ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA AMB

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Este relatório compila as proposições em tramitação no Congresso Nacional que foram objeto
da atuação da entidade no período de crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

PLP 149/2019 – Plano Mansueto

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

De autoria do Poder
Executivo, o Projeto
de Lei Complementar
estabelece o Programa
de Acompanhamento e
Transparência Fiscal e
o Plano de Promoção
do Equilíbrio Fiscal. Foi
aprovado na Câmara
dos Deputados e, agora,
deve ser analisado pelo
Senado Federal.

N

o dia 1º/4, o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), relator da proposição,
apresentou substitutivo que trazia alterações drásticas na estrutura
fiscal do Estado brasileiro e de seus entes federados, desvirtuando
o pacto federativo e atingindo a autonomia e independência dos Poderes.

Divulgação

Diante disso, a AMB apresentou nota técnica em que foram evidenciados
os motivos pelos quais as disposições pretendidas deveriam ser retiradas
do relatório, notadamente, porque provocariam sérios riscos quanto
à continuidade da prestação jurisdicional nos estados. A presidente
Renata Gil apresentou os argumentos ao relator e, graças aos esforços
envidados, a referida disposição foi suprimida.

LEIA AQUI A NOTA TÉCNICA

PLP 149/2019

No dia 8/4, foi apresentado ao Plenário da Câmara dos Deputados
novo substitutivo ao PLP 149/2019, desta vez com outros dispositivos
prejudiciais à magistratura e ao Poder Judiciário. O texto modificava a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para prever algumas medidas a
serem adotadas na hipótese de ocorrência de calamidade pública. Entre
os pontos, a restituição ao Tesouro do saldo financeiro não comprometido
apurado no final do exercício pelos tribunais; além da vedação de
reajustes remuneratórios, progressões e promoções funcionais.
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Novamente, a AMB apresentou nota técnica contrária à inserção das
referidas disposições, destacando que representavam violação à
independência do Judiciário e a direitos e garantias dos magistrados,
além de atentarem contra a própria continuidade da prestação dos
serviços à população. Após esse posicionamento, assim como de outras
entidades, e a articulação intensa da Associação junto a parlamentares,
todas disposições prejudiciais foram afastadas.

LEIA AQUI A NOTA TÉCNICA

Divulgação

PLP 149 65, VI 65-A, I e II

PEC 10/2020 – PEC do Orçamento de Guerra
A Proposta de Emenda à Constituição institui o regime extraordinário fiscal,
financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional
decorrente de pandemia internacional. O texto foi aprovado na Câmara dos
Deputados e em primeiro turno no Plenário do Senado Federal, sob a relatoria do
senador Antonio Anastasia (PSD-MG). Encontra-se, agora, pendente da votação em
segundo turno. Em virtude das modificações promovidas pelos senadores, a matéria
terá de ser analisada novamente pelos deputados.

Câmara dos Deputados

A

AMB acompanha a tramitação da PEC desde
sua apresentação pelo
presidente da Câmara dos
Deputados, deputado Rodrigo
Maia (DEM-RJ). Em 1º/4, o
relator, deputado Hugo Motta (REP-PB), apresentou um
substitutivo. A partir de então,
a entidade analisou as emendas apresentadas, momento
no qual foram identificadas
algumas prejudiciais protocolizadas pela bancada do Partido Novo. As modificações
traziam inúmeros prejuízos de
ordem inconstitucional, entre eles, a previsão de redução dos subsídios dos magistrados e dos membros
do Ministério Público.
O novo substitutivo apresentado pelo relator não acatou as referidas emendas, o que ensejou uma nota de
apoio conjunta da AMB e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).
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No embalo das articulações de diversas entidades, em especial a
AMB, contra a inserção das emendas do Partido Novo no relatório
da PEC, Rodrigo Maia declarou que decidiu não pautar o tema
da redução de remuneração e subsídios. Consequentemente, as
propostas apresentadas após o início da crise pandêmica que
tinham o intuito de reduzir a remuneração/subsídio de agentes
públicos, inclusive dos membros do Judiciário, arrefeceram.

PEC 10/2020
PEC do Orçamento de Guerra

Divulgação

LEIA AQUI A NOTA DE APOIO

Pedro França/Agência Senado

PL 6726/2016 – Extrateto
O Projeto de Lei regulamenta o limite remuneratório
de que tratam o inciso XI e os §§ 9º e 11 do art.
37 da Constituição Federal, disciplinando, em
diversos dispositivos, as parcelas que estariam
ou não submetidas ao teto constitucional. O
texto foi discutido em comissão especial da
Câmara dos Deputados na legislatura passada,
contudo o parecer apresentado não foi votado.
Portanto, seria necessária a criação de uma nova
comissão especial para que a proposta fosse
deliberada. Todavia, o deputado Jhonatan de
Jesus (Republicanos-RR) apresentou requerimento
de urgência à matéria, em agosto de 2019. Se o
requerimento for aprovado, a matéria poderá ser
discutida diretamente em Plenário.

C

om o esfriamento das discussões acerca da possibilidade de redução de salários e subsídios, uma
alternativa que despontou no Congresso Nacional foi a aprovação desse PL. O objetivo principal
seria diminuir as verbas indenizatórias, portanto fora do limite constitucional, como uma forma
alternativa de angariar fundos para o combate à Covid-19. Contudo, o Projeto em questão traz consigo
inúmeras inconstitucionalidades, tanto formais, em função de vícios de iniciativa e de processo legislativo,
quanto materiais, pois vulnera diretamente dispositivos constitucionais — até mesmo cláusulas pétreas, a
envolver garantias fundamentais.
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LEIA AQUI A NOTA TÉCNICA

PL 6726/2016 – Extrateto

PEC 186/2019 – PEC Emergencial

Ascom/AMB

Divulgação

A AMB, em face dessa situação, juntamente ao Colégio de Presidentes
dos Tribunais de Justiça (Codepre), apresentou nota técnica contrária
ao PL 6726/2016. Além disso, a Associação tem empreendido inúmeros
esforços para conter o avanço da matéria, promovendo articulação
intensa para obstar sua apreciação. Como estratégia complementar,
a entidade também tem sustentado a impossibilidade de inclusão da
proposta em Ordem do Dia, sem que seja devidamente debatida e os
atores envolvidos na discussão possam ser ouvidos, sobretudo em
função de sua complexidade e sensibilidade. Esses esforços conjuntos
resultaram no retardamento da apreciação da matéria.

A Proposta altera o texto permanente da Constituição e o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, dispondo sobre medidas permanentes e emergenciais de
controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. A PEC aguarda a deliberação
do substitutivo do relator, senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR), na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal.
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Divulgação

O

substitutivo à PEC 186/2019 apresentado pelo relator, senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR),
traz, em seu texto, inúmeras disposições prejudiciais à magistratura e ao Poder Judiciário, como a
redução dos subsídios dos magistrados e a limitação das férias, entre outras.
Desde a apresentação da PEC, a AMB atuou fortemente para
promover alterações em seu texto, inclusive com a apresentação de
nota técnica contrária ao substitutivo, em que foram evidenciadas
inconstitucionalidades, principalmente, por afetar a independência e a
autonomia do Poder Judiciário. No dia 12/3 deste ano, a presidente
Renata Gil esclareceu todos os aspectos problemáticos contidos na
Proposta, em audiência pública da CCJ do Senado.

Cogitou-se a votação do texto durante
o período da pandemia, como forma
suplementar de disponibilizar fundos
para a atuação contra o coronavírus,
mas isso não aconteceu. Ainda no
mês de março, a AMB enviou ofício à
presidente da CCJ, senadora Simone
Tebet (MDB-MS), pedindo o adiamento
da leitura do novo parecer da matéria.
Para a entidade, o cancelamento das
audiências de instrução por causa das
LEIA AQUI A NOTA TÉCNICA
medidas voltadas a evitar aglomeraPEC Emergencial
ções prejudicava o debate público so(Substitutivo
bre o tema. A presidente
Oriovisto Guimarães)
da CCJ adiou a leitura
do novo parecer e suspendeu a votação da
PEC 186/2019. A AMB continua monitorando a Proposta e
LEIA AQUI O OFÍCIO DA AMB
permanece atenta a qualquer movimentação, no sentido de
CCJ
Relatório - PEC 186-2019
colocarem a matéria em pauta.

PL 791/2020 – Comitê Nacional
de Órgãos de Justiça e Controle
De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei altera a Lei nº 13.979 2020, para
instituir o Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e Controle para prevenir ou terminar
litígios, inclusive os judiciais, relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da Covid-19. A proposta foi apresentada à Câmara dos Deputados e
encontra-se pendente de despacho e designação de relator.
A Associação acompanha o trâmite da matéria, a fim de que nenhuma interpretação prejudicial à magistratura ou ao Poder Judiciário ganhe relevo.
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