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Atualização
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LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PLS 138/2017 sim
Altera a Lei nº 7 .064, de 6 de dezembro de 1982, para dispor sobre os trabalhadores 
contratados ou transferidos por seus empregadores para prestar serviços no exterior

CONVERGENTE CONSURT

Aprovada pelo Plenário
e encaminhado à Câmara dos Deputados em 

01/07/2019
Em 

andamento
13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 1231/2015 Não

Altera a Lei de Benefícios da Previdência para incluir mecanismos para facilitar a 
contratação de pessoas com deficiência e implantar medidas de compensação a 

serem adotadas quando a cota mínima não puder ser alcançada por razões alheias à 
vontade do empregador.

CONVERGENTE 
com ressalva

CONSURT

 
Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público ( CTASP ) da Câmara dos Deputados 
aguardando parecer do relator, dep. Silvio Costa Filho 

(PRB-PE)

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 5260/2016 Não

Determina que a contratação de pessoa com deficiência na condição de aprendiz, até 
o limite de metade dos percentuais já previstos para reserva de vagas para pessoas 

com deficiência, será considerada para fins de verificação do cumprimento desta cota. 
O texto substitutivo aprovado na CDEICS suprime a ressalva de que o contrato de 

aprendizagem para portador de deficiência pode ser estipulado por mais de dois anos. 
Altera o limite de contratação de pessoa com deficiência na condição de aprendiz de 
metade para dois quintos da reserva de vagas para pessoas com deficiência, para fins 

de verificação do cumprimento desta cota.

CONVERGENTE CONSURT
 Pronta para Pauta na Comissão de Defesa dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD)
Em 

andamento
13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 10088/2018 
(apensado ao PL 

5337/2013)
Não Promove alterações nas regras de contrato de aprendizagem.

CONVERGENTE 
com ressalva

CONSURT

 Aguardando Parecer do Relator na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP); Aguardando Constituição de Comissão 
Temporária pela Mesa

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PLS 392/2016 Não

Permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS no caso de 
pedido de demissão.

Atualmente, a movimentação é permitida para o caso de despedida sem justa causa, 
inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior.

DIVERGENTE CONSURT
Na Secretaria Legislativa do Senado Federal, 

aguardando inclusão de requerimento na ordem do 
dia

Em 
andamento

13/11/19



LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PLP 340/2017 
(apensado ao 
PLP 51/2007)

Não

O projeto extingue gradativamente a contribuição adicional de 10% ao FGTS, a partir 
de 2018. No exercício de 2018 a contribuição será de 9% com redução de 1% a cada 
ano nos exercícios posteriores até a extinção em 2027. Isenta a contribuição social 

devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado doméstico sem justa 
causa.

CONVERGENTE CONSURT

Aguardando designação de relator  na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 

Deputados
Em 

andamento
13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PLP 28/2015 Não
O projeto dispõe que o piso salarial regional prevalecerá sobre a negociação coletiva 

quando superior ao firmado em convenções ou acordo coletivo de trabalho.
DIVERGENTE CONSURT

Aguardando Designação de Relator na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) 

da Câmara dos Deputados
Em 

andamento
13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 3842/2012 
(Apensado ao PL 

5016/2005) Não

Estabelece que a expressão "condição análoga à de escravo, trabalho forçado ou 
obrigatório", abrange todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça, 
coação ou violência, limitando sua locomoção e para o qual não se tenha oferecido 

espontaneamente.

CONVERGENTE CONSURT Aguardando Constituição de Comissão 
Temporária pela Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 7705/2014 Não

Permite emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em meio 
eletrônico, mediante requerimento escrito do trabalhador. Estabelece que 

regulamento disciplinará a transferência das informações contidas no documento 
físico para o meio eletrônico.

CONVERGENTE CONSURT
Aguardando Apreciação do Veto na Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados (MESA)
Em 

andamento
13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 7946/2017 Não

Dispõe que as empresas que fizerem uso direto ou indireto de trabalho escravo ou 
análogo ao de escravo terão sua inscrição no CNPJ cancelada, e seus dirigentes ficarão 

impedidos de atuarem no mesmo ramo de atividade por 10 anos, sem prejuízo das 
demais sanções previstas na legislação.

Para as empresas que adquirirem, com conhecimento do fato, produtos oriundos da 
exploração, direta ou indireta, do trabalho escravo ou análogo ao de escravo, serão 
aplicadas as mesmas penalidades. O substitutivo aprovado prevê que as sanções e 
penalidades estabelecidas só possam ser aplicadas após o trânsito em julgado de 

sentença condenatória em última instância, garantido o princípio do contraditório e da 
ampla defesa.

DIVERGENTE
com ressalva

CONSURT
Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PLS 252/2017 Não
Altera a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) para revogar os dispositivos que 

conferem força de lei às negociações coletivas
DIVERGENTE CONSURT

Na CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa com o relator Senador Paulo Rocha

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PLS 58/2014 Não

O substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal dispõe 
que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI), pelo empregador, e 

o seu uso, pelo empregado, por si só, não descaracteriza o trabalho em condições 
especiais para fins de concessão de aposentadoria especial, devendo ser considerados 

os fatores ambientais na elaboração do perfil profissiográfico.

DIVERGENTE CONSURT

No Senado Federal, na  Comissão de Assuntos Sociais 
(Secretaria de Apoio à Comissão de Assuntos Sociais), 

com o relator
 Senador Rogério Carvalho, para emitir parecer.

Em 
andamento

13/11/19



LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PLS 539/2018 sim

Regulamentação de normas de segurança e saúde no trabalho – o projeto define 
regras para criação, atualização e revisão de normas regulamentadoras de segurança e 

saúde no trabalho considerando impactos sobre direitos e interesses dos 
trabalhadores e sobre a produtividade das empresas.

CONVERGENTE CONSURT

No Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais 
(Secretaria de Apoio à Comissão de Assuntos Sociais), 
relator Senador Irajá, para realização de audiência 
pública

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

 PL 6897/2013 
(apensado ao PL 

6742/2013)
sim

Competência para embargar ou interditar estabelecimento – os requisitos objetivos 
estabelecidos pelo projeto para definir conceitos e procedimentos conferem maior 

segurança jurídica e previsibilidade aos atos de fiscalização e à imposição de sanções.
CONVERGENTE CONSURT

Pronta para Pauta na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP)

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 811/2015 Não

O projeto determina que a decisão da perícia médica do INSS, que caracteriza o 
acidente do trabalho, poderá ser objeto de recurso administrativo por parte do 
empregador, com efeito suspensivo, direcionado ao Conselho de Recursos da 

Previdência Social.

CONVERGENTE CONSURT

Aguardando Parecer do Relator  Dep. Hiran 
Gonçalves (PP-RR) na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados

Em 
andamento

13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

PL 6713/2016 
(Apensado ao PL 

2152/2015)
sim

Exigência de dupla visita nas fiscalizações de trabalho – a dupla visita possibilita a 
adequação das empresas às normas trabalhistas e assegura melhores condições de 
saúde do trabalho. Esse critério deixa de ser obrigatório se o empregador já houver 
recebido orientação da fiscalização nos dois anos anteriores à infração. No caso de 
perigo iminente para a saúde e segurança do trabalhador, os auditores fiscais do 

trabalho podem tomar medidas de aplicação imediata.

CONVERGENTE CONSURT
Aguardando Parecer do Relator na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP)
Em 

andamento
13/11/19

LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

MSC 59/2008 Não

Propõe a adoção interna da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Essa convenção estabelece que para desligar um empregado sem justa causa, a 

empresa tem de comunicar os motivos do desligamento. Somente três motivos seriam 
aceitos como justificativa para dispensa:
a. dificuldades econômicas da empresa;

b. mudanças tecnológicas; e
c. inadequação do empregado a suas funções.

De acordo com a convenção, o empregado pode contestar os motivos alegados para a 
dispensa, inclusive com a ajuda de seu sindicato. O ônus da prova cabe ao 

empregador ou órgão incumbido para julgar os recursos.

DIVERGENTE CONSURT
Aguardando Parecer do Relator na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)
Em 

andamento
13/11/19


