente no Plenário com a 
presença dos líderes e negociações remotas 

Foto: Camara.leg.br



Câmara

▪ Permite o debate com áudio e vídeo entre os 

parlamentares em sessões públicas, permitindo         

sessão secreta para casos excepcionais previstos        

na Constituição.

▪ As sessões convocadas pelo SDR deverão tratar,

preferencialmente, de assuntos relacionados à 

emergência de saúde pública internacional                 

do COVID-19.

▪ Se houver concordância das lideranças do governo, da 

Maioria, da Minoria e da Oposição e de líderes que 

representam 2/3 dos membros da Casa, as propostas 

poderão tramitar em regime de urgência.                

▪ Na votação de projetos em regime de urgência não 

poderão ser usados mecanismos regimentais de 

obstrução.

▪ Ficam garantidos os requerimentos de destaque de 

bancada e de emendas de Plenário.

▪ Quando houver concordância entre os partidos, a 

sessão poderá ser prorrogada pelo tempo necessário à 

conclusão da apreciação dos itens da pauta. Caso 

sejam incluídas matérias sem acordo, a duração da 

sessão seguirá a regra de 4 horas mais 1 de 

prorrogação

▪ As sessões deverão ser convocadas com antecedência 

mínima de 24 horas

▪ O parlamentar que permitir o acesso de terceiro a sua 

senha pessoal ou ao dispositivo cadastrado para 

registrar seu voto, será enquadrado com procedimento 

incompatível com o decoro parlamentar

Como serão as votações pelo SDR?



Câmara
O que já foi aprovado até o momento?

PDL 87/2020

Susta por 90 dias os efeitos de 

Resolução da Anvisa que veda 

acesso ao álcool para desinfecção 

em embalagens maiores que as 

permitidas atualmente

PL 668/2020 

Proíbe a exportação de produtos 

médicos, hospitalares e de higiene 

essenciais ao combate à epidemia 

de coronavírus no Brasil

PLP 232/2019 

Libera recursos do Fundo 

Nacional de Saúde a estados 

e municípios

MP 899/20 

Transação tributária e voto 

de qualidade no CARF            

a favor do contribuinte.

As propostas 

deverão ser 

votadas pelo 

Senado na 

próxima semana 



Medidas Provisórias
O que acontece com os prazos das MPs? 

A nossa ideia é flexibilizar a votação das Medidas Provisórias para que algumas, que sejam importantes, possam ser 

votadas antes que percam validade.

Dep. Rodrigo Maia (DEM/RJ)

Solicitar a interrupção dos prazos no STF. O 

governo sinalizou que pode entrar com um pedido 

nos próximos dias.

Votar MPs mais urgentes que tiverem acordo,       

sem obediência à ordem cronológica de votação, 

mesmo que ela ainda não tenha parecer da 

Comissão Mista (levando direto ao Plenário).

O governo poderá editar uma nova Medida 

Provisória solicitando a suspensão das demais MPs 

que estão em tramitação, inclusive os seus prazos 

de vigência (algo que já foi feito nesta legislatura –

MP 883 revogou a MP 866). Em seguida, após a 

normalização da situação, a “MP revogadora” 

poderá ser revogada, e assim as demais 

continuariam a tramitar com os prazos retomados.

Ainda em definição. Três medidas poderão ser adotadas para permitir a votação das MPs:

“
“



Medidas emergenciais 
em tramitação no Congresso

São estas as principais MPs em tramitação no Congresso, que deverão ser adiantadas para 

votação nas próximas semanas:

MP 905/19 

Institui o Programa Verde e Amarelo, 

com incentivos de contratação de 

trabalhadores com desoneração da folha

Crédito extraordinário de R$ 

11,287 milhões para utilização no 

enfrentamento do coronavírus

MP 921/20 

MP 924/20 

Crédito extraordinário de R$ 5,1 bilhões 

para o enfrentamento da crise de saúde 

pública provocada pelo coronavírus

Medidas de socorro 

às empresas aéreas

MP 925/20 



Medidas emergenciais do governo

FOLGA TRIBUTÁRIA 

Medidas de diferimento do prazo de pagamento do FGTS, Simples Nacional e 

Sistema S por 3 meses: deve ser enviado Projeto de Lei Complementar para a 

parte do Simples e Medida Provisória para a parte do FGTS e do Sistema S

Aguardam envio de propostas ao Congresso

PROTEÇÃO PARA AUTÔNOMOS  

Voucher de R$ 200 mensais pelos próximos 3 meses: 

deve ser enviada Medida Provisória ou Projeto de Lei

POPULAÇÃO VULNERÁVEL  

Valores não sacados do PIS/PASEP serão transferidos para o FGTS para 

permitir novos saques, antecipação do abono salarial, reforço do Bolsa 

Família: pode ser enviada Medida Provisória ou Projeto de Lei



Medida anunciadas de proteção ao trabalho 

▪ Incentivo ao teletrabalho – Flexibilização dos 

requisitos para operacionalização, com redução do 

prazo de notificação para 48h.

▪ Antecipação de férias individuais – Redução da 

notificação para 48h. Permitir férias antes do 

funcionário completar 12 meses.

▪ Férias coletivas – Notificação do empregado 48h 

antes. Pode ser dada para um setor da empresa ou 

para empresa toda.

▪ Otimização do banco de horas – O trabalhador 

poderá pagar posteriormente as horas negativas 

acumuladas.

▪ Portos - Política de renda mínima para os 

trabalhadores portuários.

▪ Exames médicos – Redução da necessidade exames 

médicos obrigacionais, salvo o exame admissional.

▪ Caminhoneiros - Proteção social do caminhoneiro 

autônomo continuidade do trabalho, e garantia de 

renda mínima caso precise encostar o caminhão.

▪ Redução de jornada e salário – Possibilidade de 

redução de jornadas e salários em até 50% por meio 

do contrato individual de trabalho, sendo vedada a 

redução do salário-hora.

▪ Feriados – Antecipação de feriados não religiosos 

(discricionariedade da empresa) para permitir que os 

trabalhadores fiquem em casa.

▪ Treinamentos – Suspensa a obrigatoriedade de 

realização de treinamentos periódicos previstos nas 

normas regulamentadoras de saúde e segurança       

do trabalho.

Aguardam envio de propostas ao Congresso



Projetos apresentados pelos parlamentares 
voltados para o combate à crise do COVID-19

sobre coronavírus no 

Congresso Nacional, sendo 

praticamente todas de autoria 

de deputados.

153 proposições

Foram apresentadas ao todo 105
são projetos de lei, de resolução 

ou de decreto legislativo

48
são indicações de ações 

ao Poder Executivo

De todas essas proposições: 

Além disso, o Poder Executivo 

apresentou 1 projeto e 2 MPs 

até o momento. 

Propostas de apoio ao setor privado 

(principalmente microempreendedores), 

de assistência social e de realocação         

de recursos representam 9% cada.

12% 
propõem manter os serviços 

essenciais à população 

(água, energia etc)  

11% 
Tratam de 

assuntos 

trabalhistas



Projetos apresentados pelos parlamentares 
voltados para o combate à crise do COVID-19
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Medidas emergenciais

Defesa do consumidor

Profissionais da saúde

Fronteiras

Transporte e logística

Hospitais e entidades filantrópicas

Fake news

Medicamentos

Alimentos Exemplos de projetos

PL 663/20   Destina os recursos do fundo eleitoral 

para ações de combate à pandemia do COVID-19.

PL 659/20   Prevê isenção de cobrança de tarifas de 

energia elétrica, água e esgoto em situação de 

emergência sanitária.

PL 661/20   Institui medidas de proteção ao 

emprego e ao empregado durante o período de 

emergência de saúde pública.

PLP 29/20   Concede isenção tributária ao MEI e às 

micro e pequenas empresas em situação de 

emergência sanitária.

PL 683/20   Estabelece a suspensão de cobrança de 

juros e multas em razão da pandemia de COVID-19.

PL 694/20   Anistia as dívidas tributárias das 

entidades filantrópicas de saúde.



Transferência de renda
Adicionais de renda nos benefícios existentes minimizam queda brutal na renda

▪ Voucher de R$ 300 - Ampliação do benefício já 

anunciado pelo governo (de R$ 200) para o 

trabalhador informal e para as famílias que não estão 

recebendo BPC ou Bolsa Família, durante quatro 

meses, prorrogáveis caso a emergência persista. 

(diferenciar da proposta do governo)

▪ Benefício Extraordinário Universal - No valor de R$ 

500 por família, receberiam os inscritos no Cadastro 

Único do governo e não tiver optado por receber o 

benefício para o trabalhador informal.

▪ Crédito para MEI e microempresas - Linha de crédito 

subsidiada para cadastrados na primeira e na segunda 

faixa do Simples Nacional.

▪ Álcool e gel – Redução temporária dos requisitos 

exigidos para a concessão de licença para a produção 

de álcool gel e similares.

Foto: esmaelmorais.com.br
Foto: Time magazine Foto: Veja Foto: Folha de SP



Reformas deverão ficar para o pós-crise

▪ PEC Emergencial – Estava prevista para votação virtual, 

mas nem o relator, sen. Oriovisto Guimarães 

(PODE/PR), e nem a presidente da CCJ, sen. Simone 

Tebet (MDB/MS), estão dispostos a levar a matéria 

adiante, devido à falta de consenso.

▪ Reforma tributária - A Comissão Mista poderá 

continuar funcionando virtualmente para tentar manter 

o calendário para votação até maio, mas o mais 

provável é que os trabalhos fiquem prejudicados 

durante este período.

▪ Plano Mansueto – O relatório deve ser apresentado 

em breve pelo dep. Pedro Paulo (DEM/RJ). A proposta 

autoriza estados com nota C a obter empréstimos com 

garantia da União. Está sendo analisada a possibilidade 

de suspensão do pagamento da dívida dos estados 

pelo período de 1 ano devido à crise do coronavírus.

▪ Fundeb - A votação da PEC na Comissão Especial deve 

ocorrer nas próximas semanas, quando estabilizada a 

situação. Maia já declarou que o tema é prioritário e 

poderá ser deliberado remotamente.

A crise e o ambiente no Congresso não permitem a manutenção dessas pautas 

Foto: esmaelmorais.com.br
Foto: O Globo Foto: EBC Foto: Esmaelmorais.com.br
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