
Facilitador: Murilo Mori
Advogado e professor de processo legislativo, com vasta experiência em relações
institucionais e atuação no Congresso Nacional, tendo atuado por mais de 20 anos no
Poder Legislativo. Além disso, em sua passagem pelo setor privado liderou áreas de
relações institucionais de grandes empresas e associações, principalmente na área de
mídia, tecnologia e infraestrutura.
 
Objetivos: Proporcionar aos participantes panorama geral sobre a tramitação das
medidas provisórias, segundo os novos trâmites estabelecidos pela Constituição
Federal e pela Resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional. Durante o treinamento
também serão abordadas as alterações vigentes durante o período de pandemia (Ato
Conjunto da Mesa do Congresso Nacional 11/20).

Metodologia: Aulas expositivas e estudos de casos práticos.

Pré-requisitos: Como trata-se de um curso intermediário, é recomendável
conhecimentos básicos sobre o processo legislativo.

Público-alvo: Interessados em aprofundar conhecimentos em processo legislativo e
que já possuam conhecimento básico da matéria e profissionais que atuam na área de
assessoria de relações institucionais e governamentais, bem como na assessoria
parlamentar, que buscam aprofundar e atualizar seus conhecimentos. 
 
Realização: 02 a 05 de maio, das 10h às 12h, online (o link de acesso será enviado
mediante confirmação da turma)

Carga horária: 7 horas

Investimento - Valores com descontos progressivos para associados:
Primeira inscrição da Instituição:  R$ 590,00 
Segunda inscrição da Instituição: R$ 531,00
Terceira inscrição da Instituição:  R$ 501,50
Quarta inscrição em diante da instituição: R$ 472,00
Não associados ABDE: R$ 767,00

Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de
frequência

Clique e inscreva-se: https://abde.org.br/cursos-e-eventos/ 
 
Informações: gedes@abde.org.br
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1. Medidas Provisórias e a Constituição Federal
1.1. Possibilidades de edição de medida provisória
1.2. Matérias que não podem ser objeto de medida provisória
1.3. Prazo de Validade e Perda de Eficácia
1.4. Regime de Urgência
1.5. Trancamento da Pauta e outras decisões em questão de ordem

2. Rito Sumário de apreciação de medidas provisórias durante a pandemia de covid-
19. Ato da Mesa do Congresso Nacional 11/20

3. Resolução Nº 1 de 2002 do Congresso Nacional
3.1. Comissão Mista
3.2. Apresentação de Emendas
3.3. Procedimentos adotados nas comissões mistas
3.4. Tramitação na prática

4. Discussão e Votação em Plenário

5. Destaques e Emendas Aglutinativas
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