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NOTA AO LEITOR 

MEU LUGAR DE FALA 

Mulher branca, classe social C21, trabalhadora, formada em Direito aos 36 anos, 

Mestranda em Ciências Jurídicas e Sociais aos 47. Casada, 01 filha parda de 10 anos e 01 

enteada branca de 27 anos. 

Mulher, que na infância pobre morou em cortiços, ficava sozinha em casa desde os 

03 anos de idade e sofreu alguns abusos físicos e psicológicos. 

Que estudou em escola pública até completar o ensino fundamental e aos 17 anos 

ingressou no mercado de trabalho. Que com o seu salário, pagou uma escola privada para 

cursar o ensino médio à noite. 

Mulher, que desde que se tornou parte da massa economicamente ativa de 

trabalhadoras brasileiras, luta por um futuro melhor para si e sua família.  

Que ao lado de seu marido, com quem está casada há mais de 25 anos, luta para dar 

uma vida digna para suas filhas, futuras mulheres trabalhadoras. 

Uma mulher como tantas outras, que pretende com esta pesquisa, representar! 

MINHA ORIGEM 

Filha de mulher branca, nordestina, que frequentou a escola por no máximo 01 ano, 

apenas o suficiente para conhecer o alfabeto e aprender a assinar o nome, porque o local 

onde estudava, sem água e sem merenda, ficava há cerca de 01 hora de distância à pé de 

sua residência.  

Que quando criança trabalhava na roça do patrão de seus pais, catando mato no pé 

de milho e feijão e, aos 13 anos de idade, teve sua primeira crise de coluna, causada pelo 

peso da saca de algodão que carregava em um dos ombros após a colheita.  

Que em 1964, em pleno início da ditadura, se mudou sozinha para o Rio de Janeiro, 

quando tinha apenas 19 anos, deixando toda sua família no Estado do Ceará. 

Que aos 26 anos foi mãe solteira e, sem familiares por perto, precisava deixar a filha 

de apenas 03 anos de idade trancada em casa sozinha para poder trabalhar por um salário 

que mal dava para pagar o aluguel e comprar comida. 

Que trabalhando como doméstica, sofreu com o assédio dos filhos de seus patrões.  

Que trabalhando como costureira, sofreu com o assédio de seus chefes e colegas 

homens. 

Que nos vários cortiços onde morou, sofreu com o ciúme das senhoras vizinhas e 

                                                           
1 Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Critério Brasil 2018. Disponível em: 

http://www.abep.org/. Acesso em 30.09.2018. 
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casadas, por ser uma “mulher sem marido”. 

Que teve que lutar pela sua sobrevivência e para ser respeitada, só tendo diminuído 

as discriminações da sociedade sexista, em 1978, quando passou a viver sob o mesmo 

teto com seu companheiro e meu paidrastro, com quem vive há mais de 40 anos. 

Que mesmo tendo trabalhado duro desde a infância, somente conseguiu se 

aposentar por idade aos 60 anos, porque alguns períodos trabalhados foram sem carteira 

assinada, ou seja, na informalidade. 

Enfim, realizei essa pesquisa como uma singela homenagem a mim, às minhas 

filhas e sobretudo à ela, minha mãe, a mulher forte e guerreira que tenho como principal 

referência feminina, e não menos importante que qualquer uma das outras que serão 

lembradas e homenageadas ao longo deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

OLIVEIRA, Márcia Cristina Souza de. Mulher e o mercado formal de trabalho: 

interseções entre divisão sexual do trabalho, discriminações e representatividade 

política. Dissertação de mestrado. Orientação da Professora Doutora Carla Appollinário 

de Castro. Niterói: Programa de Pós graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense, 2019. 

 

O objeto do presente estudo é analisar determinadas leis que regem o mercado formal de 

trabalho e a atuação da mulher enquanto autora e destinatária das normas. Neste sentido 

o número de mulheres parlamentares e o número de leis apresentadas e positivadas podem 

nos fornecer dados sobre a atuação política feminina. No Brasil, o feminismo foi capaz 

de proporcionar conquistas, tais como a igualdade perante a lei. Mas a igualdade de fato 

ainda não foi conquistada. Os métodos de pesquisa partem do campo jurídico para o 

campo sociológico com o objetivo de relacionar e extrair conclusões. O texto está 

dividido em três capítulos: as lutas das mulheres por direitos, a atuação feminina no 

Congresso e os impactos da divisão sexual do trabalho na vida da mulher trabalhadora. 

Como resultado, apontamos fatores sociais que influenciam o campo jurídico-normativo. 

 

PALAVRAS-CHAVES: mulher, trabalho, representatividade política, divisão sexual do 

trabalho, discriminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The purpose of the present study is to analyze certain laws that govern the formal labor 

market and the performance of women as the author and addressee of laws. In this sense, 

the number of active congresswomen and the number of bills introduced and enacted can 

provide us with data about the women's political performance. In Brazil, the feminism 

was able to provide us achievements, such as equality before the law. Nonetheless, 

equality of fact has not yet been won. The research methods start from the juridical field 

to the sociological field in order to relate and extract conclusions. The text is divided into 

three chapters: the women's struggles for rights, women's participation in Congress and 

the impacts of the sexual division of labor on the lives of the working women. As a result, 

we point out social factors that influence the legal-normative field. 

 

Keywords: woman, work, political representation, sexual division of labor, 

discrimination. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando ingressei no curso de mestrado em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense, não tinha a real dimensão de quanto conhecimento seria adquirido. 

Na verdade minha visão de mundo se alterou de tal forma durante esses dois anos e meio, 

que o olhar sociológico e crítico tornou-se parte de mim. 

 Foram nove disciplinas cursadas, um estágio docência e inúmeras leituras. O 

marco final desta jornada em busca de conhecimento está representado nesta dissertação, 

que me fez compreender de forma profunda, a complexidade de ser mulher, esposa, mãe, 

estudante e trabalhadora. 

Conjugar todas essas vivências e sobreviver em um país no qual o sexismo ainda 

impera, a educação pública não é tratada como prioridade, o trabalho da mulher é 

desvalorizado e ainda sofremos com a discriminação, não é uma tarefa fácil. 

Na verdade é uma tarefa árdua que, por vezes, passa despercebida pelo dia-a-dia de 

tantos milhões de brasileiras que não podem ou não conseguem se dar a chance de pensar 

sobre si mesmas e/ou suas próprias vidas. 

Esta pesquisa é fruto da busca pelo autoconhecimento e perspectivas de mudanças 

no seio social que tragam um cotidiano mais igualitário entre os sexos, com 

responsabilidades compartilhadas, discriminações superadas e, acima de tudo, respeito 

por tudo o que somos e fazemos pela sociedade. 

Pois afinal, enquanto mulheres, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade 

quase que exclusiva pelo sucesso ou fracasso do casamento, pela boa ou má criação do 

filhos, pelo ambiente organizado do lar que, em última análise, é o que faz com que os 

homens de nosso convívio estejam livres para se dedicarem a si mesmos. 

Todas essas responsabilidades que funcionam como “amarras” impostas pela 

educação familiar e patriarcal, que nos ensina desde criança o que são obrigações de 

menina e de menino, é o que muitas vezes nos impedem, depois de adultas, de estudar, 

de se profissionalizar, de conquistar espaço no ambiente político, de se inserir e de se 

manter no mercado formal de trabalho. 

Mais do que isso, essas “amarras” restringem a visão que temos de nós mesmas e a 

ambição necessária para obtermos conquistas sociais, que parecem esquecidas, exceto por 

alguns grupos feministas que não desistem de lutar contra o poder público conservador e 

majoritariamente masculino do nosso país. 

Em pleno século XXI, a grande maioria das mulheres brasileiras ainda são tratadas 
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como se suas habilidades naturais fossem somente as de reprodução e de cuidados 

domésticos, ou seja, a desigual divisão sexual do trabalho ainda é uma realidade que 

precisa ser questionada. 

No ambiente de trabalho, ainda que sejamos a maior parte da população 

economicamente ativa e com maior escolaridade, recebemos menores salários, e quando 

nos tornamos mães, perdemos oportunidades profissionais. 

O tratamento e responsabilidades desiguais em nossos lares, torna a vida em âmbito 

público limitada, deixando claro que a igualdade de fato ainda está distante de nós. 

Para que essa situação seja alterada é necessário que ocorram mudanças no pensar 

e agir social. E isso não será feito pelos homens. Isso deve ser feito por nós mulheres, 

exigindo uma divisão sexual do trabalho mais igualitária, buscando maior inserção 

política, propondo ações voltadas para a melhoria da nossa condição de vida enquanto 

mulheres e trabalhadoras. 

São por estes motivos que a luta feminista ainda é importante e somente essa luta 

foi capaz de promover mudanças significativas em vários países do mundo ocidental, 

inclusive no Brasil. Tais mudanças não foram fruto de ações no ambiente privado, foram 

fruto de ações no campo público e político. 

Assim é necessário que nós mulheres tenhamos em mente que o atuar político é o 

caminho para a mudança, talvez não o único, mas como nos mostra a história, por certo 

o mais eficaz, pois consegue interferir nas estruturas de poder e na legislação. 

A maior prova que tivemos na história do Brasil foi a atuação da bancada feminina 

no Congresso, composta de apenas 26 mulheres, que lutaram por tudo o que foi 

conquistado como direito na Constituição de 1988.  

O lema “o pessoal é político!” permanece atual. 

Partindo deste ponto de vista formulamos a hipótese da nossa pesquisa, qual seja, a 

de que um número maior de mulheres atuantes no Congresso seria capaz de aumentar o 

número de propostas e leis que visem a igualdade social substantiva, a melhor inserção e 

desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho e, principalmente, o combate à 

discriminação de gênero. 

A partir desta hipótese estabelecemos nossos objetivos, definindo como objetivo 

geral: analisar a correlação existente entre o número de mulheres parlamentares e o 

número de propostas e leis apresentadas direcionadas à mulher e ao mercado de trabalho.  

Como objetivos específicos, definimos: 

a) analisar se o patriarcado foi um fator determinante no comportamento de sujeição 
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ou de rejeição das mulheres à ordem social estabelecida no mundo ocidental e, 

principalmente, no Brasil. 

b) analisar se a igualdade formal estabelecida com a Constituição de 1988 foi capaz 

de inserir mais mulheres na política, comprometidas com questões de gênero e com uma 

mudança comportamental da sociedade com relação à mulher trabalhadora. 

c) analisar até que ponto a discriminação e a divisão sexual do trabalho contribuem 

para manter as mulheres em situação desfavorável perante o mercado de trabalho e a 

representatividade política. 

Para o desenvolvimento do trabalho e compreensão dos temas envolvidos, 

utilizamos como metodologia: (i) o levantamento de dados quantitativos em sites oficiais 

do governo, tais como o da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal 

Superior do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, entre outros; (ii) a pesquisa 

bibliográfica; (iii) e análise qualitativa dos dados coletados. Todo o método está 

detalhadamente apresentado no capítulo 2. 

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro intitulado “Mulher e 

sociedade: a incansável luta por direitos” traz algumas considerações acerca do da 

dominação masculina e do patriarcado, vividos há séculos e ainda presente em nossa 

sociedade. 

As ondas feministas da Europa e dos Estados Unidos também foram brevemente 

abordadas, uma vez que serviram de inspiração para o feminismo brasileiro. 

Enfoque especial foi dado ao nosso contexto histórico, no qual a movimentação de 

algumas mulheres intelectuais, entre as elites sociais e políticas, foram capazes de 

produzir a primeira grande conquista: o direito ao voto. 

Nas décadas dos anos de 1960 e 1970, em que vivíamos sob a ditadura militar, 

organizações informais e privadas trouxeram mais mulheres para a luta que agora era 

contra o regime, a favor da redemocratização, pois somente assim nossas reivindicações 

poderiam ser expostas e conquistadas. 

Na década de 1980, as mulheres brasileiras mostraram todo o seu poder, ao se 

unirem em torno de um objetivo maior e comum, que era o de se fazer incluir como 

pessoa, como mulher, como cidadã na nova Constituição. 

Por meio de uma movimentação ampla perante a sociedade civil, 26 parlamentares 

e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher conseguiram que as reivindicações 

propostas, e reconhecidamente feministas, fossem incorporadas à Constituição de 1988, 

nos tornando, enfim, cidadãs brasileiras, com igualdade de direitos tanto quanto os 
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homens, ao menos perante à lei. 

No segundo capítulo, intitulado “Mulher e o mercado formal de trabalho: as pautas 

femininas no Congresso brasileiro”, que é o capítulo central da pesquisa, foram feitos 

levantamentos de dados quantitativos, com o recorte temporal do período de 1988 à 2018. 

Os dados levantados foram os Projetos de Leis, Emendas à Constituição e Leis 

Complementares. O site utilizado para as buscas foi o da Câmara dos Deputados, por 

apresentar ferramentas de pesquisa mais seletivas e eficientes. 

A busca quantitativa foi feita em duas etapas. Uma utilizando a palavra-chave 

“mulher” e outra utilizando as palavras-chaves “mulher e trabalho” concomitantemente. 

Os resultados foram agrupados nas tabelas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, por períodos de governo, para 

facilitar a visualização. 

Depois fizemos mais uma busca quantitativa, com o mesmo recorte temporal, para 

localizar todas as alterações introduzidas na CLT durante o mesmo período. Os resultados 

encontram-se na tabela 1. 

Como nosso objetivo inicial era analisar as propostas relacionadas à mulher e ao 

mercado de trabalho, selecionamos as propostas das tabelas 5, 6 e 7 e da tabela 1 para 

fazer uma análise qualitativa. 

Essa análise qualitativa teve como pressupostos identificar: 1) todas as propostas 

apresentadas por parlamentares mulheres; 2) das propostas apresentadas por mulheres, 

quantas foram transformadas em lei; 3) das que foram transformadas em lei, quais tinham 

relação com a mulher e o mercado de trabalho. 

Concluída esta etapa chegamos ao número final de 15 leis que estão dispostas nos 

Quadros 1 a 15 e que foram analisadas detalhadamente, quanto ao seu conteúdo, 

recebendo nossos comentários e críticas. 

No terceiro capítulo, intitulado “A discriminação da mulher e o mercado formal de 

trabalho” fazemos uma análise sobre o conceito de gênero, sobre a interseccionalidade 

aplicada aos estudos de gênero, sobre a divisão sexual do trabalho e seus impactos na vida 

pessoal, profissional e na representatividade política das mulheres brasileiras. 

A relevância jurídica e social dos temas abordados nesta dissertação, colocam a 

mulher, o mercado de trabalho e a representatividade política no centro do debate. 

Esperamos que nossa contribuição possa abrir novas perspectivas acadêmicas, 

principalmente para os estudos feministas e de gênero. 
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CAPÍTULO 1 

MULHER E SOCIEDADE: A INCANSÁVEL LUTA POR DIREITOS 

 

1.1 Dominação masculina e patriarcado: duas faces da mesma moeda 

 

A categoria “dominação masculina” desenvolvida por Pierre Bourdieu nos ensina 

que as relações sexuais são socialmente construídas e produzem o mundo social e o poder 

simbólico com os referenciais masculino e feminino para compor os hábitos, cujas 

manifestações surgem das relações entre dominantes e dominado3. 

Assim, a ordem social funciona como uma máquina simbólica que ratifica a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça a divisão social do trabalho, a distribuição 

das atividades atribuídas a cada um dos sexos, a estrutura espacial que dita o local 

reservado aos homens e às mulheres, bem como sua atuação4. 

Essa dominação se opera de tal forma que se traduz não somente na naturalização, 

como também no consentimento, por parte de dominantes e dominados, exercendo sobre 

todos um poder que em nenhum momento se mostra coercitivo5. 

Os atos de conhecimento e de reconhecimento desse poder simbólico entre 

dominantes e dominados, e para os quais os dominados contribuem, muitas vezes à sua 

revelia e para sua própria dominação, assumem por vezes a forma de emoções corporais 

ou de sentimentos6. 

Essa dominação é o que justifica e legitima as demais formas de submissão, 

exercitadas de maneiras múltiplas e conforme a posição social, geográfica, espacial, 

étnica e de gênero, dos agentes envolvidos7. 

Com relação aos papéis específicos e articulados das instituições sociais na 

reprodução da dominação masculina, a Família e a Igreja, desempenham um importante 

papel8.  

Sem dúvida cabe à família o papel de reprodução da visão masculina, que impõe a 

experiência precoce da divisão sexual do trabalho no lar e a representação legítima dessa 

                                                           
3 TEDESCHI, Losandro Antonio. Bourdieu e a dominação masculina. In: COLLING, Ana Maria; 

TEDESCHI, Losandro Antonio (Orgs). Dicionário crítico de gênero. Prefácio Michelle Perrot. 2ª ed. 

Dourados, MS: Ed. Universidade Federal da Grande Dourados, 2019, p. 83. 
4 Ibidem, p. 83. 
5 Ibidem, p. 83. 
6 Ibidem, p. 84. 
7 Ibidem, p. 84. 
8 Ibidem, p. 85. 
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divisão. Á Igreja cabe explicitamente incutir uma moral, influenciada e dominada por 

valores patriarcais e principalmente pelo dogma de inferioridade natural das mulheres9. 

Diante disso, Bourdieu afirma que a visão da mulher sobre si e sobre sua própria 

história é uma visão dominada, que não vê a si mesma. O que nos leva a necessidade de 

submetermos nosso olhar à uma reflexão crítica para termos condições de desmistificar 

as questões que envolvem a dominação masculina e que vedam a visão feminina10. 

A desconstrução do masculino e do feminino tem o sentido de desnudar os discursos 

para ver como se construíram os gêneros na história, como também as questões 

relacionadas ao estudo, ao trabalho, aos papéis sociais11. 

É preciso desconstruir os discursos elaborados sobre homens e mulheres, para assim 

reconstruir bases igualitárias. A desnaturalização dos discursos e das práticas que 

envolvem as mulheres é uma tarefa essencial12. 

A partir da década de 1960, para problematizar as relações de poder e domínio dos 

homens sobre as mulheres, particularmente nas relações conjugais, o termo patriarcado 

passou a ser utilizado pelos movimentos feministas13. 

Este conceito está vinculado à existência de um discurso que ainda vale como 

modelo ideológico para estabelecer relações de poder familiar e social entre homens e 

mulheres, principalmente sobre a esposa e as filhas14.  

A manutenção deste discurso, ainda difundido na maioria dos países do mundo, tem 

permitido aos homens várias prerrogativas de mando e controle, incluindo a violência 

física como forma de punição doméstica e privada contra as mulheres15. 

A despeito das grandes mudanças ocorridas na organização familiar do mundo 

contemporâneo, o modelo patriarcal ainda desempenha, inclusive no Brasil, o importante 

papel de estruturar as relações conjugais de gênero e legitimar as desigualdades entre os 

sexos16. 

É no mínimo curioso que a imagem da mulher submissa ao marido ainda persista, 

mesmo quando sua participação no orçamento doméstico, proporcionada por sua força de 

                                                           
9 Ibidem, p. 85. 
10 Ibidem, p. 85. 
11 Ibidem, p. 86. 
12 Ibidem, p. 86. 
13 LIMA, Lana Lage da Gama; SOUZA, Suellen André de. Patriarcado. In: COLLING, Ana Maria; 

TEDESCHI, Losandro Antonio (Orgs). Dicionário crítico de gênero. Prefácio Michelle Perrot. 2ª ed. 

Dourados, MS: Ed. Universidade Federal da Grande Dourados, 2019, p. 579. 
14 Ibidem, p. 582. 
15 Ibidem, p. 582. 
16 Ibidem, p. 581. 
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trabalho fora do lar, se contrapõe às figuras tradicionais do homem provedor e da mulher 

economicamente dependente17. 

 Tais fatos nos levam a crer que, apesar de estarmos no século XXI, ainda há um 

longo caminho a percorrer para que a “inferioridade” feminina seja desmistificada, as 

bases igualitárias entre os sexos sejam erguidas e a mulher alcance um lugar digno, nem 

abaixo, nem acima, mais ao lado do homem nas esferas privada e pública da vida em 

sociedade. 

 

1.2 Feminismo ou feminismos? Lutas singulares, conquistas plurais 

 

A palavra feminismo parece trazer consigo um sentido pejorativo oriundo, cremos, 

da dominação masculina e sua dificuldade em aceitar que a mulher não seja apenas objeto 

de desejo sexual ou detentora dos deveres de cuidar dos afazeres domésticos e familiares. 

E essa resistência masculina, por vezes apoiada por algumas mulheres que não 

querem ou não podem confrontar com seus pais, maridos, companheiros e irmãos, faz 

parte da história da sociedade. 

Pretendemos neste tópico trazer algum(uns) sentido(s) dessa palavra que, segundo 

Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro significa um “fenômeno social, cultural que assume 

feições específicas de acordo com o lugar e os sujeitos que dele ou nele falam”18. 

Isso será melhor compreendido na medida que formos tecendo comentários a 

respeito dos três períodos reconhecidos por estudiosas como ondas que se desenvolveram 

em algumas partes do mundo ocidental19. 

A primeira onda, iniciada no século XIX, teve como pauta a luta pela igualdade de 

direitos contratuais e de propriedade, as lutas contra a subordinação das mulheres ao 

casamento e aos maridos. Seus desdobramentos culminaram na conquista do direito ao 

voto em diversos países dentre os quais podemos citar: Nova Zelândia, 1893; Reino 

Unido, 1918; Estado Unidos, 1919; Brasil, 193220. 

A segunda onda, ocorrida principalmente nas décadas de 1960 e 1970, caracteriza-

se pela crítica ao etnocentrismo, em conjunto com os movimentos pelos direitos civis e 

                                                           
17 Ibidem, p. 581. 
18 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Feminismo-feminismos. In: COLLING, Ana Maria; TEDESCHI, 

Losandro Antonio (Orgs). Dicionário crítico de gênero. Prefácio Michelle Perrot. 2ª ed. Dourados, MS: 

Ed. Universidade Federal da Grande Dourados, 2019, p. 251. 
19 Ibidem, p. 251. 
20 Ibidem, p. 251-252. 
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pelas lutas anticolonialistas, na Europa e nos Estados Unidos, e as necessidades das 

feministas negras, entre elas Ângela Davis e Alice Walker21. 

Amplia-se o cenário de reflexões e isto foi observado não apenas nos discursos de 

grupos organizados da sociedade civil, tais como associações, partidos e conjuntos 

legislativos nacionais, mas também após a publicação da obra O Segundo Sexo, da 

francesa Simone de Beauvoir, que questionava o fundamento biológico da diferença 

sexual e o destino sociocultural das mulheres22. 

Nos Estados Unidos, o ponto de partida foi a publicação da obra A mística feminina 

de Betty Friedan, na qual ela examina o pensamento de Beauvoir, agregando novas 

formulações. O resultado foi a propagação do pensamento e inquietude feminista23. 

A insatisfação com o cotidiano se espalha e as mulheres buscam novas formas de 

satisfação pessoal. Ganharam as ruas, difundiram palavras de ordem, tais como “Nosso 

corpo nos pertence!”, “O privado também é político” pelo mundo, constituindo uma 

crítica radical, teórica e prática ao modelo tradicional do que é ser mulher24. 

Ocorreram manifestações em diversos estratos sociais, na imprensa e na literatura.  

Na segunda metade do século XX, tornou-se importante a formulação de outras críticas 

dirigidas às reivindicações do movimento “women’s liberation” nos Estados Unidos, para 

que contemplasse as posições do movimento de mulheres negras25. 

Na década de 1980 bell hooks elabora sua leitura a respeito de teorias e práticas 

feministas a partir do movimento norte-americano e contra a exploração e a opressão 

sexista e racista. Os estudos de gênero iniciam assim um campo combativo de pesquisas 

interdisciplinares26. 

Essa segunda onda durou aproximadamente duas décadas, de 1960 a 1980, tendo 

como pautas principais a desigualdade de gênero, a sexualidade das mulheres, a família, 

os direitos reprodutivos e as condições de trabalho27. 

A terceira onda teve seu início nos anos de 1990 e surge tentando buscar respostas 

aos vazios deixados pela segunda onda, indicando que não existe uma categoria 

                                                           
21 Ibidem, p. 252. 
22 Ibidem, p. 252. 
23 SCHUMAHER, schuma; BRASIL, Érico Vital (Orgs.). Dicionário mulheres do Brasil: de 1500 até a 

atualidade. Biográfico e ilustrado. 2ª. Edição. Rio de janeiro: Ed. Zahar, 2001, p. 269. 
24 Ibidem, 269. 
25 CARNEIRO, op. cit., p. 252. 
26 Ibidem, p. 252. 
27 HERNANDEZ, Aline Reis Calvo; TRIANA, Sayak Valencia. Pós-feminismo. In: COLLING, Ana 

Maria; TEDESCHI, Losandro Antonio (Orgs). Dicionário crítico de gênero. Prefácio Michelle Perrot. 2ª 

ed. Dourados, MS: Ed. Universidade Federal da Grande Dourados, 2019, p. 614-615. 
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hegemônica “mulher”, mas uma categoria plural e múltipla, formada por questões 

culturais, étnicas e sociais28. 

Esta onda ou movimento, também denominado de pós-feminismo, luta pela não 

essencialização da mulher, pela defesa de sua subjetividade que extrapola os 

enquadramentos universais e abre espaço para a teoria queer, os estudos transgênero, o 

feminismo lésbico, etc.29. 

As reflexões da terceira onda, caracterizam-se como pós-estruturalistas, uma vez 

que superam as interpretações já conhecidas e atribuídas ao sexo e ao gênero. Seu enfoque 

está na ressignificação da sexualidade das mulheres30. 

Como nomes de destaque deste período, que ainda vivenciamos, temos a 

historiadora Joan Scott e a filósofa Judith Butler31. 

 

1.3 Feminismo à brasileira: da conquista do voto à vitória Constitucional 

 

Como bem lembram Hildete Pereira de Melo e Débora Thomé “as conquistas 

sociais e os direitos de que hoje usufruímos originam-se da luta de muitas gerações de 

mulheres brasileiras”32. 

Assim como na Europa e nos Estados Unidos, os ideais da primeira onda feminista 

e da busca pelo direito ao voto também chegaram ao Brasil. Essa luta teve como nome de 

destaque Bertha Lutz que exerceu uma inegável liderança ligada às causas femininas em 

nosso país33. 

Importante notar que a luta desse período estava intimamente associada a 

personalidade de alguma mulher, na maioria das vezes uma intelectual da elite, que 

rompia com os papéis sociais estabelecidos34. 

Naquela época também haviam algumas vertentes, das quais três podem ser 

destacadas. A primeira, liderada por Bertha Lutz, tinha como ponto central tornar a 

mulher “sujeito” de direitos políticos e cidadã. A segunda, liderada pela imprensa 

feminista alternativa, defendia o direito da mulher à educação e questionava a dominação 

                                                           
28 Ibidem, p. 615. 
29 Ibidem, p. 614-615. 
30 Ibidem, p. 615. 
31 CARNEIRO, op. cit., p. 252-253. 
32 MELO, Hildete Pereira de; THOMÉ, Débora. Mulheres e poder: histórias, ideias e indicadores. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, p. 53. 
33 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 

Abramo, 2003, p. 13. 
34 Ibidem, p. 14. 
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dos homens e seu interesse em mantê-las excluída do mundo público. A terceira, de 

mulheres trabalhadoras e intelectuais, militantes de movimentos de esquerda, defendiam 

a liberação da mulher de forma mais radical, tendo a exploração do trabalho como tema 

central. A grande expoente, deste último caso, foi Maria Lacerda de Moura35. 

Bertha Lutz estudou na Europa e foi lá que teve contato com a campanha sufragista 

inglesa. Em 1918 licenciou-se em ciências na Universidade de Sorbonne, voltando em 

seguida para o Brasil. Ao retornar, ingressou por meio de concurso público como bióloga, 

no Museu Nacional36. 

Seus ideais tiveram repercussão quando ela escreveu um artigo convocando as 

mulheres a lutarem por seus direitos, em resposta a um jornalista que afirmava que os 

progressos feministas ocorridos nos Estados Unidos e Europa não tinham influência sobre 

as mulheres brasileiras37. 

Em 1919 representou nosso país no Conselho Feminino Internacional, órgão da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, onde foram aprovados princípios como 

igualdade salarial e a inclusão da mulher no serviço de proteção aos trabalhadores38.  

De volta ao Brasil, se empenhou na luta pelo direito ao voto e junto com Maria 

Lacerda de Moura criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que foi o 

embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino – FBPF39. 

A FBPF foi uma entidade civil, criada em 1922 no Rio de Janeiro, por um grupo de 

mulheres de classe média, de escolaridade elevada e conhecedoras dos rumos dos 

movimentos feministas na Europa e nos Estados Unidos. Sua origem se confunde com a 

história de Bertha, sua fundadora e principal líder por mais de duas décadas40. 

A principal bandeira da FBPF era a luta das mulheres pelo direito ao voto, o que 

acabou conseguindo com o apoio de alguns políticos da época41. 

Em 1929 Bertha Lutz participou da criação da União Universitária Feminina e 

ingressou no curso de Direito, graduando-se em 193342. 

Chegado o momento de redigir um novo Código Eleitoral, o chefe de governo da 

época nomeou uma comissão de juristas, dentre os quais uma mulher, Bertha Lutz43.  

                                                           
35 Ibidem, p. 14-15. 
36 SCHUMAHER, op. cit., p. 129. 
37 Ibidem, p. 130. 
38 Ibidem, p. 130. 
39 Ibidem, p. 130-131. 
40 Ibidem, p. 255. 
41 PINTO, op. cit., p. 24. 
42 SCHUMAHER, op. cit., p. 131. 
43 Ibidem, p. 132. 
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Finalmente em 1932 Getúlio Vargas assinou o novo Código Eleitoral concedendo 

às mulheres o direito de votar e ser votada em âmbito nacional44.  

Dando continuidade à ação política, a FBPF solicitou e conseguiu que Bertha fosse 

nomeada para a comissão que elaborou o anteprojeto da próxima Constituição. 

Posteriormente ela também foi candidata à eleição, mas não conseguiu se eleger45. 

Dois anos depois, em 1936, Bertha era suplente na Câmara, e com o falecimento de 

Cândido Pessoa, acabou assumindo o mandato de Deputada Federal46. 

Como legisladora, apresentou o projeto do Estatuto da Mulher, propondo uma 

reforma legislativa quanto ao trabalho feminino. Propôs ainda a criação do Departamento 

Nacional da Mulher47.  

Com a decretação do Estado Novo (1937-1945), sua carreira parlamentar foi 

encerrada e a FBPF perdeu sua capacidade de mobilização.  Mesmo afastada da política 

Bertha manteve-se fiel à luta pela cidadania da mulheres e continuou representando o 

Brasil em diversos eventos internacionais48. 

Esta situação política do país, por certo fez “adormecer” a busca por novas 

conquistas feministas, o que permaneceu até a década de 1960, quando surge um novo 

feminismo ocidental que nos serviria de inspiração. 

O feminismo surgido nos Estados Unidos e na Europa nos anos de 1960 e 1970 

estava relacionado à toda movimentação que ocorria nestas regiões naquela época49. 

Como mencionamos anteriormente, haviam movimentos pelos direitos civis, pelas 

lutas anticolonialistas, e por direitos emancipatórios da mulher. 

O cenário norte americano e europeu era de grande efervescência política, 

revolução de costumes, renovação cultural. Enquanto no Brasil, o ambiente era 

completamente diferente, qual seja, o de uma ditadura surgida com o golpe militar de 

196450. 

Neste regime marcado “por cassação de direitos políticos, censura, prisões 

arbitrárias, tortura, desaparecimentos, exílio”, cujo ponto alto foi o Ato Institucional nº 5 

(AI-5), qualquer tipo de atuação política era considerada perigosa e, portanto, reprimida51. 

                                                           
44 Ibidem, p. 132. 
45 Ibidem, p. 132-133. 
46 Ibidem, p. 133. 
47 Ibidem, p. 133. 
48 Ibidem, p. 133-134. 
49 PINTO, op. cit., p. 41. 
50 Ibidem, p. 43. 
51 Ibidem, p. 42-43. 
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É dentro deste contexto que o feminismo brasileiro se desenvolve. A maioria das 

militantes feministas brasileiras eram simpatizantes da luta contra a ditadura e, por este 

motivo, muitas delas foram perseguidas, presas e exiladas52. 

Importante notar que antes deste período já existiam movimentos de mulheres de 

classes populares e médias que, em sua “simples” condição de donas-de-casa e mães, 

tentavam interferir no espaço público, por meio de movimentos contra a carestia, em 

busca de melhoria na saúde, nas escolas, nos serviços públicos53. 

Tais movimentos não eram e não são considerados feministas, pois as mulheres 

envolvidas não lutavam contra a opressão masculina ou por mudanças em seus papéis 

atribuídos pela sociedade. Mas ao longo do tempo, a distância entre esses movimentos e 

o feminismo insurgente diminuiu54. 

Os primeiros grupos feministas do Brasil, surgiram em 1972 em São Paulo e no Rio 

de Janeiro. Eram grupos informais, de reflexão, que reuniam mulheres que se conheciam 

e eram convidadas a participar por meio de convites55. 

Os grupos de São Paulo eram formados por mulheres intelectuais de esquerda e 

profissionais que haviam morado nos Estados Unidos e na Europa e, portanto, tido contato 

com os ideais feministas que avançavam a todo vapor naquelas regiões56. 

Os grupos do Rio de Janeiro tinham a mesma natureza, tendo o primeiro sido 

formado por Branca Moreira Alves. Seus encontros também possuíam caráter informal, 

reuniam amigas e um grupo católico do qual sua mãe fazia parte57. 

O interessante é que ainda que esses grupos não tivessem visibilidade, pois eram 

privados, eles foram responsáveis por introduzir no ambiente em que ocorriam, questões 

importantes relacionadas às mulheres e até então ignoradas58. 

Em 1975 as questões femininas ganharam novo status perante todos os países, 

dentre os quais o Brasil, devido a decisão da Organização da Nações Unidas – ONU, de 

instituir aquele ano como sendo o Ano Internacional da Mulher e os anos de 1975 a 1985 

a década da mulher em todo o mundo59.  

Aproveitando este momento, vários eventos marcaram a entrada da agenda 

                                                           
52 Ibidem, p. 45. 
53 Ibidem, p. 43-44. 
54 Ibidem, p. 44. 
55 Ibidem, p. 49. 
56 Ibidem, p. 50. 
57 Ibidem, p. 51. 
58 Ibidem, p. 52. 
59 Ibidem, p. 56. 
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feminina na esfera pública, dentre os quais podemos citar o que realizou-se no Rio de 

Janeiro, sob o patrocínio do Centro de Informação da ONU, cujo tema era “O papel e o 

comportamento da mulher na realidade brasileira”60. 

Neste evento também foi criado o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira 

– CDMB61, cujo principal objetivo era “combater a alienação da mulher em todas as 

camadas sociais para que ela pudesse exercer o seu papel insubstituível e até agora não 

assumido no processo de desenvolvimento”62.  

O ano de 1975 também foi marcado por outros acontecimentos importantes, tais 

como: o início das reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – 

SBPC; e a organização do Movimento Feminino pela Anistia63.  

As reuniões da SBPC se tornaram espaços para manifestações contra a ditadura e o 

restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Além disso, durante os dez anos 

seguintes em que os encontros nacionais aconteceram, houve o desenvolvimento do 

feminismo acadêmico e de pesquisas sobre a condição da mulher no Brasil64. 

 O Movimento Feminino pela Anistia fundado por Terezinha Zerbini cresceu e foi 

fundamental na campanha pela Anistia que veio a ser concedida em 197965. 

 A anistia aos presos e exilados políticos, bem como a reforma partidária ocorrida 

em 1979 marcaram uma nova época de menos repressão e medo, e mais possibilidades 

de manifestação. Ainda vivíamos sob domínio militar, mas o AI-5 não vigia mais66. 

 Assim começa a década de 1980, um período de redemocratização em que o 

movimento feminista brasileiro toma novos rumos. 

O processo de redemocratização fez surgir divisões entre as feministas. Além da 

divisão partidária entre PMDB e PT, também houve uma divisão de ideais entre aquelas 

que lutavam pela institucionalização do movimento e aproximação com a esfera estatal, 

e aquelas que queriam permanecer autônomas por entender que essa aproximação 

acarretaria uma certa integração67. 

 A questão da institucionalização foi colocada em um momento de abertura 

política, em que se apostava na construção de instituições democráticas. As feministas 

                                                           
60 Ibidem, p. 56. 
61 Ibidem, p. 56. 
62 Ibidem, p. 58. 
63 Ibidem, p. 62-63. 
64 Ibidem, p. 62. 
65 Ibidem, p. 63. 
66 Ibidem, p. 67. 
67 Ibidem, p. 68. 
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que haviam lutado até aquele momento, e que agora viam seu partido PMDB assumir 

alguns governos, foram buscar junto à eles o espaço que queriam para suas causas68. 

 Assim, com o apoio do Governador eleito Franco Montoro, foi criado em 1983 

em São Paulo, por meio de Decreto, o Conselho Estadual da Condição Feminina, órgão 

consultivo, sem orçamento próprio e composto por mulheres do PMDB69. 

 Desde o início esse Conselho sofreu oposição de feministas do PT e de grupos de 

mulheres populares que lutavam, por exemplo, por creches70.  

 As críticas deviam-se ao fato de que quando a participação em um órgão ocorre a 

partir do Estado, a tendência é que partido e movimento se confundam, fazendo com que 

as militantes fiquem comprometidas com as propostas do governo. O que não aconteceria 

caso essa participação ocorresse a partir do movimento, de forma independente71. Mas, 

como sabemos, esta última alternativa é mais difícil de ser concretizada. 

 A criação em 1985 do Conselho Nacional de Direitos da Mulher – CNDM, se deu 

da mesma forma. A partir da iniciativa de um grupo de 40 mulheres do PMDB que 

procurou o candidato à Presidência Tancredo Neves, obtendo dele a promessa de criação 

deste órgão, o que foi feito, mesmo após sua morte, pelo Vice José Sarney72. 

 O CNDM foi criado junto ao Ministério da Justiça, tendo sua Presidente status de 

Ministra, e com orçamento próprio. Entre 1985 e 1989 tratou de diversos temas, 

consensuais ou polêmicos, ligados às reivindicações feministas, dentre os quais podemos 

mencionar a luta por creches, por direitos relativos à sexualidade e à reprodução73. 

 Mas, sua mais bem sucedida atuação, ocorreu junto à Assembleia Nacional 

Constituinte, trabalhando em parceria com as 26 parlamentares eleitas naquela época74. 

Foram elas: Abigail Feitosa, Anna Maria Rattes, Benedita da Silva, Beth Azize, 

Bete Mendes, Cristina Tavares, Dirce Tutu Quadros, Eunice Michiles, Irma Passoni, 

Lídice da Mata, Lúcia Braga, Lúcia Vânia, Márcia Kubitschek, Maria de Lourdes Abadia, 

Maria Lúcia, Marluce Pinto, Moema São Thiago, Myriam Portella, Raquel Cândido, 

Raquel Capiberibe, Rita Camata, Rita Furtado, Rose de Freitas, Sadie Hauache, Sandra 

Cavalcanti, Wilma Maia75. 

                                                           
68 Ibidem, p. 69. 
69 Ibidem, p. 70. 
70 Ibidem, p. 70. 
71 Ibidem, p. 71. 
72 Ibidem, p. 72. 
73 Ibidem, p. 72. 
74 Ibidem, p. 72. 
75 BRASIL. Câmara dos Deputados.  Atividade Legislativa. Legislação.  Portal da Constituição Cidadã.  

Bancada Feminina. Disponível em https://www2.camara.leg.br/atividade-

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres
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Importante notar que entre essas 26 parlamentares apenas uma, Moema San Thiago, 

tinha atuação feminista pública. As demais não faziam parte da militância, mas tiveram 

uma trajetória surpreendente: se autodenominaram bancada feminina e apresentaram 30 

emendas englobando praticamente todas as reivindicações do movimento feminista76. 

O CNDM, sob a presidência de Jacqueline Pitanguy, foi presença fundamental, 

promovendo campanha nacional na televisão com o slogan “Constituinte pra valer tem 

que ter direitos da mulher!” e reunindo feministas em um encontro que resultou no 

documento chamado “Carta das Mulheres”77. 

Este documento foi o mais completo e abrangente da época, sendo considerado um 

dos mais importantes do feminismo brasileiro contemporâneo. Foi dividido em duas 

partes. A primeira, defendia a justiça social, a criação do Sistema Único de Saúde, o 

ensino público e gratuito em todos os níveis, entre outros temas. A segunda, detalhava as 

demandas relativas aos direitos da mulher com relação ao trabalho, a saúde, a sociedade 

conjugal, violência contra a mulher, aborto78. 

Em resumo, a atuação do CNDM, da bancada feminina, que não era feminista, de 

mulheres de diversas lideranças regionais, que promoveram campanha e mantiveram-se 

atentas ao acompanhamento dos trabalhos, vencendo pressões e resistências, fizeram com 

que nossas demandas fossem incorporadas ao texto Constitucional e, acima de tudo, nos 

mostrou que um atuar político organizado é capaz de mudar o rumo da história. 

 

1.4 Feminismo acadêmico brasileiro: mais um campo de luta 

 

 Para Céli Regina Jardim Pinto, a produção acadêmica sobre a mulher tem um texto 

fundador: a tese de livre-docência de Heleith Saffioti de 1967 intitulada “A mulher na 

sociedade de classes: mito e realidade”79.  

 Depois desse período, a iniciativa mais importante foram os concursos para 

pesquisa sobre a mulher promovidos pela Fundação Carlos Chagas e financiados pela 

Fundação Ford, entre os anos de 1978 e 1998, que financiaram 170 projetos por todo o 

país. Também foi na Fundação Carlos Chagas, em 1981, que surgiu o jornal “Mulherio”, 

                                                           
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres. Acesso 

em 18.05.2019. 
76 Ibidem, p. 74. 
77 Ibidem, p. 74. 
78 Ibidem, p. 75. 
79 Ibidem, p. 86. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres
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cuja a última edição foi a de nº 39 em 198880. 

 Nas décadas de 1980 e 1990 a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Ciências Sociais – ANPOCS, a Associação Nacional de Pesquisa em Educação – 

ANPED, a Associação Nacional de Pesquisa em Letras – ANPOL também abriram 

espaço para a produção de estudos sobre a mulher81. 

 No entanto, diferentemente do que aconteceu nos centros universitários dos 

Estados Unidos e da Europa, os estudos sobre a mulher não se institucionalizaram em 

cursos, departamentos ou programas de pós-graduação no Brasil82.  

 Surgiram apenas núcleos de estudos sobre a mulher que reúnem pesquisadoras e 

pesquisadores, publicam livros e revistas especializadas e tornaram-se referências 

nacionais83. 

 Dentre estes podemos citar: o Núcleo de Estudos de Gênero, da Universidade 

Estadual de Campinas e que publica a revista acadêmica Pagu; a Rede Feminista Norte e 

Nordeste de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher e Relações de Gênero – REDOR; os 

núcleos da Universidade de Brasília, da Universidade de São Paulo e da Universidade 

Federal da Bahia; a Revista Estudos Feministas da Universidade Federal de Santa 

Catarina84; e a Revista Gênero, da Universidade Federal Fluminense85. 

Como podemos observar pela trajetória traçada neste capítulo, o caminho 

percorrido pelas mulheres para serem reconhecidas como cidadãs e detentoras de direitos 

foi longo, com diversos obstáculos, muitos superados e tantos outros ainda por superar.  

As reivindicações, dependendo do país e do momento histórico vivido, tinham 

particularidades que, em última análise, representavam a luta contra o patriarcado e a 

ordem social imposta que insiste em atribuir papéis aos homens e às mulheres que os 

mantém em situação de hierarquia e desigualdade. 

Vimos também que é possível modificar, romper, recriar esses papéis, mas para isso 

é necessário: em primeiro lugar um olhar e um posicionamento crítico; em segundo lugar 

a vontade de transpor barreiras; e em terceiro lutar, sem desistir até que seja alcançado o 

objetivo final, qual seja, a igualdade de fato. 

 

                                                           
80 Ibidem, p. 86-87. 
81 Ibidem, p. 87. 
82 Ibidem, p. 88. 
83 Ibidem, p. 88. 
84 Ibidem, p. 88-89. 
85 Revista Gênero. UFF - Política social. Universidade Federal Fluminense. Disponível em 

https://periodicos.uff.br/revistagenero. Acesso em 17.05.2019. 

https://periodicos.uff.br/revistagenero
https://periodicos.uff.br/revistagenero
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CAPÍTULO 2 

MULHER E O MERCADO FORMAL DE TRABALHO: AS PAUTAS 

FEMININAS NO CONGRESSO BRASILEIRO 

 

2.1 A mulher e a CLT a partir da Assembleia Constituinte 

 

 A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é um Decreto-Lei datado de 

01/05/1943, vigente até os dias atuais e, como bem nos lembra Antônio Álvares da Silva, 

um amplo código de regulamentação do trabalho, elaborado “por grandes juristas e fruto 

de reflexões maduras e independentes”, sendo “uma das melhores leis da história de nosso 

país”86. 

 A CLT é um código de Direito Público que trata de questões que envolvem o 

interesse geral, com normas ordinárias e especiais de tutela, dentre as quais o Direito 

Coletivo (sindicatos e os institutos jurídicos que dele emergem), a parte institucional e 

organizacional da Justiça do Trabalho, o processo do trabalho e a aplicação de 

penalidades87. Silva lembra ainda que: 

Nosso legislador de 43 previu que o trabalho humano não é apenas um contrato 

que se firma entre empregado e empregador, mas uma instituição, permanente 

e durável no tempo, que concentra muito mais interesse coletivo e público88. 

 

Ao longo do tempo, a CLT sofreu diversas alterações, principalmente após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que consagrou diversos princípios, direitos 

e garantias fundamentais, que geram reflexos sobre as normas infraconstitucionais. 

Dentre algumas mudanças relevantes para o mundo do trabalho tivemos a Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho para julgar 

as controvérsias oriundas das relações de trabalho e concentrou em um só órgão as 

questões materiais e processuais relativas à matéria89. 

Ao analisar a CLT, observamos diversas outras alterações introduzidas no período 

pós Constituição de 1988. Mas, nesta pesquisa, daremos especial ênfase às mudanças 

ocorridas no Título III, Capítulo III, intitulado “Da proteção do trabalho da mulher” no 

qual se encontram os artigos 372 a 401. 

                                                           
86 SILVA, Antônio Álvares. Trabalho da mulher e do menor. In: FILHO, Georgenor de Sousa Franco 

(Coord.). Trabalho da mulher: homenagem a Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr. 2009, p. 21. 
87 Ibidem, p. 21. 
88 Ibidem, p. 22. 
89 Ibidem, p. 22. 
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Ao consultar o texto não compilado da CLT no site do Planalto90, claramente é 

possível identificar todas as alterações que ocorreram nos últimos trinta anos. Somente 

no Título III, Capítulo III, que trata da proteção do trabalho da mulher, foram feitas as 

seguintes alterações, conforme demonstra tabela 1. 

Tabela 1 – Leis que alteraram a CLT entre os anos de 1988 e 2018 

Lei data Conteúdo resumido 

7.855 24/10/1989 Revogou os artigos 374, 375 e 378 relacionados a 

duração e condições de trabalho, bem como os artigos 

379 e 380 relativos ao trabalho noturno, e o art. 387 que 

tratava dos métodos e locais de trabalho. 

8.213 24/07/1991 Alterou a redação do Art. 394-A, Inciso III, §3º que trata 

da proteção à maternidade quando a mulher trabalhar 

em local insalubre. 

9.799 26/05/1999 Incluiu o artigo 373-A que trata da duração, condições 

do trabalho e da discriminação contra a mulher. Com 

relação aos métodos e locais de trabalho, vedou os 

artigos 390-A e 390-D, e incluiu os artigos 390-B, 390-

C e 390-E. Alterou o art. 392, §4º com relação à 

proteção da maternidade. E vedou os artigos 401-A e 

401-B relacionados às penalidades. 

10.244 27/06/2001 Revogou o artigo 376. 

10.421 15/04/2002 A Lei 10.421/2002 alterou a redação do artigo 392 e 

parágrafos, bem como o artigo 392-A, §4º que tratam da 

proteção à maternidade. 

12.010 03/08/2009 Revogou os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 392-A, que 

trata da proteção à maternidade. 

12.812 16/05/2013 Incluiu o artigo 391-A com relação à proteção da 

maternidade. 

12.873 24/10/2013 Revogou o artigo 392-A e incluiu o §5º, no mesmo 

dispositivo. Alterou o artigo 392-B, e incluiu o artigo 

392-C todos com relação à proteção da maternidade. 

13.467 13/10/2017 A Reforma Trabalhista realizou inúmeras alterações na 

CLT. Revogou o parágrafo único do artigo 372, que 

trata da duração, condições do trabalho e da 

discriminação contra a mulher, e o artigo 384 que trata 

dos períodos de descanso. Alterou ainda o artigo 394-

A, Incisos I, II e III, vedou o §1º, incluiu os §2º e §3º, 

alterou o artigo 396, §1º, incluiu o §2º relacionados à 

proteção da maternidade. 

13.509 22/11/2017 Incluiu o parágrafo único no artigo 391-A e alterou os 

artigos 392-A caput e 396 caput todos com relação à 

proteção da maternidade. 
Fonte: elaboração própria, a partir do site do Planalto (2019). 

                                                           
90 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto – Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.html. Acesso em 06.abr.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.html
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Conforme descrito na tabela 1, foram dez as alterações ocorridas somente no Título 

III, Capítulo III da CLT, entre os anos de 1988 e 2018. Além das modificações neste 

capítulo, também tivemos a alteração do artigo 131, inciso II, que trata da licença por 

motivo de maternidade ou aborto, realizada pela Lei nº 8.921 de 25/07/1994. 

 Contudo, é importante analisar se as normas destacadas na tabela 1 refletem a 

igualdade de direitos e obrigações expressa no Art. 5º, I, bem como a proteção conferida 

pelo Art. 7º, Incisos XVIII, XX e XXX, ambos da Constituição Federal91. 

Neste sentido, buscamos também avaliar se a proteção ao trabalho da mulher e 

prevista na CLT, encontra-se em consonância com a igualdade imposta pela Constituição, 

cumprindo, inclusive, o papel de coibir atos discriminatórios. 

É importante colocar em pauta ainda se as normas atualmente vigentes ampliam ou 

restringem a inserção da mulher no mercado formal de trabalho. São essas questões que 

pretendemos trazer para o debate neste capítulo. 

No entanto, antes de iniciar o debate propriamente dito, realizamos um 

levantamento de dados para verificar se a representatividade política feminina, nos 

últimos trinta anos, teve o condão de trazer propostas de leis e/ou normas jurídicas que 

favoreçam o mercado de trabalho da mulher. 

É sobre essa pesquisa de dados que falaremos a seguir. 

 

2.2 Quanto conquistamos desde a Constituinte? 

 

Na busca por dados quantitativos sobre a forma como o Congresso brasileiro tem 

tratado as questões relacionadas à mulher e ao mercado de trabalho, decidimos fazer um 

levantamento de dados para pesquisar o número de leis propostas e aprovadas envolvendo 

estes temas. 

Para fazer a coleta de dados quantitativos utilizamos o site da Câmara dos 

Deputados92, que disponibiliza na aba “Atividade legislativa/Propostas Legislativas” a 

                                                           
91 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 

17.03.2019. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego 

e do salário, com a duração de cento e vinte dias; XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 

incentivos específicos, nos termos da lei; XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções 

e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 
92 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em https://www.camara.leg.br/. Acesso em 17.03.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.camara.leg.br/
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opção de “Pesquisa Avançada”, na qual é possível inserir os parâmetros de pesquisa 

desejados. 

Os dados quantitativos coletados foram separados por períodos de governo 

presidencial, pós Constituição de 1988, indicando o número de propostas apresentadas, 

arquivadas, transformadas em norma jurídica e com outros resultados93 em cada governo. 

 Os tipos de proposições escolhidas para a coleta destes dados foram os Projetos de 

Leis (PLs), as Emendas à Constituição (PECs) e as Leis Complementares (PLPs) 

propostas por parlamentares eleitas/eleitos no período de 1988 à 2018. 

As tabelas 2, 3 e 4 trazem os dados coletados com o termo “mulher”.  Os seguintes 

parâmetros foram utilizados nesta pesquisa:  

 tipo da proposição: PL (ou PEC ou PLP) 

 data de apresentação: data inicial e data final de governo 

 em tramitação: todas 

 assunto, todas estas palavras: mulher 

 onde procurar? ementa, indexação, inteiro teor 

Após a inserção dos parâmetros citados, os dados coletados encontram-se na tabela 

2 a seguir. 

Tabela 2 – Número de Projetos de Lei encontrados entre os anos de 1988 e 2018 

PROJETOS DE LEI (PLs) – busca pelo termo “mulher” 

Governo  

 

Período Nº de PLs 

Propostos 

Nº de PLs 

Arquivados 

Nº de PLs 

Transformados 

em norma 

jurídica 

Nº de PLs 

com outros 

resultados 

José Sarney  1988-1990 116 112 04 - 

Fernando 

Collor  

1990-1992 129 112 12 05 

Itamar 

Franco 

1992-1995 32 32 - - 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 

1995-2003 274 189 22 63 

Luiz Inácio 

Lula da 

Silva 

2003-2011 488 309 14 165 

Dilma 

Rousseff  

2011-2016 568 176 21 371 

                                                           
93 Como outros resultados podemos citar: tramitando em conjunto, aguardando deliberação, aguardando 

designação de Relator, aguardando apreciação pelo Senado Federal, pronta para pauta, aguardando 

devolução de Relator que deixou de ser membro, retirado pelo Autor, devolvida ao Autor, aguardando 

Parecer, aguardando criação de comissão temporária.  
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Michel 

Temer  

2016-2019 307 91 05 211 

Total - 1914 1021 78 815 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados pesquisados no site da Câmara dos Deputados94. 

 

 Como se pode verificar, dos 1914 Projetos de Lei propostos com o termo 

“mulher”, somente 78 foram transformados em norma jurídica, ao longo de trinta anos.  

Os dados demonstram que o Governo Itamar Franco foi o que teve o menor número 

de propostas apresentadas, enquanto o Governo Dilma Rousseff recebeu o maior número. 

No entanto, os dados evidenciam que foi no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) que houve o maior número de PLs transformados em norma jurídica (22), 

seguido pelo governo Dilma (21), muito embora o número de propostas no governo FHC 

tenha sido de menos da metade das propostas que foram apresentadas no Governo Dilma. 

 Os mesmos parâmetros foram utilizados para a coleta de dados quantitativos 

relativos às Propostas de Emenda à Constituição (PECs). Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela 3 a seguir. 

Tabela 3 - Número de Emendas à Constituição encontradas entre os anos de 1988 e 2018 

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO (PECs) 

Busca pelo termo “mulher” 

Governo  

 

Período Nº de PECs 

Propostas 

Nº de PECs 

Arquivadas 

Nº de PECs 

Transformadas 

em norma 

jurídica 

Nº de PECs  

com outros 

resultados 

Sarney  1988-1990 - - - - 

Collor  1990-1992 01 01 - - 

Itamar 1992-1995 01 - - 01 

FHC 1995-2003 17 14 01 02 

Lula  2003-2011 30 16 01 13 

Dilma  2011-2016 14 06 - 08 

Temer 2016-2019 09 01 - 08 

Total  - 72 38 02 32 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados pesquisados no site da Câmara dos Deputados95. 

 

É possível observar que, das 72 Propostas de Emenda à Constituição com o termo 

“mulher”, somente 02 foram transformadas em norma jurídica, ao longo de trinta anos. 

Os dados mostram que os Governos Collor e Itamar foram os que receberam o 

                                                           
94 BRASIL. Câmara dos Deputados. Atividade legislativa. Propostas legislativas. Pesquisa avançada. 

Disponível em https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada. Acesso em 

17.03.2019. 
95 BRASIL. Câmara dos Deputados. Atividade legislativa. Propostas legislativas. Pesquisa avançada. 

Disponível em https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada. Acesso em 

17.03.2019. 

https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada
https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada
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menor número de propostas, enquanto o Governo Lula recebeu o maior número.  

Entretanto, os dados destacam também que foi somente nos governos FHC e Lula 

que PECs foram transformadas em norma jurídica. Importante notar que no governo FHC 

foram recebidas cerca de metade das propostas apresentadas no Governo Lula. 

Os mesmos parâmetros foram utilizados para a coleta de dados quantitativos 

relativos à Projetos de Lei Complementar (PLPs). Os resultados obtidos encontram-se na 

tabela 4 a seguir. 

Tabela 4 - Número de Leis Complementares encontradas entre os anos de 1988 e 2018 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR (PLPs) 

Busca pelo termo “mulher” 

Governo  

 

Período Nº de PLPs 

Propostos 

Nº de PLPs 

Arquivados 

Nº de PLPs 

Transformados 

em lei 

Nº de PLPs  

com outros 

resultados 

Sarney  1988-1990 13 10 - 03 

Collor  1990-1992 06 06 - - 

Itamar 1992-1995 - - - - 

FHC  1995-2003 06 04 01 01 

Lula  2003-2011 10 07 01 02 

Dilma  2011-2016 24 05 - 19 

Temer  2016-2019 03 02 - 01 

Total -  62 34 02 26 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados pesquisados no site da Câmara dos Deputados96. 

 

Dos 62 Projetos de Lei Complementar propostos com o termo “mulher”, somente 

02 foram transformados em norma jurídica, ao longo de trinta anos. 

Os dados demonstram que o Governo Temer foi o que recebeu o menor número de 

propostas, enquanto o Governo Dilma recebeu o maior número. 

Apesar dos Governos FHC e Lula terem recebido um número menor de propostas 

em relação ao governo Dilma, foi somente naqueles dois governos que os PLPs foram 

transformados em norma jurídica. Note-se que no governo FHC foram recebidas cerca de 

metade das propostas apresentadas no Governo Lula. 

Com os dados quantitativos levantados nesta primeira pesquisa e apontados nas 

tabelas 2, 3 e 4, concluímos que foram propostos um total de 2.048 Projetos de Lei, 

Propostas de Emenda à Constituição e Projetos de Lei Complementar, versando sobre o 

tema “mulher”.  

                                                           
96 BRASIL. Câmara dos Deputados. Atividade legislativa. Propostas legislativas. Pesquisa avançada. 

Disponível em https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada. Acesso em 

17.03.2019. 

https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada
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No entanto, somente 82 destas propostas foram transformadas em norma jurídica. 

Isso representa cerca de 4% do total de propostas apresentadas ao longo de trinta anos. 

Para relacionar os dados já coletados com o mercado de trabalho, realizamos uma 

segunda pesquisa, agora utilizando os termos “mulher” e “trabalho”. 

As tabelas 5, 6 e 7 trazem dados quantitativos coletados nesta segunda pesquisa, 

relativos aos Projetos de Lei (PLs), Emendas à Constituição (PECs) e Leis 

Complementares (PLPs) propostos no período de 1988 à 2018. 

 Os dados desta segunda pesquisa também foram separados por períodos de 

governo presidencial, pós Constituição de 1988, com o objetivo de identificar o número 

de PLs, PECs e PLPs propostos, arquivados, transformados em norma jurídica e com 

outros resultados no período entre 1988 e 2018. 

Os seguintes parâmetros foram utilizados: 

 tipo da proposição: PL – Projeto de Lei 

 data de apresentação: data inicial e data final de governo 

 em tramitação: todas 

 assunto, todas estas palavras: mulher trabalho 

 onde procurar? ementa, indexação, inteiro teor 

Após a inserção dos parâmetros acima, os dados coletados encontram-se na tabela 

5 a seguir. 

Tabela 5 - Número de Projetos de Lei encontrados entre os anos de 1988 e 2018 

PROJETOS DE LEI (PLs) 

Busca pelos termos “mulher” e “trabalho” 

Governo  

 

Período Nº de PLs 

Propostos 

Nº de PLs 

Arquivados 

Nº de PLs 

Transformados 

em lei 

Nº de PLs  

com outros 

resultados 

Sarney 1988-1990 39 38 01 - 

Collor  1990-1992 27 21 05 01 

Itamar 1992-1995 09 09 - - 

FHC  1995-2003 58 41 04 13 

Lula  2003-2011 200 125 07 68 

Dilma  2011-2016 236 74 07 155 

Temer 2016-2019 120 37 - 83 

Total - 689 345 24 320 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados pesquisados no site da Câmara dos Deputados97. 

 

                                                           
97 BRASIL. Câmara dos Deputados. Atividade legislativa. Propostas legislativas. Pesquisa avançada. 

Disponível em https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada. Acesso em 

24.03.2019. 
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Nesta segunda pesquisa, verificamos que dos 689 Projetos de Lei propostos com os 

termos “mulher” e “trabalho”, apenas 24 foram transformados em norma jurídica, ao 

longo de trinta anos. 

Os dados revelam que o Governo Itamar foi o que recebeu o menor número de 

propostas e que o Governo Dilma recebeu o maior número, seguida pelo governo Lula. 

Os governos Dilma e Lula tiveram o mesmo número de propostas transformadas em 

norma jurídica (07). 

O governo Collor, apesar de ter recebido um número muito inferior de propostas, 

teve 05 delas transformadas em lei. O governo FHC teve 04 propostas transformadas em 

norma. 

Analisando detalhadamente cada um dos 689 Projetos de Lei da tabela 5 que foram 

propostos e os que foram transformados em norma jurídica, obtivemos dados 

quantitativos referentes a atuação da bancada feminina no Congresso.  

Apresentamos a seguir, por ordem de governo, os nomes das parlamentares que 

apresentaram propostas ao longos de trinta anos. Seus nomes encontram-se em destaque 

apenas para melhor visualização. 

No governo Sarney, dos 39 PLs propostos, 12 foram de autoria de 08 mulheres. São 

elas: Beth Azize, Alceni Guerra, Myriam Portella, Lucia Vania, Lidice da Mata, Rita 

Camata, Anna Maria Rattes, Benedita da Silva. 

Rita Camata foi a autora da única PL (de nº 1.864/1989) proposta por mulher e 

transformada em norma jurídica neste governo, a Lei nº 8.861/1994, posteriormente 

alterada pela Lei nº 10.421/2002. Esta última lei alterou a redação da CLT quanto ao 

artigo 392 e parágrafos, e o artigo 392-A, §4º que tratam da proteção à maternidade. 

No governo Collor dos 27 PLs propostos, 06 foram de autoria de 04 mulheres. São 

elas: Benedita da Silva, Rita Camata, Lurdinha Savignon, Abigail Feitosa.  

Rita Camata foi a autora da única PL (de nº 382/1991) proposta por mulher e 

transformada em norma jurídica neste governo, a Lei nº 9.799/1999.  

Esta lei incluiu na CLT o artigo 373-A que trata da duração, condições do trabalho 

e da discriminação contra a mulher. Com relação aos métodos e locais de trabalho, vedou 

os artigos 390-A e 390-D. Incluiu os artigos 390-B, 390-C e 390-E. Alterou o art. 392, 

§4º com relação à proteção da maternidade. E vedou os artigos 401-A e 401-B 

relacionados às penalidades. 

Dos outros 04 PLs propostos neste governo e que foram transformados em norma, 

03 foram de autoria do poder executivo e 01 de autoria do parlamentar Eduardo Jorge (PL 
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nº 1.104/1991, que alterou o art. 131, II da CLT). 

No governo Itamar dos 09 PLs propostos, 01 foi de autoria da parlamentar Maria 

Luiza Fontenele. O PL nº 4.457/1994 que estabelecia pena para o assédio sexual, mas 

foi arquivado. 

No governo FHC dos 58 PLs propostos, 20 foram de autoria de 14 mulheres. São 

elas: Kátia Abreu, Iara Bernardi, Ana Corso, Luiza Erundina, Nair Xavier, Maria Elvira, 

Telma de Souza, Marta Suplicy, Fátima Pelaes, Jandira Feghali, Rita Camata, Vanessa 

Felippe, Raquel Capiberibe, Maria Laura.  

Luiza Erundina foi a autora do PL nº 2.155/1999, transformado na Lei nº 

12.227/2010, que instituiu o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher - RASEAM, 

que passou a fornecer dados sobre a população feminina, dentre os quais os relativos à 

taxa de emprego formal, desemprego, rendimento médio real das mulheres ocupadas, 

índice de participação trabalhista em ambientes insalubres e etc.  

Iara Bernardi foi a autora do PL nº 61/1999, transformado na Lei nº 10.224/2001, 

que alterou o Código Penal para incluir o art. 216-A tipificando o assédio sexual como 

crime sujeito à detenção de 01 a 02 anos. 

Fátima Pelaes foi a autora do PL nº 1.733/1996, transformado na Lei nº 

10.421/2002, que estendeu à mãe adotiva ou com guarda judicial, o direito à licença-

maternidade e ao salário-maternidade de 30 a 120 dias (de acordo com a idade do 

adotado). 

O outro PL proposto neste governo e que foi transformado em norma, foi de autoria 

do parlamentar Ademir Lucas (PL nº 1.455/1999, transformado na Lei nº 10.244/2001), 

que revogou o art. 376 da CLT. 

No governo Lula dos 200 PLs propostos, 58 foram de autoria de 38 mulheres. São 

elas: Elcione Barbalho, Solange Amaral, Thelma de Oliveira, Luciana Genro, Cida 

Diogo, Alice Portugal, Íris de Araújo, Aline Corrêa, Sueli Vidigal, Solange Almeida, 

Fátima Pelaes, Dalva Figueiredo, Lídice da Mata, Iriny Lopes, Luciana Costa, Rita 

Camata, Rebecca Garcia, Ana Arraes, Maria do Rosário, Jusmari Oliveira, Andreia Zito, 

Raquel Teixeira, Vanessa Grazziotin, Telma de Souza, Socorro Gomes, Rose de Freitas, 

Luci Choinacki, Ann Pontes, Selma Schons, Laura Carneiro, Almerinda de Carvalho, 

Zelinda Novaes, Lúcia Braga, Janete Capiberibe, Yeda Crusius, Kátia Abreu, Maninha, 

Francisca Trindade. 

Elcione Barbalho foi autora do PL nº 7.843/2010, transformado na Lei nº 

13.583/2017, que instituiu o dia nacional dos Rosacruses. 
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Alice Portugal foi autora do PL nº 583/2007, transformado na Lei nº 13.271/2016, 

que proíbe a revista íntima de funcionária no local de trabalho, estabelecendo multa ao 

empregador infrator. 

Laura Carneiro foi autora do PL nº 4.293/2004, transformado na Lei nº 

11.261/2005, que declara Patrona do Feminismo Nacional a escritora Rose Marie Muraro. 

Dos outros 04 PLs propostos neste governo e que foram transformados em norma, 

nenhum trata de questões relacionadas ao mercado de trabalho da mulher. Dois foram de 

autoria do Senador Paulo Paim, 01 foi de autoria do poder executivo e 01 de autoria do 

parlamentar Mauricio Rabelo. 

No governo Dilma dos 236 PLs propostos, 59 foram de autoria de 34 mulheres. São 

elas: Angela Albino, Dorinha Seabra, Laura Carneiro, Leandre, Carmen Zanotto, Maria 

do Carmo, Dulce Miranda, Mariana Carvalho, Flávia Morais, Moema Gramacho, Janete 

Capiberibe, Tia Eron, Erika Kokay, Ana Perugini, Clarissa Garotinho, Cristiane Brasil, 

Rosangela Gomes, Maria do Rosário, Conceição Sampaio, Jô Moraes, Maria Lucia, 

Andreia Zito, Janete Rocha Iriny Lopes, Rosane Ferreira, Jandira Feghali, Marinha 

Raupp, Liliam Sá, Sandra Rosado, Aline Corrêa, Fatima Pelaes, Marisa Serrano, Eliane 

Rolim, Manuela D’Ávila. 

Dulce Miranda foi autora do PL nº 3.452/2015, transformado na Lei nº 

13.435/2017, que instituiu o mês de agosto como o mês do aleitamento materno. 

Rosane Ferreira, Jandira Feghali e Carmem Zanotto, entre outros, foram 

autoras do PL nº 6.698/2013 transformado na Lei nº 13.257/2016, que dispõe sobre as 

políticas públicas para a primeira infância. 

Dos outros 05 PLs propostos neste governo e que foram transformados em norma, 

nenhum trata de questões relacionadas ao mercado de trabalho da mulher. Um foi de 

autoria do Senador Aloysio Nunes, e os outros 04 de autoria dos parlamentares Edmar 

Arruda, Sandro Mabel, João Arruda e Sandes Júnior. 

No governo Temer dos 120 PLs propostos, 35 foram de autoria de 19 mulheres. São 

elas: Cristiane Brasil, Dorinha Seabra, Mariana Carvalho, Jô Moraes, Erika Kokay, Rose 

de Freitas, Flávia Morais, Laura Carneiro, Carmem Zanotto, Tia Eron, Soraya Santos, 

Josi Nunes, Ana Perugini, Gorete Pereira, Luiza Erundina, Benedita da Silva, Maria do 

Rosário, Jandira Feghali, Pollyana Gama. 

Neste governo, nenhum projeto de lei foi aprovado. 

Parâmetros semelhantes aos utilizados para coleta de dados da tabela 5, foram 

empregados para busca de dados quantitativos relativos às Propostas de Emenda à 
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Constituição: 

 tipo da proposição: PEC - Proposta de Emenda à Constituição 

 data de apresentação: data inicial e data final de governo 

 em tramitação: todas 

 assunto, todas estas palavras: mulher trabalho 

 onde procurar? ementa, indexação, inteiro teor 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela 6 a seguir. 

Tabela 6 - Número de Emendas à Constituição encontradas entre os anos de 1988 e 2018 

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO (PECs) 

Busca pelos termos “mulher” e “trabalho” 

Governo  

 

Período Nº de PECs 

Propostos 

Nº de PECs 

Arquivados 

Nº de PECs 

Transformados 

em lei 

Nº de PECs  

com outros 

resultados 

Sarney 1988-1990 - - - - 

Collor  1990-1992 - - - - 

Itamar 1992-1995 01 - - 01 

FHC  1995-2003 04 03 01 - 

Lula  2003-2011 11 05 01 05 

Dilma  2011-2016 04 03 - 01 

Temer 2016-2019 03 01 - 02 

Total - 23 12 2 9 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados pesquisados no site da Câmara dos Deputados98. 

 

Como se pode verificar, das 23 Propostas de Emenda à Constituição com os termos 

“mulher” e “trabalho”, apenas 02 foram transformadas em norma jurídica, ao longo de 

trinta anos. 

Analisando detalhadamente cada uma dessas 23 Propostas da tabela 6, que foram 

apresentadas e que foram transformadas em norma jurídica, obtivemos os seguintes dados 

quantitativos referentes a atuação da bancada feminina no Congresso, por ordem de 

governo. 

Nos governos Sarney e Collor nenhuma proposta foi apresentada. O governo Itamar 

recebeu apenas 01 proposta do parlamentar Eduardo Jorge relacionada à Previdência 

Social e que constava no site da Câmara dos Deputados, na data da pesquisa, como 

prejudicada. 

No governo FHC foram recebidas 04 propostas, sendo 01 da parlamentar Marina 

Raupp que tratava sobre cota de mulheres nos Tribunais, mas foi arquivada. 

                                                           
98 BRASIL. Câmara dos Deputados. Atividade legislativa. Propostas legislativas. Pesquisa avançada. 

Disponível em https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada. Acesso em 

24.03.2019. 
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Das outras 03 PECs propostas neste governo, apenas a PEC nº 33/1995 de autoria 

do poder executivo, foi transformada em norma, e se refere à previdência social. 

No governo Lula foram recebidas 11 propostas, das quais apenas 02 foram 

propostas por mulheres e ainda estão tramitando. São elas: 

A PEC nº 30/2007 proposta por Angela Portela que pretende ampliar para 180 dias 

a licença à gestante. Na data da pesquisa essa PEC encontrava-se apensada à PEC nº 

515/2010, de autoria da Senadora Federal Rosalba Ciarlini, que propõe a alteração na 

redação do inciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal, para aumentar para 180 dias 

a duração do período de licença à gestante. Ambas estão prontas para Pauta no Plenário. 

A PEC nº 573/2006 proposta por Raquel Teixeira que trata da aposentadoria dos 

profissionais de educação básica. 

A única PEC transformada em norma jurídica foi a de nº 40/2003, proposta pelo 

poder executivo e não tratava de questões relacionadas ao mercado de trabalho da mulher. 

No governo Dilma foram recebidas 04 propostas, das quais 01 foi apresentada pela 

parlamentar Mara Gabrilli versando sobre a inclusão de cuidadores e atendentes 

pessoais como beneficiários de critérios diferenciados para aposentadoria, mas foi 

arquivada. 

Das outras 03 PECs propostas neste governo, a PEC nº 146/2012 de autoria de 

Benjamin Maranhão, tratava da estabilidade provisória da trabalhadora que realizar 

adoção, mas também foi arquivada. 

No governo Temer foram recebidas 03 propostas. A PEC nº 355/2017 de autoria da 

parlamentar Laura Carneiro que tratava de licença parental, mas foi arquivada. 

As outras duas propostas que ainda estão tramitando, não tratam de questões 

relacionadas ao trabalho da mulher. 

Parâmetros semelhantes aos utilizados para coleta de dados das tabelas 5 e 6, foram 

empregados para busca de dados quantitativos relativos às Propostas de Lei 

Complementar: 

 tipo da proposição: PLP - Projeto de Lei Complementar 

 data de apresentação: data inicial e data final de governo 

 em tramitação: todas 

 assunto, todas estas palavras: mulher trabalho 

 onde procurar? ementa, indexação, inteiro teor 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7 - Número de Leis Complementares encontradas entre os anos de 1988 e 2018 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR (PLPs) 

Busca pelos termos “mulher” e “trabalho” 

Governo  

 

Período Nº de PLPs 

Propostos 

Nº de PLPs 

Arquivados 

Nº de PLPs 

Transformados 

em lei 

Nº de PLPs  

com outros 

resultados 

Sarney  1988-1990 05 03 - 02 

Collor  1990-1992 01 01 - - 

Itamar  1992-1995 - - - - 

FHC  1995-2003 01 01 - - 

Lula  2003-2011 06 06 - - 

Dilma 2011-2016 14 05 - 9 

Temer 2016-2019 01 01 - - 

Total  - 28 17 - 11 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados pesquisados no site da Câmara dos Deputados99. 

 

Como se pode verificar, dos 28 Projetos de Lei Complementar propostos com os 

termos “mulher” e “trabalho”, nenhum foi transformado em norma jurídica, ao longo de 

trinta anos. 

No governo Sarney foram recebidos 05 PLPs e nenhum foi proposto por 

parlamentar mulher. Três que tratavam de dispensa arbitrária, foram arquivados. O PLP 

nº 112/1989 encontrava-se, na data da pesquisa, apensado ao PLP nº 33/1988 pronto para 

Pauta no Plenário. 

No governo Collor a única proposta apresentada, não foi feita por parlamentar 

mulher e tratava da aposentadoria do trabalhador rural. 

No governo Itamar não houve apresentação de proposta. 

No governo FHC a única proposta apresentada pretendia alterar a Lei 

Complementar nº 101/2000 estabelecendo responsabilidades relacionadas à gestão social, 

mas foi arquivada, e não foi proposta por uma parlamentar mulher. 

No governo Lula foram apresentadas 06 PLPs, das quais 01 foi proposta pela 

parlamentar Sandra Rosado e tratava de linguagem inclusiva, cujo objetivo era que nos 

casos em que o termo homem/homens estivesse se referindo a pessoas de ambos os sexos, 

fosse empregada a forma inclusiva “homem(ns) e mulher(es)”, mas foi arquivada. Tanto 

esta quanto as outras 05 propostas não tratavam de questões relacionadas ao mercado de 

trabalho da mulher. 

No governo Dilma foram apresentadas 14 PLPs, das quais 03 foram propostas pelas 
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parlamentares Luizianne Lins, Laura Carneiro e Maria Lucia, mas nenhuma tratava 

de questões relacionadas ao mercado de trabalho da mulher. Uma proposta do parlamentar 

Afonso Florence tratava da licença paternidade em casos de adoção, mas foi arquivada. 

As demais propostas versavam sobre temas relacionados a aposentadoria. 

No governo Temer houve somente 01 proposta apresentada, que tratava de 

imunidade tributária e foi arquivada. A autoria não foi de parlamentar mulher. 

Na tentativa de relacionar os dados quantitativos coletados na segunda pesquisa 

com outros termos (homem, igualdade, discriminação), realizamos uma terceira pesquisa 

na mesma página da Câmara dos Deputados100 utilizando outras palavras-chave como 

critérios. Na primeira tentativa, os seguintes parâmetros foram utilizados: 

 tipo da proposição: PL (ou PEC ou PLP) 

 data de apresentação: data inicial e data final de governo 

 em tramitação: todas 

 assunto, todas estas palavras: homem mulher trabalho 

 onde procurar? ementa, indexação, inteiro teor 

Na segunda tentativa, os seguintes parâmetros foram utilizados: 

 tipo da proposição: PL (ou PEC ou PLP) 

 data de apresentação: data inicial e data final de governo 

 em tramitação: todas 

 assunto, todas estas palavras: homem mulher trabalho igualdade 

 onde procurar? ementa, indexação, inteiro teor 

Na terceira tentativa, os seguintes parâmetros foram utilizados: 

 tipo da proposição: PL (ou PEC ou PLP) 

 data de apresentação: data inicial e data final de governo 

 em tramitação: todas 

 assunto, todas estas palavras: homem mulher trabalho discriminação 

 onde procurar? ementa, indexação, inteiro teor 

No entanto, ao inserir no campo “assunto, todas estas palavras”, as combinações 

“homem mulher trabalho”, “homem mulher trabalho igualdade”, “homem mulher 

trabalho discriminação”, não obtemos resultados. 
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Encerramos aqui nossa coleta de dados quantitativos. Como resultado final dos 

dados coletados nas tabelas 5, 6 e 7 concluímos que um total de 740 Projetos de Lei, 

Propostas de Emenda à Constituição e Projetos de Lei Complementar, versando sobre os 

temas “mulher” e “trabalho” foram propostos em trinta anos. 

Deste total, apenas 26 das propostas apresentadas foram transformadas em norma 

jurídica. O que representa cerca de 3,5% do total. 

Importante notar que destas 740 propostas, 200 foram apresentadas pela bancada 

feminina do Congresso, mas somente 10 foram transformadas em lei. Destas 10, apenas 

06 possuem relação direta com o mercado de trabalho da mulher.  

Concluímos até aqui que, a bancada feminina foi autora de cerca de 27% do total 

das propostas legislativas, mas menos de 1% obteve como resultado final a transformação 

em norma jurídica. 

 

2.3 O que conquistamos? 

 

 Antes de iniciar a análise sobre cada uma das 06 normas vigentes, propostas por 

parlamentares mulheres e relacionadas ao mercado de trabalho, faremos alguns 

comentários acerca da condição social da mulher brasileira desde a década de 1940. 

Em 1943, quando entrou em vigor a CLT, faziam apenas 10 anos que havíamos 

conquistado o direito de votar e ser votada em âmbito nacional101. 

O Código Civil de 1916, vigente à época, considerava a mulher incapaz102, uma vez 

que estabelecia que somente o homem possuía capacidade de direitos e obrigações junto 

à ordem civil. O mesmo Código definia ainda como absolutamente incapaz os menores 

de 16 anos, e relativamente incapaz os maiores de 16 e menores de 21 anos, além das 

mulheres casadas durante a sociedade conjugal103. 

Assim, a mulher era incapaz perante a ordem civil pelos seguintes motivos: por ser 

mulher; quando era menor de 21 anos; e mesmo após os 21 anos quando se casava. Isso 

                                                           
101 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Série inclusão: a conquista do voto feminino no Brasil, 

18.04.2013. Disponível em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Abril/serie-inclusao-a-

conquista-do-voto-feminino-no-brasil. Acesso em 06.04.2019. 
102 MARQUES, Fabíola; ABUD, Claudia José. Direito do trabalho - série leituras jurídicas: provas e 

concursos. Vol. 22. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 152. 
103 BRASIL. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 2º. Todo 

homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Art. 5º. São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil: I. Os menores de dezesseis anos. Art. 6º. São incapazes, relativamente 

a certos atos, ou à maneira de os exercer: I. Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos. II. As 

mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Abril/serie-inclusao-a-conquista-do-voto-feminino-no-brasil
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Abril/serie-inclusao-a-conquista-do-voto-feminino-no-brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm
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mesmo? A mulher adquiria capacidade aos 21 anos de idade e ao se casar regredia à 

condição de relativamente capaz, pois sua vida civil passava a ser conduzida por seu 

marido. 

Esta condição perdurou até 1962, quando a Lei nº 4.121, conhecida como o 

“Estatuto da mulher casada”, entrou em vigor alterando o Código Civil de 1916 para, 

entre outros assuntos, considerar a mulher plenamente capaz104. 

A citada lei de 1962 também revogou a parte do Art. 446 da CLT “que permitia ao 

pai ou ao marido opor-se à celebração do contrato de trabalho da mulher”105, já que a 

partir daquele momento as mulheres tornaram-se aptas para contratar. 

No entanto, o parágrafo único do mesmo Art. 446 continuava permitindo ao marido 

“na condição de chefe da sociedade conjugal, postular a rescisão do contrato da 

mulher”106. Este dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 1988 e 

posteriormente foi revogado pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989. 

Dentro do contexto em que foi sancionada a CLT, faz todo o sentido que exista 

neste Decreto um Capítulo que trate exclusivamente da proteção do trabalho da mulher, 

assim como trata do trabalho do menor. Ambos considerados incapazes naquela época. 

Todavia, com o passar dos anos a condição da mulher mudou, graças à sua inserção 

no mercado de trabalho, ainda que por meios não muito gloriosos como a história mundial 

retrata107, e as lutas feministas pela igualdade de direitos perante a sociedade. 

No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a igualdade perante 

a lei foi conquistada com o Art. 5º, I, que expressamente estabeleceu serem homens e 

mulheres iguais em direitos e obrigações. A esse respeito, Alice Monteiro de Barros 

comenta 

Se outrora o trabalho da mulher e o do menor possuíam conotações 

semelhantes que os levaram a ser disciplinados, conjuntamente ou no mesmo 

capítulo, como regimes especiais, hoje não mais se justifica essa 

regulamentação conjunta, pois o regime jurídico da mulher deverá ser o mesmo 

que o do homem, nos termos do art. 372 da CLT, reduzindo-se a proteção ao 

essencial, ou seja, à gravidez e à maternidade, sob pena de se restringir suas 

possibilidades de contratação108. (grifos da autora) 

 

                                                           
104 MARQUES, op. cit., p. 152. 
105 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2007, 

p. 1133. 
106 Ibidem, p. 1133. 
107 BARROS salienta que “A Revolução Industrial acarretou mudanças no setor produtivo e deu origem à 

classe operária, transformando as relações sociais. [...] O emprego generalizado de mulheres e menores 

suplantou o trabalho dos homens, pois a máquina reduziu o esforço físico e tornou possível a utilização das 

“meias-forças dóceis” não preparadas para reivindicar. Suportavam salários ínfimos, jornadas desumanas 

e condições de higienes degradantes, com graves riscos de acidentes”, p. 61. 
108 Ibidem, p. 1095. 
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Em obediência à nova Constituição, o atual Código Civil, Lei nº 10.406 de 

10/01/2002, substituiu o termo homem, pelo termo pessoa, e retirou a palavra mulher dos 

artigos que tratavam das capacidades absoluta e relativa109. 

No entanto, perante a sociedade, a mulher ainda lida diariamente com o padrão 

social de obrigações que lhe são impostos e ainda à considera como a única ou principal 

responsável pelo cuidado do lar e dos filhos. 

Isso se reflete na sua situação junto ao mercado de trabalho, uma vez que leva 

milhares de mulheres a se sujeitarem à condições precárias, salários baixos, conviver com 

o assédio moral e/ou sexual, somente para citar alguns exemplos. 

E se reflete também perante o poder público, na medida em que o número de 

parlamentares mulheres ainda é pequeno se comparado ao total de homens no Congresso. 

Neste sentido, Flávia Biroli nos lembra que há uma fronteira entre a esfera privada 

e a esfera pública da mulher que precisa ser problematizada. 

 

Em outras palavras, a vida doméstica, em um conjunto diferenciado de práticas 

que se estende da divisão sexual do trabalho à economia política dos afetos, da 

responsabilização desigual pelo cotidiano da vida à norma heterossexual, é 

desconsiderada como fator que define as possibilidades de atuação da vida 

pública110. 

 

Para contextualizar o que foi dito, apresentamos a seguir um gráfico publicado em 

uma notícia vinculada no site da Câmara dos Deputados111, em 08/10/2018, que mostra o 

aumento gradativo da bancada feminina no Congresso, desde a conquista do direito ao 

voto. 

 

    

 

 

                                                           
109 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 1º Toda pessoa é 

capaz de direitos e deveres na ordem civil. Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos 

ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais 

e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; V - os pródigos. 
110 BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil. 1ª ed. São Paulo: 

Boitempo, 2018, p. 11. 
111 BRASIL. Câmara dos Deputados. Política e administração pública. Bancada feminina na Câmara 

sobe de 51 para 77 deputadas, 08.10.2018. Disponível em 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564035-BANCADA-FEMININA-NA-

CAMARA-SOBE-DE-51-PARA-77-DEPUTADAS.html. Acesso em 07.04.2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564035-BANCADA-FEMININA-NA-CAMARA-SOBE-DE-51-PARA-77-DEPUTADAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/564035-BANCADA-FEMININA-NA-CAMARA-SOBE-DE-51-PARA-77-DEPUTADAS.html
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Figura 1 – Número de mulheres na Câmara dos Deputados entre 1933 e 2018 

 

    Fonte: Câmara dos Deputados 

 

Como se pode verificar, após a promulgação da Constituição de 1988 houve um 

aumento expressivo no número de mulheres parlamentares, de 30 para 77. Apesar disso, 

ainda ocupamos apenas cerca de 15% das cadeiras da Câmara, uma vez que sua 

composição é de 513 deputados. 

Entendemos que este fato se reflete de alguma forma no número de propostas e 

conquistas legislativas voltadas para a mulher e o mercado de trabalho. E que o conteúdo 

de cada norma também precisa ser analisado para que possamos compreender se além da 

igualdade perante a lei, estamos buscando a igualdade social substantiva e o combate à 

discriminação. 

É com esta visão que passaremos agora a analisar as 06 normas vigentes, propostas 

por parlamentares mulheres e relacionadas ao mercado de trabalho. 

Quadro 1 - PL nº 1.864/1989
112 

Proposição PL nº 1.864/1989 - Governo Sarney 

Autora Rita Camata 

Ementa  Dá nova redação ao Artigo 392 da consolidação das leis do 

trabalho. 

Explicação da ementa Dispondo sobre a licença gestante de 120 dias, conforme o 

                                                           
112 BRASIL. Projeto de Lei nº 1.864, de 04 de abril de 1989. Dá nova redação ao artigo 392 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=197064. Acesso em 

07.04.2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=197064
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disposto no artigo 7º, Inciso XVIII da constituição federal 

de 1988113. 

Transformada na lei nº 8.861/1994 - Governo Itamar, posteriormente alterada pela 

Lei 10.421/2002 durante o Governo FHC 

Ementa final  Dá nova redação aos arts. 387 e 392 da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT114, altera os arts. 12 e 25 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 106 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, todos pertinentes 

à licença-maternidade. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

Quadro 2 - PL nº 1.733/1996
115 

Proposição PL nº 1.733/1996 - Governo FHC 

Autora Fátima Pelaes 

Ementa  Dá nova redação ao artigo 392 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943. NOVA EMENTA DO SUBSTITUTIVO: 

Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao 

salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Explicação da ementa Estabelecendo que a empregada gestante tem direito à 

licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias. 

Transformada na lei nº 10.421/2002 - Governo FHC 

Ementa final Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao 

salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, e a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

                                                           
113 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 

07.04.2019. Art. 7º.São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: Inciso XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias. 
114 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto – Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.htm. Acesso em 07.04.2019. Art. 387. Revogado pela Lei 7.855/1989. Art. 392. A empregada 

gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 

§1o A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do 

afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência 

deste. §2o Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas 

cada um, mediante atestado médico. §3o Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento 

e vinte) dias previstos neste artigo. §5o (VETADO). §4o do Art. 392-A. A licença-maternidade só será 

concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. 
115 BRASIL. Projeto de Lei nº 1.733, de 09 de abril de 1996. Dá nova redação ao artigo 392 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. NOVA 

EMENTA DO SUBSTITUTIVO: Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-

maternidade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17146. Acesso em 

07.04.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/2002/Vep264-L10421-02.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17146
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A Lei nº 10.421/2002116 veio ajustar a CLT de acordo com o estabelecido pelo 

artigo 7º, XVIII da Constituição Federal, com relação ao direito da gestante à licença 

maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, estendendo ainda o 

mesmo direito à mãe adotiva ou com guarda judicial. 

Entendemos que por questões biológicas, a mulher necessita da licença maternidade 

não somente para que se recupere do período gravídico-puerperal, mas também para que 

o recém-nascido receba os cuidados necessários e o aleitamento materno indispensáveis 

à manutenção dos primeiros meses de vida.  

No entanto, existe uma outra questão implícita na norma em comento, que é o fato 

de não ter sido incluída a presença paterna durante todo o período da licença maternidade. 

Da mesma forma que o bebê necessita de cuidados especiais durante seus primeiros 

meses de vida, a mãe também precisa se recuperar do estado gravídico-puerperal para 

retornar saudável às suas atividades normais. 

Nesse sentido fazemos referência ao Art. 7º, XIX da Constituição que dispõe ser 

um direito social a licença paternidade, e ao §1º do art. 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) que dispõe que a licença paternidade é de 05 dias. 

A crítica que deve ser feita às alterações introduzidas pela Lei nº 10.421/2002, diz 

respeito ao fato de o homem não ter sido incluído por um período maior e concomitante 

à licença maternidade.  

A ausência paterna do lar, desde os primeiros dias após nascimento da prole, 

colabora para que a responsabilidade com o cuidado da(o) filha(o) permaneça única e 

exclusivamente ao encargo da mãe. 

Em casos de adoção esta questão se torna ainda mais delicada, uma vez que tanto o 

pai adotivo, quanto a mãe adotiva precisam criar e fortalecer os laços com o adotado que, 

por sua vez, necessita também de tempo para se adaptar à nova família. A presença e 

assistência do pai e da mãe são igualmente necessárias.  

Estabelecer por lei que somente a mulher tenha participação efetiva nesta 

adaptação, nos parece um descompasso com a norma Constitucional vigente. 

Alice Monteiro de Barros, ao falar sobre a mãe adotiva e a Lei 10.421/2002, 

comenta que esta lei equiparou o ingresso da criança adotada no lar, ao parto. 

O legislador inspirou-se mais nas relações domésticas [...] e não na 

                                                           
116 BRASIL. Lei nº 10.421, de 15 de abril de 2002. Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade 

e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm. Acesso em 07.04.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm
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preocupação a respeito da repartição dos papéis familiares, pois se fosse essa 

a sua intenção teria estendido também ao pai adotivo a licença obrigatória, que 

corresponde ao período pós parto, como acertadamente, já procedem as 

legislações dos países escandinavos, da França, da Espanha, de Portugal, da 

Colômbia, da Venezuela e do Chile, para citar alguns exemplos. O legislador 

brasileiro poderia ter avançado mais, estendendo a licença ao pai adotivo117. 

 

No presente caso, a lei aqui analisada foi de autoria feminina o que demonstra que, 

também entre as mulheres, permanece o sentimento de que a obrigação de cuidado 

das/dos filhas/filhos pertence obrigatoriamente à mulher, e essa não é uma questão social 

fácil de ser superada. 

Importante notar que, a Lei nº 11.770/2008118 criou o Programa Empresa Cidadã, 

destinado à prorrogar por 60 dias a duração da licença-maternidade da mãe biológica, 

adotiva ou com guarda judicial e por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade. 

Entretanto, esta medida não é para todos, mas somente para funcionários de empresas que 

aderirem ao programa. 

Outra questão importante diz respeito aos casos em que ocorre o falecimento da 

gestante no curso da licença maternidade ou durante o parto. Neste sentido a Lei 

Complementar nº 146/2014119 (PLP nº 59/1999), proposta pela parlamentar Nair Xavier 

estendeu a estabilidade provisória prevista na alínea b, do inciso II, do art. 10 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) a quem detiver a guarda do filho. 

Esta lei complementar também merece crítica, uma vez que poderia ter estendido 

ao pai não somente a estabilidade provisória, mas também o direito ao gozo da licença 

maternidade/paternidade pelo período que a mãe teria direito, para prestar os cuidados 

necessários a/o filha/filho recém-nascida(o) e órfã(o) de mãe. 

Salientamos ainda que, diversos países, inclusive na América Latina, atendendo às 

recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT, já possuem a licença 

maternidade e paternidade concomitantemente, também conhecida como licença parental. 

Conforme esclarece Luiza Lobato Andrade  

As licenças parentais são benefícios relativamente novos, mas que passam por 

período de grande expansão, já sendo adotada por aproximadamente 40% dos 

países (66 de 169 com informações disponíveis). Suas regras variam 

                                                           
117 BARROS, op. cit., p. 1068. 
118 BRASIL. Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008. Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à 

prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei no 8.212, de 24 

de julho de 1991. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11770.htm . Acesso em 07.04.2019. 
119 BRASIL. Lei complementar nº 146, de 25 de julho de 2014. Estende a estabilidade provisória prevista 

na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora 

gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp146.htm. Acesso em 07.04.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp146.htm
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consideravelmente de um país a outro em termos de elegibilidade, 

remuneração, duração, idade da criança a ser cuidada, flexibilidade na forma 

de usar e transferibilidade entre pai e mãe120. 

 

Andrade nos informa ainda que, as licenças parentais remuneradas são mais comuns 

em países desenvolvidos do que em desenvolvimento. Contudo, na América Latina e 

Caribe, três países já oferecem este tipo de licença: “Chile, Uruguai e Cuba – neste último, 

o pai, a mãe ou ambos têm direito à licença parental com remuneração de 60%, até que a 

criança complete um ano de idade”121. 

Como podemos observar, proporcionar a licença maternidade/paternidade 

conjuntamente, ou a chamada licença parental, em diversos países já é uma política 

pública estabelecida para promover a igualdade entre homens e mulheres no âmbito social 

e familiar. 

No Brasil, esta medida seria de suma importância não somente para o combate à 

discriminação, já que o período de fertilidade feminina e de participação na população 

economicamente ativa coincidem, mas também, como forma de assegurar que as 

mulheres tenham uma participação mais equitativa no mercado de trabalho122. 

Quadro 3 - PL nº 382/1991
123 

Proposição  PL nº 382/1991 - Governo Collor 

Autora Rita Camata 

Ementa  Dispõe sobre o acesso ao mercado de trabalho e determina 

outras providências. 

Explicação da ementa Garantindo igualdade de oportunidade entre homem e 

mulher no mercado de trabalho; proibindo discriminação 

referente a sexo, idade, cor, situação familiar e estado de 

gravidez; proibindo revista íntima nas empregadas ou 

funcionárias; e concedendo benefício fiscal a empresa que 

incentivar a mão-de-obra feminina, regulamentando o 

disposto no artigo 7º, Inciso XX, da nova Constituição. 

Transformada na lei nº 9.799/1999 - Governo FHC 

Ementa final Insere na Consolidação das Leis do Trabalho regras sobre 

o acesso da mulher ao mercado de trabalho e dá outras 

providências. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

                                                           
120 ANDRADE, Luiza Lobato. Gênero, trabalho e bem-estar social na América Latina: um estudo das 

políticas de licenças maternidade, paternidade e parentais no Brasil, Chile e Uruguai. 127 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018, p. 61. Disponível 

em http://repositorio.unb.br/handle/10482/32322. Acesso em 08.04.2019. 
121 Ibidem, p. 61. 
122 BARROS, op. cit., p. 1096. 
123 BRASIL. Projeto de Lei nº 382, de 19 de março de 1991. Dispõe sobre o acesso ao mercado de 

trabalho e determina outras providências. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=25087. Acesso em 

07.04.2019. 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/32322
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=25087
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A Lei nº 9.799/1999124 incluiu o artigo 373-A, incisos I a VI e parágrafo único, 

vedou os artigos 390-A, 390-D, 401-A e 401-B, incluiu os artigos 390-B, 390-C e 390-E, 

bem como o §4º, Incisos I  e II no artigo 392. 

Ao incluir o artigo 373-A, Incisos I a VI, e parágrafo único na CLT, proibindo 

condutas discriminatórias que afetem o acesso da mulher ao mercado de trabalho, essa lei 

consagrou o princípio constitucional da isonomia. No entanto, o que notamos no dia a dia 

é que 

declarações enfáticas do princípio da igualdade, inseridas em textos legais, não 

são suficientes para que esse ideal penetre também na realidade, pois se a 

discriminação é banida dos textos legais, ela persistem em vários seguimentos 

sociais e toma novas feições125. 

 

Isso se reflete, por exemplo, nos casos em que o empregador deliberadamente 

determina a revista íntima somente para suas empregadas ou funcionárias, e não para 

ambos os sexos na empresa. Esse tipo de conduta fere os princípios da igualdade e 

proteção da intimidade previstos na Constituição. 

Além disso qualquer tipo de revista, seja íntima ou nos objetos pessoais, apesar de 

ser uma decisão unilateral do empregador, se implementada, deve decorrer do tipo de 

                                                           
124 BRASIL. Lei nº 9.799, de 26 de maio de 1999. Insere na Consolidação das Leis do Trabalho regras 

sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9799.htm. Acesso em 07.04.2019. Art. 373-A. Ressalvadas 

as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de 

trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:  I - publicar ou fazer 

publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo 

quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir;  II - recusar emprego, 

promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de 

gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível; III - considerar 

o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação 

profissional e oportunidades de ascensão profissional;  IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, 

para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;  V - impedir o 

acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em 

empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez;  VI - proceder o 

empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto 

neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de 

igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a 

formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. Art. 390-B. As 

vagas dos cursos de formação de mão-de-obra, ministrados por instituições governamentais, pelos próprios 

empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de 

ambos os sexos.  Art. 390-C. As empresas com mais de cem empregados, de ambos os sexos, deverão 

manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra.  Art. 390-E. A 

pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de formação profissional, sociedades civis, sociedades 

cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o 

desenvolvimento de ações conjuntas, visando à execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da 

mulher. Art. 392, §4º É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais 

direitos: I - transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da 

função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho; II - dispensa do horário de trabalho pelo 

tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames 

complementares. 
125 BARROS, op. cit., p. 1091. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9799.htm
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atividade exercida e nunca uma imposição direcionada à determinado sexo ou gênero. 

 No que tange aos artigos 390-B e 390-C entendemos que o uso da expressão 

“ambos os sexos” foi bem aplicada. Quanto ao artigo 390-E, o uso da expressão “visando 

à execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher” representa um 

estímulo ao empregador que deseje apoiar iniciativas para a qualificação da mulher 

trabalhadora.  

Em relação ao Artigo 392, §4º, o Inciso I houve um avanço na proteção ao trabalho 

da mulher, ao assegurar a retomada da função anteriormente exercida, após a licença 

maternidade. E o Inciso II do mesmo artigo, garantiu a dispensa de horário de trabalho 

para a realização de pelo menos seis consultas e exames médicos para acompanhamento 

da saúde da gestante e do bebê, ou seja, a explícita proteção da maternidade. 

Quadro 4 - PL nº 2.155/1999
126 

Proposição PL nº 2.155/1999 - Governo FHC 

Autora Luiza Erundina  

Ementa  Dispõe sobre a publicação anual, pelo Poder Executivo, 

das atividades sociais relativas à mulher. 

Explicação da ementa - 

Transformada na lei nº 12.227/2010 - Governo Lula 

Ementa final Cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

A Lei nº 12.227/2010127 criou o Relatório Socioeconômico Anual sobre Mulheres 

– RASEAM. Segundo a publicação de 2015 referente ao ano 2014, disponível na época 

da pesquisa, o relatório representa o resultado da relevância dada pela Secretaria de 

Políticas para Mulheres da Presidência da República - SPM/PR ao monitoramento 

sistemático de indicadores sociais sobre a situação das mulheres brasileiras128. 

Importante notar que os indicadores disponibilizados na publicação provêm de 

diversas bases de dados, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Nações Unidas para a Igualdade de 

                                                           
126 BRASIL. Projeto de Lei nº 2.155, de 01 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a publicação anual, pelo 

Poder Executivo, das atividades sociais relativas à mulher. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17715. Acesso em 

07.04.2019. 
127 BRASIL. Lei nº 12.227, de 12 de abril de 2010. Cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12227.htm. Acesso em 

07.04.2019. 
128  Presidência da República. Biblioteca. Raseam 2014 - Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. 

1ª Impressão. Brasília, 2015, p. 8. Disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-

oficiais/catalogo/dilma/spm_livro-relatorio-anual-socioeconomico-da-mulher_2015.pdf/view. Acesso em 

06.04.2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17715
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12227.htm
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/dilma/spm_livro-relatorio-anual-socioeconomico-da-mulher_2015.pdf/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/dilma/spm_livro-relatorio-anual-socioeconomico-da-mulher_2015.pdf/view
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Gênero e o Empoderamento das Mulheres - ONU MULHERES, Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos - DIEESE e Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM, o que 

permite uma visão transversal e multidimensional sobre a realidade socioeconômica das 

mulheres brasileiras129. 

Os dados do relatório apresentam aspectos importantes para orientar a participação 

e o controle social, oferecer subsídios para a formulação e implementação de políticas 

públicas e indicar questões dignas de análise e estudos mais aprofundados130. 

Na edição de 2014, última publicação encontrada no site da Biblioteca da 

Presidência e por meio de pesquisa na internet, no capítulo que trata da “autonomia 

econômica e igualdade no mundo do trabalho”, o relatório apresenta indicadores sobre a 

realidade das mulheres no meio rural, relativos ao uso do tempo e informações sobre o 

acesso a creches por filhas/filhos de mulheres inseridas ou não no mercado de trabalho131. 

No capítulo que trata das “mulheres em espaço de poder e decisão” o relatório 

informa dados sobre a participação feminina na direção de partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional132. 

Entendemos que essa publicação foi uma grande conquista, uma vez que os dados 

publicados trazem uma visão global sobre a condição da mulher no país, não somente 

com relação ao mercado de trabalho, mas também, dados referentes a estrutura 

demográfica, educação para igualdade e cidadania, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, 

enfrentamento da violência contra mulheres e acesso ao esporte. 

Quadro 5 - PL nº 61/1999
133 

Proposição  PL nº 61/1999 - Governo FHC 

Autora Iara Bernardi  

Ementa  Dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras 

providências. 

Explicação da ementa Estabelece a pena de detenção de três meses a um ano e 

multa para crime de assédio sexual, podendo ser 

aumentada em até dois terços conforme o grau da relação 

entre o agente e a vítima. 

Transformada na lei nº 10.224/2001 - Governo FHC 

                                                           
129 Ibidem, p. 8. 
130 Ibidem, p. 8. 
131 Ibidem, p. 8. 
132 Ibidem, p. 9. 
133 BRASIL. Projeto de Lei nº 61, de 24 de fevereiro de 1999. Dispõe sobre o crime de assédio sexual e 

dá outras providências. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14995. Acesso em 

07.04.2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14995
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Ementa final Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

– Código Penal, para dispor sobre o crime de assédio 

sexual e dá outras providências. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

No Brasil, a legislação trabalhista não aborda a questão do assédio sexual de forma 

específica, mas a Lei nº 10.224/2001134 incluiu no Código penal o Art. 216-A tipificando 

como crime o assédio sexual decorrente da relação de emprego. 

Importante notar que, quando o assédio sexual advém do empregador ou seus 

prepostos, isso implica abuso de poder, devendo o empregador ser responsabilizado pelo 

mau uso da autoridade própria ou delegada a alguém135. 

Distingue-se o assédio sexual por intimidação do assédio sexual por chantagem. O 

primeiro caracteriza-se por incitações sexuais inoportunas. O segundo caracteriza-se pela 

exigência formulada para que se preste atividade sexual, sob pena de perder o emprego. 

Em ambos os casos, as manifestações podem ser verbais, não verbais ou físicas136. 

Se o assédio for cometido por um empregado em relação a outro colega, o autor do 

assédio poderá ser dispensado por incontinência de conduta ou mau procedimento. Se o 

autor do assédio for o empregador ou superior hierárquico, a(o) empregada(o) 

assediada(o) poderá requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho137, conforme 

previsto no art. 483 da CLT138. 

A corrente majoritária entende que a prática do assédio sexual na rescisão 

indireta de trabalho encontra-se amparada na aliena “e” do artigo 483 da 

Consolidação das Leis do Trabalho.  

Há também outra corrente que a prática do assédio sexual enquadra-se na 

alínea “d” do art. 483 da CLT, que autoriza a rescisão indireta no momento em 

que o empregador não cumpriu suas obrigações contratuais, pois o empregado 

é contratado para trabalhar e não para satisfazer sexualmente seu empregador, 

além do que o empregador tem o dever de zelar por um ambiente de trabalho 

seguro, digno e decente139. 

                                                           
134 BRASIL. Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal, para dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Leis_2001/L10224.htm. Acesso em 07.04.2019. Art. 216-A. 

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente 

da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
135 BARROS, op. cit., p. 920. 
136 Ibidem, p. 920-921. 
137 Ibidem, p. 924. 
138 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto – Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato 

e pleitear a devida indenização quando: alínea d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 

alínea e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra 

e boa fama. 
139 LIMA, Kewri Rebeschini de. Assédio sexual no trabalho. In: Revista eletrônica do Tribunal Regional 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Leis_2001/L10224.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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 Entendemos que o art. 216-A foi um avanço e está em consonância com a proteção 

conferida pelo Art. 5º, X da Constituição, que estabelece ser inviolável a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.    

Importante lembrar ainda que, a(o) empregada(o) vítima de assédio sexual também 

pode pleitear indenização na esfera cível com base no Art. 932, III do Código Civil de 

2002, tendo em vista que o empregador é responsável, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, quanto à 

reparação civil. 

Quadro 6 - PL nº 583/2007
140 

Proposição PL nº 583/2007 - Governo Lula 

Autora Alice Portugal 

Ementa  Dispõe sobre a proibição de revista íntima de funcionárias 

nos locais de trabalho. 

Explicação da ementa - 

Transformada na lei nº 13.271/2016 - Governo Dilma 

Ementa final Dispõe sobre a proibição de revista íntima de funcionárias 

nos locais de trabalho e trata da revista íntima em 

ambientes prisionais. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

Tendo em vista que, a proibição de revista íntima de empregadas ou funcionárias já 

era prevista na Lei nº 9.799/1999, na verdade, a Lei nº 13.271/2016141 apenas instituiu 

uma multa para os casos em que os empregadores persistissem cometendo esse tipo de 

infração 

Art. 1º As empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, 

direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima 

de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. 

Art. 2º Pelo não cumprimento do art. 1º, ficam os infratores sujeitos a: 

I - multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao empregador, revertidos aos 

órgãos de proteção dos direitos da mulher; 

II - multa em dobro do valor estipulado no inciso I, em caso de reincidência, 

independentemente da indenização por danos morais e materiais e sanções de 

ordem penal. 

 

                                                           
do Trabalho. 23ª Região. Disponível em https://www4.trt23.jus.br/revista/content/ass%C3%A9dio-sexual-

no-trabalho. Acesso em 13.04.2019. 
140 BRASIL. Projeto de Lei nº 583, de 27 de março de 2007. Dispõe sobre a proibição de revista íntima 

de funcionárias nos locais de trabalho. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=346188. Acesso em 

07.04.2019. 
141 BRASIL. Lei nº 13.271, de 15 de abril de 2016. Dispõe sobre a proibição de revista íntima de 

funcionárias nos locais de trabalho e trata da revista íntima em ambientes prisionais. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13271.htm. Acesso em 07.04.2019. 

https://www4.trt23.jus.br/revista/content/ass%C3%A9dio-sexual-no-trabalho
https://www4.trt23.jus.br/revista/content/ass%C3%A9dio-sexual-no-trabalho
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=346188
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13271.htm
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Entendemos que a Lei nº 13.271 encontra-se em sintonia com a proteção da 

intimidade prevista no Art. 5, Inciso X da Constituição142. 

Aqui encerramos nossa análise qualitativa sobre as 06 normas jurídicas vigentes, 

propostas por parlamentares mulheres e relacionadas ao mercado de trabalho, das quais 

extraímos as seguintes reflexões: 

a) com relação ao número de propostas, das 740 que foram apresentadas no 

período pesquisado, 200 ou cerca de 27% foram de autoria da bancada feminina; 

b) quanto ao número de propostas transformadas em norma jurídica, das 200 

propostas apresentadas por parlamentares mulheres, apenas 06 ou 3%, obtiveram como 

resultado a transformação em norma jurídica; 

c) com relação ao conteúdo destas 06 leis, duas versavam sobre questões 

relativas à maternidade, duas sobre revista íntima, uma sobre assédio sexual e uma sobre 

o relatório de atividades sociais da mulher.  

d) no que tange aos temas tratados por estas 06 leis, seguem algumas críticas: (i) 

no que se refere ao estado gravídico-puerperal e às licenças maternidade/paternidade, o 

homem ainda é tratado pela legislação como se tivesse responsabilidade acessória com 

relação as suas filhas e filhos e esse tipo de tratamento permanece sendo reproduzido, 

inclusive, pelas mulheres que compõem os espaços de poder e decisão; (ii) sobre a questão 

da revista íntima, esta continua sendo tratada como questão relacionada ao sexo feminino, 

quando na verdade a proteção da intimidade deve abranger ambos os sexos; (iii) quanto 

ao assédio sexual, tendo em vista que este ainda é uma realidade a ser superada no meio 

ambiente de trabalho, entendemos que sua tipificação como crime é uma conquista 

importante e deve visar a proteção de ambos os sexos.  

e) Notamos ainda a ausência de propostas e leis de incentivo, por exemplo, ao 

tratamento igualitário com relação as questões salariais ou de políticas públicas voltadas 

para a criação de creches, para que tanto a mãe quanto o pai possam trabalhar com 

tranquilidade durante os primeiros anos de vida de suas filhas e filhos.  

f) Por fim, não podemos deixar de mencionar, ainda que de forma breve, a 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPIM para investigação e diagnóstico sobre 

                                                           
142 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 

07.04.2019. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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a violência contra a mulher no Brasil, realizada entre 2012 e 2013, durante o governo 

Dilma, e que foi liderada pelas Deputadas Federais Jô Moraes e Keiko Ota, e pela 

Senadora Ana Rita. O relatório final deste estudo encontra-se disponível na página oficial 

do Senado143. 

A partir de agora passaremos a analisar as demais normas constantes da tabela 1 do 

início deste capítulo e que promoveram outras alterações na CLT. 

Nosso olhar permanecerá o mesmo, qual seja o de identificar se a igualdade perante 

a lei, está caminhando lado a lado em busca da igualdade social substantiva e o combate 

à discriminação. 

Quadro 7 - Lei nº 7.855/1989
144 

Proposição MP 89/1989 - Governo Sarney 

Autor Poder executivo 

Ementa  Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, atualiza o 

valor das multas trabalhistas, amplia sua aplicação, institui 

o Programa de Desenvolvimento do Sistema Federal de 

Inspeção do Trabalho e dá outras providências. 

Explicação da ementa - 

Transformada na lei nº 7.855/1989 - Governo Sarney 

Ementa final Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, atualiza os 

valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicação, 

institui o Programa de Desenvolvimento do Sistema 

Federal de Inspeção do Trabalho e dá outras providências. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

A Lei nº 7.855/1989 revogou os artigos 374, 375 e 378 relacionados a duração e 

horário de trabalho, os artigos 379 e 380 que vedavam o trabalho noturno, e o art. 387 

que vedava o trabalho da mulher nos subterrâneos, nas minerações, pedreiras e obras, de 

construção pública ou particular e em atividades perigosas ou insalubres.  

Todos os artigos citados faziam parte do Título III, Capítulo III, da proteção do 

trabalho da mulher e não foram recepcionados pela Constituição de 1988, em razão da 

igualdade de direitos e obrigações estabelecida, inclusive com relação ao mercado de 

trabalho. 

                                                           
143 BRASIL. Senado Federal. Comissão parlamentar mista de inquérito – Relatório final. Brasília, 2013. 

Disponível em https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-

comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres. Acesso em 13/04/2019. 
144 BRASIL. Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, atualiza 

os valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicação, institui o Programa de Desenvolvimento do 

Sistema Federal de Inspeção do Trabalho e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7855.htm. Acesso em 13.04.2019. 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7855.htm
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Quadro 8 - Lei nº 8.213/1991
145 

Proposição PL nº 825/1991 - Governo Collor 

Autor Poder executivo 

Ementa  Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências. 

Explicação da ementa 

(dados complementares) 

Definindo os segurados, os critérios para concessão de 

benefícios, criando o conselho nacional de previdência 

social, regulamentando o disposto no Artigo 201, Artigo 

202 e Artigo 203, Inciso V da Constituição Federal de 

1988, reestruturando a previdência social de acordo com 

o projeto de reconstrução nacional, o projetão do governo 

Collor. 

Transformada na lei nº 8.213/1991 - Governo Collor 

Ementa final Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

Esta Lei alterou o artigo 394-A, Inciso III, §3º, que trata da proteção à maternidade 

quando a mulher trabalhar em atividades consideradas insalubres 146. 

Reconhecemos que essa norma está de acordo com a proteção conferida à 

maternidade e prevista na Constituição. 

Quadro 9 - Lei nº 10.244/2001
147 

Proposição PL nº 1.455/1999 - Governo FHC 

Autor Ademir Lucas 

Ementa  Revoga o art. 376 da Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT para permitir a realização de horas extras por 

mulheres. 

Explicação da ementa 

(dados complementares) 

Altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1943. 

Transformada na lei nº 10.244/2001 - Governo FHC 

Ementa final Revoga o art. 376 da Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT para permitir a realização de horas-extras por 

mulheres. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

                                                           
145 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.  Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. 

Acesso em 13.04.2019. 
146 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto - Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.htm. Acesso em 06.04.2019.  Art. 394-A, III, §3o Quando não for possível que a gestante ou 

a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a 

hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos 

da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento. 
147 BRASIL. Lei nº 10.244, de 27 de junho de 2001. Revoga o art. 376 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT para permitir a realização de horas-extras por mulheres. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10244.htm. Acesso em 06.04.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10244.htm
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Concordamos que a revogação do artigo 376 da CLT148 foi pertinente, uma vez que 

se coaduna com o disposto no artigo 7º, XVI da Constituição que determina que a 

remuneração do serviço extraordinário deve ser superior em, no mínimo, cinquenta por 

cento à hora do serviço do normal. 

Quadro 10 - Lei nº 12.010/2009
149 

Proposição PL nº 6.222/2005 - Governo Lula 

Autora Senadora Patrícia Saboya Gomes 

Ementa  Dá nova redação ao § 2º do art. 46 e ao caput do art. 52 

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, sobre adoção internacional. 

Explicação da ementa 

(dados complementares)  

Aumentando o prazo do estágio de convivência para 

adoção internacional para, no mínimo, 30 (trinta) dias; 

exigindo o estudo prévio e a análise de comissão estadual 

judiciária de adoção. Cria a Lei Nacional da Adoção, 

conforme substitutivo da ex-deputada Teté Bezerra, 

relatora da Comissão Especial da Lei da Adoção. 

Transformada na lei nº 12.010/2009 - Governo Lula 

Ementa final Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 

8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos 

da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 

e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá 

outras providências. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

A Lei nº 12.010/2009, com relação à CLT, revogou os parágrafos 1º, 2º e 3º do 

artigo 392-A, que tratavam da proteção à maternidade da mãe adotiva ou com guarda 

judicial. 

As revogações foram pertinentes, uma vez que a Lei nº 10.421/2002 já havia 

promovido alterações concedendo, à mãe adotiva, as mesmas condições de licença 

maternidade até então previstas somente para a mãe biológica. 

                                                           
148 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto - Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 376. Somente em casos excepcionais, por motivo de força 

maior, poderá a duração do trabalho diurno elevar-se além do limite legal ou convencionado, até o máximo 

de 12 (doze) horas, e o salário hora será, pelo menos, 25% (vinte e cinco) superior ao da hora normal. 
149 BRASIL. Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009. Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 

de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga 

dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras providências. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm. Acesso em 

06.04.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm
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Quadro 11 - Lei nº 12.812/2013
150 

Proposição PL nº 7.158/2010 - Governo Lula 

Autor Senador Marcelo Crivella 

Ementa  Acrescenta art. 391-A à Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, para dispor sobre a estabilidade 

provisória da gestante, prevista no art. 10, II, "b", do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Explicação da ementa 

(dados complementares) 

Garantindo estabilidade provisória à empregada gestante, 

inclusive no período do aviso prévio trabalhado ou 

indenizado. 

Transformada na lei nº 12.812/2013 - Governo Dilma 

Ementa final Acrescenta o art. 391-A à Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT151, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a estabilidade 

provisória da gestante, prevista na alínea b do inciso II do 

art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias152. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

A Lei nº 12.812/2013 estendeu a estabilidade provisória da gestante para os casos 

em que a confirmação da gravidez ocorra durante o período de aviso prévio. 

Neste sentido, Alice Monteiro de Barros nos ensina que a responsabilidade patronal 

 

parte de um dado objetivo, constituindo a gravidez um risco empresarial 

assumido pelo empregador ao firmar o contrato de trabalho com uma mulher. 

Em consequência, a responsabilidade do empregador prescinde de sua culpa, 

autorizando a reparação não só na dispensa injusta, como no encerramento 

total ou parcial das atividades empresariais e ainda nas rescisões indiretas, que 

evidentemente, pressupõem culpa153. 

 

                                                           
150 BRASIL. Lei nº 12.812, de 16 de maio de 2013. Acrescenta o art. 391-A à Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para dispor sobre a 

estabilidade provisória da gestante, prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Lei/L12812.htm.  Acesso em 06.04.2019. 
151 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto - Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 391-A CLT.  A confirmação do estado de gravidez advindo 

no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, 

garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 
152 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 10 

ADCT. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: II - fica 

vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez 

até cinco meses após o parto. 
153 BARROS, op. cit., p. 1081-1082. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Barros, lembra ainda, que a confirmação da gravidez é apenas um ato formal que 

ratifica, comprova algo para si ou para outrem. O termo confirmação, no dispositivo 

constitucional, não tem sentido de aviso ao empregador, mas apenas marca em termos 

objetivos o início da aquisição do direito ao emprego154. 

Importante ressaltar que a maternidade tem proteção Constitucional garantida pelo 

Art. 6º, o que significa dizer que a Carta Magna não protege o conhecimento da gravidez 

pelo empregador ou qualquer outra pessoa, mas a gestação em toda sua grandeza. 

Tanto é assim, que o Supremo Tribunal Federal em sessão plenária do dia 

10/10/2018155 pacificou o entendimento de que o desconhecimento da gravidez no 

momento da dispensa da empregada não afasta a responsabilidade do empregador ao 

pagamento da indenização por estabilidade, ratificando para todos os tipos contrato de 

trabalho o entendimento já existente na Súmula 244, III do Tribunal Superior do 

Trabalho156. 

Ante o exposto, entendemos que a proteção conferida pela Lei nº 12.812/2013 está 

em consonância com a tutela Constitucional. 

Quadro 12 - Lei nº 12.873/2013
157 

                                                           
154 Ibidem, p. 1082-1083. 
155 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF decide que direito da gestante à estabilidade não depende 

de conhecimento prévio do empregador. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392418. Acesso em 07.04.2019. 
156 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 244 Gestante. Estabilidade provisória (redação 

do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado 

em 25, 26 e 27.09.2012. I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito 

ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). II - A garantia de 

emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, 

a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. III - A 

empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por 

tempo determinado. 
157 BRASIL. Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013. Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento 

a utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei no 12.462, de 4 de 

agosto de 2011, para a contratação de todas as ações relacionadas à reforma, modernização, ampliação ou 

construção de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e conservação de 

produtos agropecuários em ambiente natural; altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 

24 de julho de 1991, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1942 - Consolidação das Leis do Trabalho, 

as Leis nos 11.491, de 20 de junho de 2007, e 12.512, de 14 de outubro de 2011; dispõe sobre os contratos 

de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata a Lei Complementar no 93, de 4 

de fevereiro de 1998; autoriza a inclusão de despesas acessórias relativas à aquisição de imóvel rural nos 

financiamentos de que trata a Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998; institui o Programa 

Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - 

Programa Cisternas; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto-Lei no 167, de 14 de fevereiro 

de 1967, as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 

e 12.546, de 14 de setembro de 2011; autoriza a União a conceder subvenção econômica, referente à safra 

2011/2012, para produtores independentes de cana-de-açúcar que desenvolvem suas atividades no Estado 

do Rio de Janeiro; altera a Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; institui o Programa de Fortalecimento 

das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392418
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Proposição Medida Provisória nº 619/2013  

Autor Poder Executivo – Governo Dilma  

Ementa resumida Altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e nº 8.213, 

de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a condição de 

segurado especial.  

Explicação da ementa - 

Transformada na lei nº 12.873/2013 - Governo Dilma 

Ementa final resumida Altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, 

de 24 de julho de 1991, o Decreto-Lei no 5.452, de 1º de 

maio de 1942 - Consolidação das Leis do Trabalho. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

A Lei nº 12.873/2013 alterou o artigo 392-A caput e incluiu o §5º no mesmo 

dispositivo. Alterou também o artigo 392-B, e incluiu o artigo 392-C todos relacionados 

à proteção da maternidade158. 

Consideramos que a alteração realizada no Art. 392-A caput representa um avanço 

ao estender o direito de licença à mãe adotante ou que obtiver guarda judicial de 

adolescente, o que anteriormente só era possível em relação a criança. Do mesmo modo 

o §5o do mesmo artigo inovou ao estender a possibilidade de licença, nos casos de adoção 

                                                           
que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde - PROSUS; dispõe sobre a utilização 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios dos registros de preços realizados pelo Ministério da Saúde; 

autoriza a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a conceder o uso de 

bens públicos imobiliários dominicais, mediante emissão de Certificado de Direito de Uso de Bem Público 

Imobiliário - CEDUPI; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941; dispõe sobre as dívidas 

originárias de perdas constatadas nas armazenagens de produtos vinculados à Política de Garantia de Preços 

Mínimos - PGPM e Estoques Reguladores do Governo Federal, depositados em armazéns de terceiros, 

anteriores a 31 de dezembro de 2011; altera a Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002; autoriza o Poder 

Executivo a declarar estado de emergência fitossanitária ou zoossanitária, quando for constatada situação 

epidemiológica que indique risco iminente de introdução de doença exótica ou praga quarentenária ausente 

no País, ou haja risco de surto ou epidemia de doença ou praga já existente; altera a Lei no 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996; dispõe sobre o repasse pelas entidades privadas filantrópicas e entidades sem fins 

lucrativos às suas mantenedoras de recursos financeiros recebidos dos entes públicos; altera a Medida 

Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as Leis nos 10.848, de 15 de março de 2004, 12.350, de 

20 de dezembro de 2010, 12.096, de 24 de novembro de 2009, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil, 12.087, de 11 de novembro de 2009, e 10.260, de 12 de julho de 2001; e dá outras 

providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12873.htm. 

Acesso em 07.04.2019. 
158 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto - Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 392-A caput À empregada que adotar ou obtiver guarda 

judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392. § 5o A 

adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes 

ou guardiães empregado ou empregada. Art. 392-B.  Em caso de morte da genitora, é assegurado ao 

cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo 

tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Art. 

392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver 

guarda judicial para fins de adoção. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12873.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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ou guarda judicial conjunta, a qualquer dos adotantes, seja empregado ou empregada. 

Isso representa uma mudança de paradigma, ainda que de forma tímida, mas que 

abre o caminho para uma possibilidade de ampliação da licença paternidade ou mesmo a 

adesão à licença parental, já comentada durante a análise da Lei nº 10.421/2002. 

Com relação à alteração do art. 392-B e a inclusão do art. 392-C ambos também 

representam um avanço legislativo, pois asseguram ao cônjuge ou companheiro 

empregado, o gozo de licença-maternidade pelo mesmo período a que a mãe teria direito, 

em caso de falecimento da genitora. O mesmo direito também se estende ao empregado 

adotante ou com guarda judicial. 

Ressalvado que, o falecimento ou abandono do bebê, afasta a concessão do direito 

à licença, lembrando ainda que o abandono de incapaz é crime, tipificado no Art. 133 do 

Código Penal159.  

Quadro 13 - Lei nº 13.467/2017
160 

Proposição PL nº 6.787/2016 - Governo Temer 

Autor Poder Executivo 

Ementa  Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - 

Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 

de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de 

representantes dos trabalhadores no local de trabalho e 

sobre trabalho temporário, e dá outras providências. 

Explicação da ementa - 

Transformada na lei nº 13.467/2017 - Governo Temer 

Ementa final Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, 

de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a 

fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

                                                           
159 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 06.04.2019. 

Abandono de incapaz Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou 

autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono: Pena - 

detenção, de seis meses a três anos. §1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos. §2º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 
160 BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas 

relações de trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em 06.04.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
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A Reforma Trabalhista de 2017 realizou inúmeras alterações na CLT. Mas 

falaremos aqui somente das modificações introduzidas no Título III, Capítulo III, da 

proteção do trabalho da mulher. 

A Lei nº 13.467/2017 revogou o parágrafo único do artigo 372, que tratava da 

duração, condições do trabalho e da discriminação contra a mulher, bem como o artigo 

384 que tratava dos períodos de descanso. Estas revogações foram pertinentes, uma vez 

que estes dispositivos não foram recepcionados pela Constituição.  

No que tange às demais alterações, faremos alguns comentários e críticas. Com 

relação a proteção da maternidade em atividades insalubres, a Reforma alterou o artigo 

394-A caput, Incisos I, II e III, vedou o §1º, e incluiu os §2º e §3º no mesmo dispositivo. 

Alterou ainda o artigo 396, §1º e incluiu o §2º que trata da amamentação161. 

Inicialmente é importante destacar que “a integridade física do trabalhador é um 

direito da personalidade oponível contra o empregador”162. Mas mesmo assim as más 

condições de trabalho continuam a ser difundidas. 

Acidentes de trabalho, enfermidades profissionais e deficiências infelizmente são 

comuns, estando entre suas principais causas “a duração excessiva da jornada, falta de 

repouso suficiente, trabalhos em turnos de revezamento, tarefas repetitivas, trabalho 

penoso, esforço físico, ambiente hostil, posturas inadequadas, ritmo de trabalho, atenção 

e tensão constantes”163. 

                                                           
161 BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Decreto - Lei 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del5452.htm. Acesso em 06.04.2019. Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o 

valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: I - atividades consideradas 

insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação;  II - atividades consideradas insalubres em grau 

médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que 

recomende o afastamento durante a gestação; III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, 

quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 

afastamento durante a lactação. §1º (VETADO).  §2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à 

gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição 

Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais 

rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.  §3º Quando não 

for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades 

em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de 

salário-maternidade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de 

afastamento. Art. 396.  Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 

(seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de 

meia hora cada um. §1º Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, 

a critério da autoridade competente. §2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão 

ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. 
162 BARROS, op. cit., p. 1034. 
163 Ibidem, p. 1034-1035. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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Ciente disso a Organização Internacional do Trabalho - OIT possui diversas 

Convenções que tratam do tema e que foram ratificadas pelo Brasil. Para a Organização 

Mundial da Saúde - OMS a saúde é entendida como o completo bem-estar psíquico, 

mental e social do indivíduo164. 

Nossa Constituição Federal em seu Art. 6º dispõe que são direitos sociais a saúde, 

o trabalho, a segurança, a proteção à maternidade e à infância, entre outros. E em seu Art. 

7º, Inciso XXII dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 

Além disso, o Art. 7º, incisos XXIII e XXVIII da Constituição determina o direito 

ao adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas; e o 

direito ao seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que o patrão está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Neste sentido 

Alice Monteiro de Barros salienta que 

É muito criticada a solução adotada pelo Brasil de compensar com 

remuneração adicional (monetização do risco) o trabalho em condições 

insalubres, perigosas ou penosas. Afirma-se que o procedimento implica venda 

da saúde do trabalhador e sugere-se a redução da jornada com maior período 

de descanso165. 

 

Importante mencionar ainda que quando o empregado é admitido, leva consigo uma 

série de bens jurídicos (vida, saúde, capacidade de trabalho, etc.) que deverão ser 

protegidos pelo empregador, por meio de adoção de medidas de higiene e segurança que 

previnam doenças profissionais e acidentes de trabalho166.  

A falta de saúde ou incapacidade decorrentes de ato ilícito ou risco gerado pelas 

condições de trabalho, podem resultar na responsabilidade civil do empregador por dano 

material e/ou moral independente do seguro contra acidente167. 

Diante de todo o exposto e da proteção conferida constitucionalmente à gestante e 

à maternidade, nos parece no mínimo incoerente, permitir que mulheres grávidas e 

lactantes trabalhem em locais considerados insalubres e, portanto, prejudiciais à sua 

saúde, exceto quando laudos médicos recomendem o seu afastamento. 

Em sendo a gestação e a maternidade direitos fundamentais e, portanto, 

indisponíveis, as alterações introduzidas nos artigos 394-A e 396 da CLT são 

inconstitucionais e precisam ser revogadas. 

                                                           
164 Ibidem, p. 1035-1036. 
165 Ibidem, p. 1038. 
166 Ibidem, p. 1036. 
167 Ibidem. p. 1036. 
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Na época da pesquisa, estava em trâmite na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 

nº 11.239/2018168 de autoria do Senador Ataídes de Oliveira (origem: PLS nº 230/2018) 

que pretende dar uma nova redação aos mesmos dispositivos, mas infelizmente, sem 

melhorar o que está em vigor. 

As alterações implementadas nestes dispositivos pela Reforma representam um 

retrocesso legislativo e social, pois permite à gestante e/ou lactante optar por entregar ou 

não o atestado médico e continuar trabalhando normalmente na atividade insalubre de 

grau mínimo ou médio, ainda que seja prejudicial a sua saúde e à do amamentado169. 

Tendo em vista o flagrante desrespeito à Constituição, em 26/04/2018 foi 

protocolada a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5938170 perante o STF, que 

no dia 30/04/2019 teve liminar concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, 

suspendendo a eficácia da expressão “quando apresentar atestado de saúde, emitido por 

médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento”, até decisão final. 

Esperamos que em breve, a proteção integral à saúde das gestantes e lactantes seja 

restabelecida. 

Quadro 14 - Lei nº 13.509/2017
171 

                                                           
168 BRASIL. Projeto de Lei nº 11.239, de 19 de dezembro de 2018. Altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a proteção 

da trabalhadora gestante ou lactante em face do labor insalubre. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190058. Acesso em 

07.04.2019. 
169 BRASIL. Projeto de Lei nº 11.239. Inteiro teor. Disponível em  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7FFB4F99EFC2DF345BB3

353093E480A8.proposicoesWebExterno2?codteor=1702558&filename=PL+11239/2018. Acesso em 

07.04.2019.  O art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 394-A. A empregada gestante 

ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação ou a lactação, de quaisquer atividades ou operações 

insalubres e exercerá atividades ou operações salubres, observado o disposto nos parágrafos. I – (revogado); 

II – (revogado); III – (revogado). §2º O exercício de atividades e operações insalubres em grau médio ou 

mínimo pela gestante ou lactante somente será permitido quando ela, voluntariamente, apresentar atestado 

de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que autorize a sua 

permanência no exercício de suas atividades. §3º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à 

empregada afastada do exercício de atividade ou operação insalubre durante a gestação ou a lactação. § 4º 

Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça 

atividade ou operação salubre na empresa, a hipótese será considerada gravidez de risco e ensejará a 

percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o 

período de afastamento. §5º Na hipótese do §4º, o empregador efetivará o pagamento do adicional de 

insalubridade e efetuará a sua compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por 

ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos 

ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. 
170 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Processos. Acompanhamento processual. ADI nº 5938. 

Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5447065. Acesso em 09.05.2019. 
171 BRASIL. Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre adoção e altera a Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190058
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7FFB4F99EFC2DF345BB3353093E480A8.proposicoesWebExterno2?codteor=1702558&filename=PL+11239/2018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7FFB4F99EFC2DF345BB3353093E480A8.proposicoesWebExterno2?codteor=1702558&filename=PL+11239/2018
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5447065
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Proposição PL nº 5.850/2016 - Governo Dilma 

Autor Augusto Coutinho 

Ementa  Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências". 

Explicação da ementa - 

Transformada na lei nº 13.509/2017 - Governo Temer 

Ementa final Dispõe sobre adoção e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho 

de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

Esta lei incluiu na CLT o parágrafo único no artigo 391-A, alterou os artigos        

392-A caput e 396 caput, todos com relação à proteção da maternidade172. 

A alteração no art. 391-A estende ao empregado adotante com guarda provisória a 

estabilidade provisória concedida à gestante durante o curso do aviso prévio.  

A alteração no art. 392-A caput estende à empregada adotante ou com guarda 

judicial a licença maternidade de 120 dias. 

E a alteração do art. 396 caput também é uma equiparação da empregada adotante 

com relação aos intervalos para a amamentação. 

Já tecemos diversos comentários acerca dos dispositivos relativos à maternidade, 

só nos resta acrescentar que a equiparação da condição da mãe adotante ou com guarda 

judicial ao mesmo patamar da mãe biológica, está em consonância com o princípio da 

isonomia. 

Quadro 15 - Lei nº 8.921/1994
173 

Proposição  PL nº 1.104/1991 - Governo Collor 

Autor Eduardo Jorge  

Ementa  Dá nova redação ao inciso II, do artigo 131, da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

                                                           
(Código Civil). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Lei/L13509.htm. Acesso em 07.04.2019. 
172 Art. 391-A.  Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao 

qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Art. 392-A.  À empregada que adotar ou 

obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade 

nos termos do art. 392 desta Lei. Art. 396.  Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até 

que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) 

descansos especiais de meia hora cada um. 
173 BRASIL. Lei nº 8.921, de 25 de julho de 1994. Dá nova redação ao inciso II do art. 131 da Consolidação 

das Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8921.htm. Acesso em 

07.04.2019. Art. 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência 

do empregado:  Il - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou 

aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8921.htm
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Explicação da ementa 

(dados complementares) 

Não sendo considerada falta ao serviço a ausência da 

empregada durante licenciamento compulsório por 

motivo de aborto. 

Transformada na lei nº 8.921/1994 - Governo Itamar  

Ementa final Dá nova redação ao inciso II do art. 131 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

 

A Lei nº 8.921/1994 alterou o artigo 131, Inciso II. A atual redação desse dispositivo 

está em harmonia com a proteção Constitucional conferida à maternidade, uma vez que 

determina que não será considerada falta ao serviço, o licenciamento compulsório por 

motivo de maternidade ou aborto, muito embora o aborto, espontâneo ou provocado, 

ainda seja uma questão polêmica e ausente de legislação específica no Brasil. 

Nosso Código Penal estabelece como crime o aborto provocado pela gestante ou 

com seu consentimento, e o provocado por terceiro, sendo as únicas exceções, o aborto 

necessário e em caso de gravidez resultante de estupro174. 

No entanto, esta criminalização não significa redução ou impedimento para que as 

mulheres recorram aos abortos, por vezes 

realizados com o uso de substâncias tradicionais, como chás abortivos; com o 

uso de medicamentos de fácil acesso, como o misoprostol; com o uso de 

substâncias químicas cáusticas; com o uso doméstico de instrumentos que 

podem causar perfurações; ou com recurso a abortamentos cirúrgicos em 

clínicas clandestinas. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, meio 

milhão de mulheres recorreram ao aborto em 2015, o que corresponde a 1.300 

mulheres por dia, quase uma mulher por minuto. Também aqui a maioria dos 

abortos é realizada por mulheres casadas que já tem filhos. [...] O aborto foi a 

causa de 8,4% das mortes maternas em 2010. [...] Dados dos últimos anos 

mencionam 240 mil internações por ano, no Sistema Único de Saúde (SUS), 

para tratar complicações decorrentes dos abortamentos175. 

 

Como mostram os dados, considerar o aborto como crime em nada colaborou para 

                                                           
174 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 06.04.2019. Aborto 

provocado pela gestante ou com seu consentimento Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir 

que outrem lhe provoque: Pena - detenção, de um a três anos. Aborto provocado por terceiro Art. 125 - 

Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de três a dez anos. Art. 126 - Provocar 

aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de um a quatro anos. Parágrafo único. Aplica-se 

a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se 

o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência Forma qualificada Art. 127 - As 

penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto 

ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 

duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Art. 128 - Não se pune o aborto praticado 

por médico: Aborto necessário I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso de 

gravidez resultante de estupro II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 
175 BIROLI, op. cit., p. 154-155. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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impedir sua realização por milhares de mulheres no país176. Devemos então encarar esta 

questão sem preconceitos religiosos ou morais, a fim de implementar políticas públicas 

que assegurem a saúde e a vida das mulheres. 

Neste sentido, ao invés de proibir e punir, é necessário “educar” sobre os métodos 

contraceptivos e disponibilizar locais que propiciem, nos casos de gravidez indesejada, 

um aborto seguro e acompanhamento médico durante a recuperação. 

Importante notar que desde 1940, a única alteração que tivemos na legislação com 

relação a esse tema foi em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal ao julgar uma 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 54) estabeleceu mais uma 

exceção ao crime de aborto, qual seja em casos de feto anencéfalo177. 

A ementa do Acórdão, foi a seguinte 

FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – 

LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – 

AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – 

INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da 

gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, 

incisos I e II, do Código Penal. 

 

 Na data da pesquisa, estava em andamento no Supremo Tribunal Federal a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 442) protocolada em 

2017, visando a descriminalização do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação178. 

 Encerramos aqui nossa análise sobre as 09 leis que promoveram alterações na 

CLT nos últimos trinta anos, das quais extraímos as seguintes reflexões: 

a) das 09 leis analisadas somente 02 foram de autoria feminina: (i) a que consta 

no Quadro 10, Lei nº 12.010/2009 proposta pela Senadora Patrícia Saboya Gomes para 

revogação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 392-A, uma vez que a Lei nº 10.421/2002 

já havia realizado alterações na CLT concedendo à mãe adotiva, as mesmas condições de 

licença maternidade até então previstas somente para a mãe biológica; (ii) a que consta 

no Quadro 12, Lei nº 12.873/2013 proposta pelo Poder Executivo, Presidenta Dilma 

Rousseff, que alterou o Artigo 392-A caput para estender o direito de licença à mãe 

adotante ou que obtiver guarda judicial de adolescente, o que até então só era possível em 

                                                           
176 BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro, 

diz Ministério da Saúde. Disponível em http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-

causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html. Acesso em 03/05/2019. 
177 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54. 

Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334. Acesso em 

03/05/2019. 
178 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442. 

Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5144865. Acesso em 03/05/2019. 

http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html
http://www.cofen.gov.br/uma-mulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-da-saude_64714.html
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5144865
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relação a adoção de criança. E a inclusão do §5o no mesmo dispositivo e que inovou ao 

estender a possibilidade de licença, nos casos de adoção ou guarda judicial conjunta, a 

qualquer dos adotantes, seja empregado ou empregada. Essa inclusão representa uma 

mudança de paradigma, que no futuro pode abrir caminho para uma ampliação da licença 

paternidade ou mesmo de adesão à licença parental. 

b) das 07 leis restantes que foram propostas por homens, as alterações foram: (i) 

para revogar artigos da CLT que não haviam sido recepcionados pela Constituição; (ii) 

para fornecer salário-maternidade para a gestante ou lactante que não tenha local salubre 

para o exercício de suas atividades; (iii) para estender a estabilidade provisória da gestante 

para os casos em que a confirmação da gravidez ocorre durante o período de aviso prévio; 

(iv) para promover a Reforma Trabalhista, cujo tema mais polêmico foi e ainda é a 

permissão para que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em locais considerados 

insalubres, salvo quando os laudos médicos recomendarem o seu afastamento; (v) para 

equiparar os direitos da mãe adotante aos da mãe biológica; (vi) para determinar que não 

seja considerada falta ao serviço, o licenciamento compulsório por motivo de maternidade 

ou aborto. 

c) Por fim, apesar do aumento no número de parlamentares mulheres e de alguns 

avanços legislativos ao longo de trinta anos, ainda há muito a ser feito em busca da 

igualdade social substantiva e pelo combate à discriminação da mulher no mercado de 

trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER E O MERCADO FORMAL DE TRABALHO 

Segundo a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, o 

termo "discriminação" compreende: 

 

Artigo 1º a) Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por 

efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em 

matéria de emprego ou profissão; 

b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 

destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de 

emprego ou profissão, que poderá ser especificada pelo Membro Interessado 

depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e 

trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados179. 
 

Não sendo considerada discriminação, segundo o Artigo 5º do mesmo diploma 

1. As medidas especiais de proteção ou de assistência previstas em outras 

convenções ou recomendações adotada pela Conferência Internacional do 

Trabalho180. 

 

Acrescentando ainda que 

2. Qualquer Membro pode, depois de consultadas às organizações 

representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, definir 

como não discriminatórias quaisquer outras medidas especiais que tenham 

por fim salvaguardar as necessidades particulares de pessoas em relação às quais 

a atribuição de uma proteção ou assistência especial seja de uma maneira geral, 

reconhecida como necessária, por razões tais como o sexo, a invalidez, os 

encargos de família ou o nível social ou cultural181. (grifos nossos) 

 

Neste sentido, como medidas especiais de proteção ou assistência e consideradas 

não discriminatórias podemos citar as que são conferidas “aos deficientes, às crianças que 

trabalham e às mulheres no período gravídico-puerperal”182. 

Não obstante o estabelecido à nível internacional, a Constituição brasileira consagra 

os princípios da isonomia, disposto no Artigo 5º, Inciso I, e da não discriminação, disposto 

no artigo 7º, Incisos XXX e XXXI183. 

                                                           
179 BRASIL. Organização Internacional do Trabalho. Brasília. Convenções. C111 - Discriminação em 

Matéria de Emprego e Ocupação. Convenção n. 111. Disponível em 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235325/lang--pt/index.htm. Acesso em 20.04.2019. 
180 Ibidem. 
181 Ibidem. 
182 BARROS, op. cit., p. 1099. 
183 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 

17.03.2019. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social:  XXX - proibição de diferença de salários, de exercício 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235325/lang--pt/index.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Todavia, a manifestação formal da igualdade, cujo reconhecimento inspira todo o 

ordenamento jurídico pátrio, por si só, não é capaz de combater a discriminação e os 

problemas enfrentados pelas mulheres perante a sociedade e ao mercado de trabalho, 

sendo a desigualdade entre homens e mulheres uma realidade. 

O motivo talvez seja porque a discriminação e os problemas enfrentados sejam 

oriundos de fatores situados em campos interdisciplinares, tais como os 

condicionamentos culturais, com base em mitos e crenças, relações econômicas, 

condições de participação na vida política, em uma sociedade patriarcal que impõe 

estereótipos transmitidos por gerações184. 

Importante notar que, para combater a discriminação é necessário conhecer as 

razões que a motivam, e estas podem ser diversas, dentre as quais podemos citar o ódio 

(motivado ou gratuito), a crença na “superioridade” racial, a simples antipatia, a 

ignorância, a intolerância, e até mesmo a política estabelecida185. 

A discriminação, portanto, pode advir de atitudes pessoais, ou do próprio Estado, e 

fundar-se em fatores de cunho psicossocial, educacional ou econômico, o que contribui 

para dificultar a sua eliminação186. 

Sendo assim, não basta promulgar leis contra atos discriminatórios, é necessário 

combater as suas causas por meio da educação, informação e sensibilização187. 

No âmbito do trabalho a discriminação por motivo de sexo, que existe e persiste 

contra a mulher, está vinculado à uma inferioridade presumida e à conceitos 

conservadores relacionados à vida familiar e social188. 

A educação familiar e/ou institucional, transmitida de geração à geração, induz a 

mulher a colocar em segundo plano a vida profissional, com o fim de que esteja a maior 

parte do tempo disponível para as atividades domésticas e familiares189. 

Essa orientação educacional, fundada em características femininas presumidas e 

desprovidas de qualquer respaldo científico, é a responsável pela fixação dos papéis 

funcionais femininos e masculinos perante a sociedade, nos quais o homem é quem 

                                                           
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; XXXI - proibição de 

qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 
184 BARROS, op. cit., p. 1096-1097. 
185 Ibidem, p. 1100. 
186 Ibidem, p. 1101. 
187 Ibidem, p. 1101-1102. 
188 Ibidem, p. 1109. 
189 Ibidem, p. 1110. 
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sustenta a família e a mulher é a responsável pelos serviços domésticos e cuidado dos 

filhos190. 

Assim, essa distribuição de papéis sociais influenciam as condutas, e nos mostra 

também que, a partir do momento que tais comportamentos conservadores se retraem, o 

perfil da mulher na sociedade e, especialmente, no emprego também se altera, podendo 

haver um rompimento com essa herança cultural191. 

Neste sentido, as construções acadêmicas e teóricas trouxeram contribuições 

significantes para que as relações entre homens e mulheres na sociedade e no mercado de 

trabalho sejam problematizadas e melhor compreendidas, na busca por uma igualdade 

mais substantiva. 

 

3.1 O conceito de gênero e suas diversas abordagens 

 

As primeiras formulações conceituais em torno do termo “gênero” se baseavam no 

caráter biológico que definiriam as identidades das pessoas, e não nas configurações 

históricas de poder e culturalmente estabelecidas e reiteradas192. 

O conceito de gênero, no sentido político que se conhece atualmente, surgiu na 

segunda metade da década de 1980, tendo sido construído coletivamente com a 

colaboração de algumas teóricas feministas, que buscavam entender as relações 

socialmente constituídas, que partem da contraposição e do questionamento dos gêneros 

feminino e masculino convencionados, suas variações e hierarquia social193. 

Joan W. Scott em 1986 elaborou sua reflexão sobre gênero, como categoria de 

análise, destacando sua utilidade para a historiografia194 no artigo “Gênero: uma categoria 

útil para análise histórica”, traduzido no Brasil apenas em 1990195. Judith Butler deu sua 

contribuição para o debate, a partir da publicação de Gender trouble “Problemas de 

gênero: feminismo e subversão da identidade”, em 1989, provocando um diálogo com 

outras autoras e autores196. 

                                                           
190 Ibidem, p. 1111. 
191 Ibidem, p. 1111. 
192 VEIGA, Ana Maria; PEDRO, Joana Maria. Gênero. In: COLLING, Ana Maria; TEDESCHI, Losandro 

Antonio (Orgs). Dicionário crítico de gênero. Prefácio Michelle Perrot. 2ª ed. Dourados, MS: Ed. 

Universidade Federal da Grande Dourados, 2019, p. 330-331. 
193 Ibidem, p. 330. 
194 Ibidem, p. 331. 
195 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul - UFRGS. Educação e realidade, v. 20, n. 2, 1995. Disponível em 

https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/71721. Acesso em 21.04.2019. 
196 VEIGA, op. cit., p. 331. 
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Enquanto para Joan W. Scott gênero seria uma forma de dar significado às relações 

de poder, dentro de uma disputa que é política, para Judith Butler gênero seria um meio 

discursivo, um conjunto de atos reiterados no sentido de regular a sexualidade, seguindo 

padrões heterossexuais construídos para simularem uma aparência natural197. 

Como consenso entre elas, e entre outras autoras e autores, tem-se que gênero e 

poder estariam no centro da hierarquia social, determinando os papéis sociais que podem 

ser questionados198. 

Partindo para o campo feminista, estas teorias não conquistaram a adesão da 

maioria das feministas francesas, mesmo na atualidade199.  

Para Joan W. Scott, a crítica francesa seria motivada pela ideia de que a ênfase no 

gênero reduziria a observação das desigualdades entre mulheres e homens. Mesmo assim, 

o termo tornou-se uma referência que atravessa a visão política, e seus efeitos podem não 

ser mais os mesmos previstos pelas feministas200. 

De qualquer forma o conceito de gênero foi a base para outros tipos de pesquisa 

histórica que complementam os estudos no campo do feminismo. Os trabalhos 

acadêmicos se multiplicaram nas universidades brasileiras, abrindo o caminho para se 

pensar uma contrapartida ao que se chamou inicialmente de “relações de gênero”201. 

Com a amplitude do conceito algumas teóricas do feminismo, como Cláudia de 

Lima Costa, propuseram, por volta do ano 2000, uma recriação do sujeito e do conceito 

mulher, sob uma perspectiva política, com base nas reivindicações do feminismo como 

movimento social202. 

Tendo surgido sob as reivindicações do início da década de 1980 sobre questões 

envolvendo raça, etnia, classe e outras possíveis intersecções sociais, gênero mostra-se 

útil como categoria de análise, que passa por adaptações de cada grupo que a reivindica, 

incluindo historiadoras e historiadores, que tentam situar sua trajetória teórica e política, 

ao longo das últimas três décadas203. 

Importante notar que, seja qual for a definição de gênero que se utilize, existem dois 

níveis de significados diferentes: um empírico, utilizado pelas pessoas nos seus 

relacionamentos cotidianos, e outro analítico, utilizado por quem deseja compreender 

                                                           
197 Ibidem, p. 331. 
198 Ibidem, p. 331. 
199 Ibidem, p. 332. 
200 Ibidem, p. 332. 
201 Ibidem, p. 332. 
202 Ibidem, p. 332. 
203 Ibidem, p. 333. 
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uma determinada realidade204. 

Assim, quando olhamos uma realidade e nos perguntamos como aqueles atores 

estão operando com gênero e que tipo de consequências isso traz para as relações entre 

eles, estamos nos referindo a gênero enquanto uma categoria de análise205. 

No campo da cooperação internacional, o conceito de gênero provocou algumas 

mudanças significativas. Nas décadas de 1970 e 1980, predominava na cooperação 

internacional a concepção de que a solução para as desigualdades entre os sexos estava 

em integrar as mulheres à um processo de desenvolvimento206.   

Isso foi o que deu origem às políticas chamadas de WID (Women into Development 

/ mulheres no desenvolvimento). Contudo, o conceito de gênero trouxe consigo algumas 

críticas a essa visão, considerada como muito economicista 207. 

Por esse motivo, junto com uma definição mais abrangente de desenvolvimento, 

começou-se a utilizar a expressão GAD (Gender and Development / gênero e 

desenvolvimento) para indicar uma preocupação com a transformação das posições 

objetivas das mulheres e com a qualidade das relações marcadas por gênero na 

sociedade208. 

Abandonar a categoria "homens e mulheres" e adotar um novo conceito, não é um 

processo simples. Até hoje utiliza-se muito o termo "gênero" ao lado dos termos 

"homens” e “mulheres". Durante esse processo, conceitos novos surgiram, tais como 

empowerment, equidade de gênero, igualdade de gênero e gender gap, que passaram a ser 

articulados nos discursos de agências de cooperação e de Organizações não 

governamentais - ONGs209. 

Daniel Schroeter Simião menciona que algumas autoras, como Sarah Longwe 

desenvolveram estratégias defendendo que existem diferentes níveis pelos quais as 

desigualdades de gênero se refletem210.  

Longwe argumenta (em tradução livre) que a pobreza não surge da falta de 

produtividade, mas da opressão e exploração, conceituando cinco níveis progressivos de 

igualdade, organizados em ordem hierárquica, com cada nível superior denotando um 

                                                           
204 SIMIÃO, Daniel Schroeter. Gênero no mundo do trabalho: variações sobre um tema. Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Cadernos de gênero e tecnologia. V. 2, n. 5, 2006, p. 13. 

Disponível em https://periodicos.utfpr.edu.br/cgt/article/view/6143. Acesso em 21.04.2019. 
205 Ibidem, p. 13. 
206 Ibidem, p. 13. 
207 Ibidem, p. 16. 
208 Ibidem, p. 16-17. 
209 Ibidem, p. 17. 
210 Ibidem, p. 17-18. 
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nível mais alto de empoderamento, sendo estas as bases para avaliar a extensão do 

empoderamento das mulheres em qualquer área da vida social ou econômica211.  

Os cinco níveis de igualdade seriam: (i) controle entre homens e mulheres sobre os 

fatores de produção, sem que alguém esteja em posição de domínio; (ii) participação igual 

das mulheres no processo de tomada de decisão, elaboração de políticas, planejamento e 

administração; (iii) conscientização sobre a diferença entre papéis sexuais e papéis de 

gênero e que as relações de gênero e a divisão de trabalho devem ser justas e agradáveis 

para ambos os lados; (iv)  acesso das mulheres aos fatores de produção tais como terra, 

trabalho, crédito, formação, serviços de comercialização, e demais serviços disponíveis 

ao público e benefícios em condições de igualdade com os homens; (v)  bem-estar 

material das mulheres no que diz respeito ao suprimento de alimentos, renda e assistência 

médica212. 

No que tange às relações de gênero e suas interseções com o mercado de trabalho, 

não há dúvidas de que as mulheres enfrentam muito mais adversidades do que os 

homens213. 

Não faltam estatísticas demonstrando o quanto as mulheres sofrem, de forma mais 

aguda que os homens, com a dupla jornada, a discriminação, o assédio sexual, os salários 

mais baixos, os trabalhos mais precários, a terceirização, o subemprego, etc.214. 

Mas, o olhar instruído por um conceito de gênero não se limita a observar as 

posições das mulheres somente neste ambiente. Ele vai além, no sentido de tentar 

compreender quais as relações que se estabelecem entre mulheres e homens, mulheres 

entre si e homens entre si, e que interferem no desempenho profissional e em suas vidas 

de forma diferenciada215. 

É preciso ampliar o alcance do nosso olhar, uma vez que, o mercado de trabalho se 

relaciona intimamente com os resultados que os preconceitos e as discriminações de 

gênero trazem para a mulher trabalhadora, no convívio com sua família, com sua 

vizinhança, com a escola de seus filhos, com suas amigas e seus amigos216. 

 

                                                           
211 International Labour Organization. South-East Asia and the Pacific Multidisciplinary Advisory Team - 

SEAPAT. A conceptual framework for gender analysis and planning. Disponível em 

https://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/empowfw.htm. Acesso em 

21.04.2019. 
212 SIMIÃO, op. cit., p. 18. 
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216 Ibidem, p. 19. 
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3.2 A interseccionalidade como ferramenta em estudos de gênero 

 

Segundo Natividad Gutiérrez Chong não se pode estudar gênero isoladamente. 

Gênero está intimamente conectado à outras divisões sociais que, em interação, produzem 

diferentes desigualdades e múltiplas formas de discriminação217. 

A divisão construída em sexos está interligada com a raça e a etnicidade, e essa 

tríade é melhor explicada por outro conceito que analisaremos aqui, originalmente 

conhecido como interseccionalidade218. 

A busca por uma explicação para essa correlação (gênero, raça e etnia), deu origem 

a identificação da opressão tripla revelada por Kimberlé Crenshaw, em 1989, em relação 

à situação de emprego de mulheres negras da classe trabalhadora nos Estados Unidos219. 

Desde então, tem havido uma vasta produção teórica e metodológica sobre este 

conceito, por não ser apenas uma ferramenta teórica, mas também um dispositivo que 

pode ser utilizado por políticas públicas que visem construir o reconhecimento do 

outro220. 

Para Nira Yuval-Davis, a interseccionalidade refere-se as várias divisões sociais 

que são construídas, sendo a classe, em conjunto com a tríade gênero, raça, etnia, as 

divisões que fortalecem o conceito221. 

Para as estudiosas da interseccionalidade, as divisões sociais também existem na 

maneira como as pessoas vivenciam subjetivamente sua vida cotidiana em termos de 

inclusão, exclusão, discriminação, aspirações específicas. Tudo importa na análise 

interseccional, as causas e efeitos são relacionais e, acima de tudo, nenhuma divisão social 

está acima de outra222. 

É fato que, embora as mulheres sejam a maioria demográfica e economicamente 

ativa, elas recebem salários mais baixos e têm piores condições trabalho que os homens. 

Mas os marcadores de raça e etnia estabelecem também uma grande distância com relação 

às mulheres brancas223. 

                                                           
217 CHONG, Natividad Gutiérrez. Interseccionalidad. In: COLLING, Ana Maria; TEDESCHI, Losandro 

Antonio (Orgs). Dicionário crítico de gênero. Prefácio Michelle Perrot. 2ª ed. Dourados, MS: Ed. 
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efetuamos a tradução livre para o português. 
218 Ibidem, p. 428. 
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222 Ibidem, p. 429. 
223 Ibidem, p. 430. 
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Sendo assim, as políticas públicas voltadas para gerar a equidade, a igualdade e a 

paridade devem basear-se em uma abordagem combinada que vise combater as 

desigualdades interconectadas224. 

A implementação de ações afirmativas tem sido uma medida generalizada no 

mundo para gerar igualdade de oportunidades e reduzir os privilégios concentrados em 

determinados grupos225. 

O feminismo latino-americano também abordou a análise interseccional. Autoras 

como Francesca Gargallo, do Chile, Mara Rivero, da Colômbia, Sueli Carneiro, do Brasil 

e Ochy Curiel, da República Dominicana226. 

Nestas autoras está presente uma crítica ao absolutismo conceitual sobre o ser 

humano, suas regras e modos de pensar. Isso porque raça e etnia são determinantes na 

estrutura de classes da América Latina, onde predomina a discriminação racial, 

influenciando e modelando as esferas salarial, educacional e social227. 

A análise interseccional permite dar visibilidade às múltiplas opressões criadas por 

divisões sociais que colocaram em segundo plano grupos específicos. Com essa lente 

múltipla, os alicerces necessários podem ser construídos para garantir distribuição e 

reconhecimento, a fim de buscar sociedades mais equitativas e igualitárias, no que diz 

respeito à pluralidade e diversidade no modo de ser228. 

 

3.3 A divisão sexual do trabalho e seus impactos na vida pessoal e profissional 

 

Falar sobre divisão sexual do trabalho na sociedade contemporânea, apesar do 

status formal de tratamento isonômico entre homens e mulheres, infelizmente, ainda é, 

como bem lembra Flávia Biroli, falar de “trabalho de mulher, competência de mulher, 

lugar de mulher”229. 

As consequências dessas afirmações enraizadas historicamente na sociedade, se 

refletem no cotidiano de milhões de mulheres, no Brasil e no mundo, tornando-se uma 

questão importante porque ainda confere a todas as mulheres uma posição semelhante: a 

nós são atribuídas tarefas das quais os homens são liberados230. 
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226 Ibidem, p. 432. 
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A responsabilidade desigual de mulheres e homens pelos afazeres domésticos, 

criação e cuidado dos filhos, entendido como trabalho produtivo e não remunerado, é a 

base do sistema patriarcal. E o patriarcado consiste em uma forma de opressão das 

mulheres e exploração do seu trabalho pelos homens231. 

Os efeitos dessa exploração não permanecem nos limites do lar. As chamadas 

obrigações familiares restringem e moldam as ocupações das mulheres no mercado de 

trabalho e se tornam um pretexto para ampliar a exploração capitalista do trabalho 

feminino232.  

Importante notar que essa exploração ocorre em dois níveis: (i) um coletivo, que 

consiste em atribuir a responsabilidade pelos afazeres domésticos e pela criação dos filhos 

somente às mulheres, liberando coletivamente os homens de tais responsabilidades e para 

o mercado de trabalho; (ii)  e um individual, no qual os homens, devido a sua participação 

financeira junto à família, se sentem no direito de exigir em troca, a totalidade da força 

de trabalho da mulher233. 

Esse trabalho que as mulheres fornecem em seus lares e sem remuneração, deixam 

os homens livres e despreocupados para se engajarem no mercado de trabalho 

remunerado. Via de regra, somos apenas nós mulheres que fornecemos esse tipo de 

trabalho gratuito e que se define na relação casamento234. 

Essa exploração socialmente aceita e reproduzida, não termina com o fim do 

casamento. Com a separação ou o divórcio, geralmente são as mulheres que permanecem 

com a total responsabilidade pela criação e cuidado dos filhos, cabendo aos homens 

somente o pagamento, por vezes forçado, de uma pensão alimentícia, que parece ter o 

condão de fazê-los sentir-se eximidos de suas responsabilidades enquanto pais.  

Muito embora a Lei nº 13.058/2014235 tenha trazido avanços ao dispor sobre a 

aplicação da guarda compartilhada, determinando que esta seja equilibrada e visando os 

interesses da prole, segundo dados estatísticos do IBGE sobre o Registro Civil, em 2017 

ainda era predominante a responsabilidade das mulheres com a guarda dos filhos 

                                                           
231 Ibidem, p. 28. 
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compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. Disponível em 
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menores, sendo seu percentual de 69,4% no Brasil236. 

Em suma, as responsabilidades advindas do casamento e da maternidade recaem 

quase que totalmente sobre as mulheres ainda que elas não enxerguem ou não admitam 

isso. Como destaca Hildete Pereira de Melo e Débora Thomé 

Não temos dúvidas de que a grande maioria das mulheres ainda não se dá conta 

de que teve que fazer escolhas ao decidir casar e ter filhos. O trabalho nesse 

contexto não é uma impossibilidade, mas inegavelmente implica uma dupla 

jornada muito mais pesada que a do homem. Mulheres com filhos acabam 

fazendo mais entradas e saídas de suas carreiras profissionais, o que, por 

exemplo, pode ser visto nas maiores taxas de desemprego do que as dos 

homens237. 

 

Outro fator que deve ser considerado é o crescente número de mulheres na posição 

de chefes de família, ou seja, como principais ou únicas responsáveis pela renda 

familiar238.  

De acordo com dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA, a porcentagem de famílias chefiadas por mulheres entre os anos de 1995 e 2015 

aumentou em todas as regiões do país239, como mostra a tabela 8 a seguir. 

Tabela 8 - Proporção de famílias chefiadas por mulheres: anos de 1995, 2005 e 2015  

Localização do domicílio / Região 1995 2005 2015 

Norte 25,6 29,0 39,5 

Nordeste 24,4 31,3 42,9 

Sul 18,9 27,6 36,9 

Sudeste 23,5 31,4 40,6 

Centro-Oeste 21,1 30,2 39,5 

Fonte: elaboração própria, a partir do site do IPEA (tabela 2.1a2).  

Se os dados revelam que a cada ano a responsabilidade das mulheres com relação 

ao sustento de suas famílias só vem aumentando, em contrapartida isso significa também 

que a responsabilização dos homens tem diminuído.  

Essa responsabilização institucionalizada, interfere no cotidiano e nas várias esferas 

                                                           
236 Instituto brasileiro de geografia e estatística – IBGE. Estatísticas do Registro Civil 2017. V. 44, 2017, 

p. 6. Disponível em 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2017_v44_informativo.pdf. Acesso em 

25.04.2019. 
237 MELO, op. cit., p. 111. 
238 BIROLI, op. cit., p. 39. 
239 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Retratos das desigualdades de gênero e raça. 

Indicadores. 2 - Chefia de família. Tabela 2.1a2. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_chefia_familia.html. Acesso em 01.05.2019. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2017_v44_informativo.pdf
http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_chefia_familia.html
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da vida das mulheres, atingindo suas possibilidades de formação, de profissionalização, 

de atuação no mercado de trabalho, bem como de inserção nos espaços decisórios e de 

poder.  

O tempo dispendido com as “obrigações” domésticas, de cuidado e criação dos 

filhos, torna-se uma questão importante, na medida em que limita o tempo livre das 

mulheres para agir/atuar na melhoria das próprias condições de vida.  

Neste sentido, entendemos que as restrições impostas pela ausência do fator “tempo 

livre” seriam amenizadas se as responsabilidades oriundas de uma vida à dois e da 

procriação, fossem igualmente distribuídas.  

 De acordo com outros dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, a porcentagem de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos 

pelas mulheres e pelos homens, com 16 anos ou mais de idade, entre os anos de 2005 a 

2015240 divergem, consideravelmente, como mostra a tabela 9 a seguir.  

Tabela 9 - Percentual de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos de 2005 a 2015 

Fonte: elaboração própria, a partir do site do IPEA (tabela 11.2b2). Não constam dados sobre o ano 2010. 

Os dados da tabela 09 mostram que durante os dez anos analisados, as mulheres 

dedicaram mais que o dobro de horas semanais que os homens aos afazeres domésticos. 

Este tempo dispendido, se fosse melhor distribuído entre os sexos, daria às mulheres 

mais espaço para se dedicarem à vida pessoal e profissional.  

A atual divisão sexual do trabalho impõe ainda outra consequência. Mesmo que as 

mulheres consigam conciliar a rotina da vida doméstica e materna com a vida 

profissional, isto somente é possível quando “suas obrigações” são delegadas à outras 

mulheres, as trabalhadoras domésticas ou diáristas, que sofrem uma dupla exploração: a 

                                                           
240 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Retratos das desigualdades de gênero e raça. 

Indicadores. 11 - Uso do tempo. Tabela 11.2b2. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_uso_tempo.html. Acesso em 01.05.2019. 

Período 

2005 a 2015 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Pela população feminina 

Percentual de 

horas semanais 

dedicadas  

aos afazeres 

domésticos no 

Brasil 

26,9 26,4 27,2 25,4 26,6 27,7 25,4 25,0 25,3 24,4 

Pela população masculina  

10,1 10,3 10,6 10,0 10,5 11,2 10,8 10,7 10,9 10,8 

http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_uso_tempo.html
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patriarcal existente dentro dos seus lares e a oriunda das relações com suas patroas e 

patrões 

Pode-se estimar que no interior de cerca de 10 milhões de famílias brasileiras 

(cerca de 15% das famílias) há sempre uma mulher não integrante da família 

que realiza tais tarefas. Há uma demanda permanente por esses serviços na 

sociedade, especialmente entre as famílias com crianças pequenas e nas quais 

as mães trabalhem fora de casa. [...] A ocupação trabalhadora doméstica tem a 

marca profunda da discriminação com a qual a sociedade patriarcal define a 

vida das mulheres. Esta ocupação espelha o papel do trabalho doméstico na 

reprodução humana. E, apesar do avanço do movimento de mulheres, a 

percepção da sociedade sobre o trabalho doméstico não se alterou, sua 

realização permanece uma obrigação feminina241. 

 

Isto nos leva à uma outra questão. Assim como a divisão sexual do trabalho incide 

sobre mulheres e homens de forma diferenciada e exploratória, o acesso ao mercado de 

trabalho entre as próprias mulheres também ocorre de forma diferente, hierarquizada, e 

em conjunto com suas posições de raça e classe na sociedade. 

Assim sendo, não podemos afirmar que os privilégios estão sempre entre os homens 

e/ou que as desvantagens estão sempre entre as mulheres, pois existem diferenças com 

relação ao acesso da mulher branca e da mulher negra ao mercado de trabalho que 

precisam ser analisadas242.  

Ao falar sobre a pirâmide de renda e o acesso aos postos de trabalho das mulheres 

brasileiras Flávia Biroli pontua que 

as mulheres brancas estão mais próximas dos padrões de oportunidades dos 

homens brancos e apresentam vantagens em relação aos homens negros. [...] 

Quando se observa a distribuição, na população, do trabalho precarizado, as 

mulheres negras estão na posição de maior desvantagem. [...] Se 

acrescentarmos a esses dados o fato de que 98% das pessoas que exercem 

trabalho doméstico remunerado são mulheres e que, entre estas, muitas estão 

inseridas em relações precarizadas de trabalho, teremos um dos eixos em que 

a divisão sexual do trabalho se funde com as hierarquias entre mulheres, 

permitindo padrões cruzados de exploração243. 

  

Esta afirmação nos leva a concluir que a divisão sexual do trabalho em conjunto 

com as relações de gênero, raça e classe definem as diferentes trajetórias das mulheres 

brancas e negras, bem como seus campos de atuação.  

Infelizmente, apesar dos avanços, o mercado de trabalho ainda se mostra 

preconceituoso quanto ao papel tradicional da mulher, persistindo a concentração da mão-

de-obra feminina em setores como, por exemplo, serviços domésticos, educação, saúde, 

serviços sociais, alimentação244. 

                                                           
241 MELO, op. cit., p. 115-116. 
242 BIROLI, op. cit., p.22. 
243 Ibidem, p. 22. 
244 MELO, op. cit., p. 113. 
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Desde os anos de 1980, devido ao aumento do nível de escolaridade entre as 

mulheres, houve uma elevação da sua ocupação em postos de trabalho mais qualificados, 

contudo, a desigualdade salarial ainda permanece: tanto no trabalho urbano quanto no 

rural os homens ganham mais do que as mulheres245. 

Se na década de 1990 as mulheres recebiam em torno de 40% menos que os homens, 

em 2015 a diferença se reduziu, mas os rendimentos femininos ainda eram 30% menores 

que os dos homens246. 

Também no setor público, apesar do tratamento isonômico no acesso aos cargos 

que desde 1988, via de regra, é por meio de concurso, as funções gratificadas têm 

predominância masculina247. 

Em resumo, podemos afirmar que os padrões sociais vigentes que se impõem por 

meio das relações de gênero, raça e classe, e que também reproduzem a desigual divisão 

sexual do trabalho, corroboram para manter, em maior ou menor grau, as mulheres 

sobrecarregadas pelo cotidiano das “obrigações” familiares e maternas, em desvantagem 

junto ao mercado de trabalho e sub-representadas nos espaços de poder. 

 

3.4 A divisão sexual do trabalho e suas conexões com o ambiente político e o mercado 

de trabalho 

 

Historicamente, o espaço que sempre coube às mulheres foi o doméstico. A 

sociedade de modo geral excluiu do convívio e das relações das mulheres tudo o que 

estivesse além das fronteiras do lar ou relacionados a pólis e à política248. 

Excluídas do poder político em quase todas as culturas do mundo, os homens 

acabaram ficando com este monopólio de representação e empregando seus esforços para 

perpetuar a forma como esse poder é constituído249.  

Apesar de termos conquistado o direito ao voto, de termos nos inserido ainda que 

de forma precária no mercado de trabalho, de ter alcançado a igualdade formal, de 

possuirmos maior escolaridade, as dificuldades para ascender aos cargos de poder e 

decisão ainda persistem250. 

                                                           
245 Ibidem, p. 119. 
246 Ibidem, p. 120. 
247 Ibidem, p. 119. 
248 Ibidem, p. 127. 
249 Ibidem, p. 127. 
250 Ibidem, p. 128. 
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Até os dias atuais poucos países conseguiram fazer uma mudança substantiva neste 

processo. As mulheres permanecem sub-representadas e o Brasil é um dos campeões 

mundiais em baixa representatividade feminina nas estruturas de poder251. 

Segundo relatório publicado pela Inter-Parliamentary Union – IPU (União 

Internacional de Parlamentos) após as eleições de 2014, o Brasil ocupava a 154ª posição 

no ranking de 193 países quanto à participação feminina no Congresso. Nessa eleição 

somente uma mulher, Suely Campos, havia sido eleita governadora e Dilma Rousseff 

havia sido reeleita Presidenta252. 

 O último relatório publicado pela IPU, em 01/02/2019 (época da pesquisa) 

mostrava que o Brasil havia melhorado sua condição após as eleições de 2018, passando 

para a 134ª posição. Nossa Câmara dos Deputados composta por 513 cadeiras, estava com 

77 mulheres. E no Senado Federal, das 81 cadeiras, 12 estavam ocupadas por mulheres. 

O percentual de ocupação em cada uma das Casas era de cerca de 15%253.  

 Dentre os países da América Latina, ocupamos umas das piores posições, ficando 

atrás de Cuba (2ª), Bolívia (3ª), México (4ª), Costa Rica (8ª) e Nicarágua (9ª), por 

exemplo, que estão entre os melhores colocados no ranking de 193 países.  

 Não há como negar que é necessário que as mulheres ocupem mais o espaço 

público e político. E essa necessidade vai além da questão da igualdade, pois é 

estruturante da própria ideia de sociedade democrática254. 

 No entanto, aumentar nossa representatividade não é suficiente. É necessário 

ainda que as mulheres que ocupem os espaços de poder estejam dispostas e 

comprometidas com uma agenda voltada para a igualdade social substantiva e o combate 

à discriminação da mulher em sociedade e no mercado de trabalho.  

 Neste sentido, a desigual divisão sexual do trabalho colabora para que as mulheres 

permaneçam com chances menores do que os homens de ocupar posições no ambiente 

público e político, de influenciar decisões, de produzir normas que visem a melhoria das 

suas condições de vida pessoal, profissional e social255. 

 As “obrigações” cotidianas, a falta de tempo livre para o estudo, para fazer e 

manter contatos, para o envolvimento em espaços de organizações coletivas, entre outros, 

                                                           
251 Ibidem, p. 131. 
252 Ibidem, p. 131. 
253 Inter-Parliamentary Union. For democracy. Women in National Parliaments. World Classification. 

Disponível em http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm. Acesso em 01.05.2019. 
254 MELO, op. cit., p. 128. 
255 BIROLI, op. cit., p. 24. 

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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dificultam a inserção no mercado de trabalho e na vida pública. Assim sendo, a divisão 

sexual do trabalho é um fator determinante para a exclusão sistemática das mulheres dos 

espaços de poder.  

 Importante notar que as mulheres negras e mais pauperizadas possuem um poder 

ainda menor de politizar seus interesses e necessidades, uma vez que estão em 

desvantagem em relação a outros grupos, como os de mulheres brancas, por exemplo.256.  

Ainda que os obstáculos à participação política seja um problema comum à todas 

as mulheres, seus efeitos nem sempre as atinge da mesma forma, podendo até promover 

vantagens de umas, em relação as outras257. 

Como exemplo, podemos citar a polêmica Emenda Constitucional nº 72/2013258, 

conhecida como a “PEC das domésticas” que alterou a Constituição estabelecendo a 

igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais 

trabalhadores urbanos e rurais, e a posterior Lei Complementar 150/2015259 que 

regulamentou o contrato de trabalho doméstico, ambas durante o Governo Dilma. 

Ao mesmo tempo em que houve uma resistência política à regulamentação de tais 

direitos, as mulheres de classe média/alta se beneficiavam do trabalho realizado por outras 

mulheres de classe baixa, por vezes mal remunerado e de longas jornadas, para que 

pudessem estudar, se profissionalizar e ingressar no mercado de trabalho260. 

Isso demonstra que além do baixo índice de representatividade, as poucas mulheres 

que se encontram nos espaços de poder podem possuir interesses conflitantes com os das 

demais mulheres de classe social e raça diversa, como as domésticas, por exemplo.  

Nesse caso as intersecções entre raça e classe podem se manifestar de forma 

negativa, reproduzindo e até aumentando desigualdades entre as próprias mulheres.  

Mas, apesar das divergências, as mulheres têm atuado em partidos, sindicatos, 

organizações coletivas e movimentos feministas desde as últimas décadas do século XX, 

                                                           
256 Ibidem, p. 50. 
257 Ibidem, p. 173. 
258 BRASIL. Emenda Constitucional nº 72, de 02 de abril de 2013. Altera a redação do parágrafo único 

do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores 

domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc72.htm. Acesso em 03/05/2019. 
259 BRASIL. Lei complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. Dispõe sobre o contrato de trabalho 

doméstico; altera as Leis no 8.212, de 24 de julho de 1991, no 8.213, de 24 de julho de 1991, e no 11.196, 

de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I do art. 3o da Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 

da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o inciso VII do art. 

12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm. Acesso em 03.05.2019. 
260 BIROLI, op. cit., p. 173. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc72.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm
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em diversas frentes, dentre as quais a luta pelo direito à creches, pela defesa de direitos 

sexuais e reprodutivos, pelo combate à violência doméstica e pela ampliação da 

participação feminina na política261. 

Com o processo de redemocratização, as relações entre os movimentos feministas 

e os partidos políticos foi estreitada e a atuação junto aos governos locais e ao Congresso 

Nacional produziu impactos na conquista de diversos direitos262. 

No período de retomada da democracia foram criados conselhos estaduais e o 

Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres – CNDM, cuja finalidade era promover, 

em âmbito nacional, políticas contra a discriminação da mulher263. 

O CNDM desempenhou um importante papel junto a Assembleia Constituinte, com 

o chamado “Lobby do Batom”, que apresentou emendas relacionadas aos direitos das 

mulheres, inclusive englobando reivindicações do movimento feminista264. 

Outra importante conquista foi a criação em 2003 da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres – SPM, com status de ministério265. Na época da pesquisa, após o Decreto nº 

9.417, a SPM havia sido transferida para a estrutura organizacional do Ministério dos 

Direitos Humanos266. 

Como vimos, a atuação de mulheres de movimentos feministas ainda que com 

diferentes objetivos, junto ao poder estatal, foi capaz de produzir alterações na agenda 

política, que resultaram na conquista de direitos. 

Se essa atuação “de fora para dentro” dos espaços de poder trouxe resultados, a 

atuação que parte “de dentro para fora” da arena política poderia ser mais produtiva. 

Entretanto, esbarramos em três questões relevantes: (i) a sub-representatividade no 

Congresso; (ii) o comprometimento das mulheres eleitas com uma agenda voltada para a 

criação de políticas públicas que promovam a igualdade substantiva e o combate à 

discriminação da mulher em sociedade e no mercado de trabalho; (iii) a adesão dos 

demais parlamentares do Congresso, hegemonicamente masculino, às agendas propostas 

pela bancada feminina. 

                                                           
261 Ibidem, p. 176. 
262 Ibidem, p. 180. 
263 Ibidem, p. 180-181. 
264 Ibidem, p. 183. 
265 MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Feminismo e política. 1ª edição. São Paulo: Boitempo, 2014, 

p. 95. 
266 BRASIL. Decreto nº 9.417, de 20 de junho de 2018. Transfere a Secretaria Nacional de Políticas para 

Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher da Secretaria de Governo da Presidência da 

República para o Ministério dos Direitos Humanos. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9417.htm. Acesso em 01.05.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9417.htm
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Com relação a estas três questões mencionadas, a implementação de ações 

afirmativas, tais como as leis de cotas parlamentares de gênero, foi um mecanismo 

encontrado por diversos países, dentre os quais o Brasil, com o objetivo de aumentar a 

representação feminina na política267. 

Atualmente existem políticas de cotas em cerca de 100 países, incluindo a América 

Latina. A Argentina foi um dos primeiros países a adotar a lei de cotas em 1991, prevendo 

que nas listas eleitorais deveriam haver pelo menos 30% de candidatas mulheres268. 

Em 2015 todos os países democráticos da América Latina, exceto a Guatemala, já 

adotavam políticas nacionais de cotas de gênero269. 

No Brasil a adoção de cotas parlamentares de gênero foi introduzida pela Lei nº 

9.100/1995, durante o Governo FHC, que estabeleceu normas para a realização das 

eleições municipais de 1996, determinando no Art. 11, §3º que, no mínimo, 20% das 

vagas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por candidatas mulheres270. 

Isto representaria um avanço se não fosse o fato do caput do mesmo Art. 11 dispor 

que cada partido ou coligação poderia também registrar candidatos para a Câmara 

Municipal até 120% do número de lugares a serem preenchidos. 

Para um olhar mais atento, o que essa Lei fez, na verdade, foi usar os meios legais 

para driblar as reivindicações femininas, uma vez que reservar 20% das vagas, de um 

total de 120% representa, na realidade, uma reserva de 0%.  

Em 1997, ainda durante o Governo FHC, a Lei nº 9.504, ao estabelecer normas 

sobre as eleições, dispôs no Art. 10, §3º que, cada partido ou coligação, deverá reservar 

o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo271. 

Novamente, vemos que os meios legais foram utilizados para preservar a 

hegemonia masculina, uma vez que o caput do Art. 10 estabelece que, cada partido, 

                                                           
267 MELO, op. cit., p. 142. 
268 Ibidem, p. 143. 
269 Ibidem, p. 143. 
270 BRASIL. Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995. Estabelece normas para a realização das eleições 

municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9100.htm. Acesso em 01.05.2019. Art. 11. Cada partido ou 

coligação poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal até cento e vinte por cento do número de 

lugares a preencher. § 3º Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser 

preenchidas por candidaturas de mulheres.  
271 BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. Acesso em 01.05.2019. Art. 10. Cada partido poderá 

registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e 

Câmaras Municipais, até cento e cinquenta por cento do número de lugares a preencher. § 3º Do número 

de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo 

de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9100.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm


92 

poderá registrar candidatos para as Câmaras e Assembleias até 150% do número de 

lugares.  

Posteriormente, durante o Governo Lula, a Lei nº 12.034/2009, deu nova redação 

ao §3º do Art. 10 substituindo a expressão “deverá reservar” para “preencherá”, o que 

interpretamos como uma imposição positiva, caso chegássemos a preencher efetivamente 

ao menos o percentual mínimo de vagas272. 

Importante notar que as três Leis referentes às cotas de gênero foram propostas, 

respectivamente, por Paulo Bernardo, Edinho Araújo e Henrique Eduardo Alves entre 

outros coautores e parlamentares homens, sendo Alice Portugal a única mulher que consta 

como coautora da Lei 12.034/2009. 

Outro dado importante é que, segundo levantamento estatístico realizado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE, 16.131 candidatos nas Eleições 2016 não receberam 

sequer um voto. Desse total, 14.413 eram candidatas mulheres ao cargo de vereadora e 

04 ao cargo de prefeita273. 

De acordo com o ministro Henrique Neves do TSE, esse número de mulheres que 

não receberam votos pode ser atribuído às chamadas “candidaturas laranjas”, ou seja, 

aquelas que o partido lança apenas para preencher a cota obrigatória de 30% de 

participação feminina nas eleições274. 

Concluímos então, que as Leis de cotas de gênero vigentes no Brasil representam, 

até o momento, nada mais do que soluções paliativas ou “concessões”, cujo objetivo real 

é disfarçar a intenção de manter a hegemonia masculina no Congresso brasileiro. 

Além disso, essas leis têm sido utilizadas de forma fraudulenta por partidos e 

coligações, pelo menos desde as eleições de 2016, como sinalizado pelo TSE e, passados 

mais de 02 anos, não tivemos notícia de que qualquer partido e/ou coligação tenha sofrido 

alguma sanção. 

Para completar, no dia 17/05/2019, no Governo de Jair Bolsonaro, foi sancionada a 

                                                           
272 BRASIL. Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009. Altera as Leis nos 9.096, de 19 de setembro de 

1995 - Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, 

e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm. Acesso em 01.05.2019. Art. 

10. §3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação 

preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas 

de cada sexo. 
273 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 16 mil candidatos tiveram votação zerada nas Eleições 

2016, 10.11.2016. Disponível em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/mais-de-16-

mil-candidatos-tiveram-votacao-zerada-nas-eleicoes-2016. Acesso em 04.05.2019. 
274 Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/mais-de-16-mil-candidatos-tiveram-votacao-zerada-nas-eleicoes-2016
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/mais-de-16-mil-candidatos-tiveram-votacao-zerada-nas-eleicoes-2016
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Lei nº 13.831/2019275, que em seu Art. 2º alterou a Lei 9.096/1995276, concedendo isenção 

aos partidos políticos que não utilizaram os recursos do fundo partidário, cujo o valor 

mínimo é de 5% do total, para a criação e manutenção de programas de promoção e 

difusão da participação das mulheres na política. 

A anistia aprovada, além de trazer prejuízos aos cofres públicos e colaborar para 

que a fraude e a impunidade quanto ao uso do fundo partidário permaneçam sendo 

reproduzidas, reafirma a posição do Congresso de que as mulheres não são bem-vindas 

no ambiente político. 

Diante de todo o exposto, torna-se evidente a necessidade de ações afirmativas e 

legítimas, não fictícias como as leis eleitorais apresentadas, que imponham medidas 

eficazes para o aumento concreto do número de mulheres candidatas e eleitas. 

Ao falar sobre ações afirmativas, Alice Monteiro de Barros, nos ensina que estes 

tipos de ações são programas adotados pelo setor público ou privado atribuindo um 

tratamento especial às mulheres, temporariamente, até que se consiga alcançar um 

equilíbrio entre os sexos277. 

Sua função consiste em transformar a função estática da lei em função ativa, 

utilizando meios capazes de alterar as regras do jogo. As ações afirmativas, portanto, não 

                                                           
275 BRASIL. Lei nº 13.831, de 17 de maio de 2019. Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei 

dos Partidos Políticos), a fim de assegurar autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração 

dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios; e dá outras 

providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13831.htm. 

Acesso em 21.05.2019. Art. 2º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), 

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D: Art. 55-A. Os partidos que não 

tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos 

exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas 

femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra 

penalidade.  Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em conta 

bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei poderão utilizá-lo na criação e na 

manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 

2020, como forma de compensação. Art. 55-C.  A não observância do disposto no inciso V do caput do 

art. 44 desta Lei até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas. Art. 55-D.  

(VETADO). Art. 55-D.  Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro 

Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores 

públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido 

político. 
276 BRASIL. Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 

17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm. Acesso em 21.05.2019. Art. 44. Os recursos oriundos 

do Fundo Partidário serão aplicados:  V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão 

da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da 

agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível 

nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o 

mínimo de 5% (cinco por cento) do total; 
277 BARROS, op. cit., p. 1148. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13831.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm
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visam o reconhecimento da igualdade, mas os meios necessários para torná-la efetiva278. 

Dentre algumas medidas que Barros destaca, podemos citar: eliminar ou reduzir 

estereótipos a respeito das funções na sociedade; ajudar as mulheres a adquirirem 

capacidade profissional adequada; velar para que homens e mulheres compartilhem as 

responsabilidades familiares e sociais; favorecer a participação feminina nos organismos 

decisórios; fazer com que a administração pública promova ações afirmativas, servindo 

de exemplo para outros setores279. 

No que diz respeito a atuação das mulheres eleitas e atuantes no Congresso, fazemos 

nossas, as palavras de Luis Felipe Miguel, quando afirma que todos ocupamos 

simultaneamente diversas posições de sujeitos na sociedade e, por vezes, contraditórias 

Integrar um grupo não significa expressar suas demandas. Muitas mulheres 

candidatas e eleitas não apresentam comprometimento com as questões de 

gênero. E, de maneira mais profunda, é questionável mesmo a noção de que 

existem interesses objetivamente identificáveis ligados às posições sociais280.  

 

Além dos conflitos de interesses gerados pelas relações sociais e de classe, Luis 

Felipe Miguel lembra também a questão da identificação de identidade entre 

representante e representado 

O meu interesse é, em tese, representável por qualquer pessoa, que pode 

verbalizá-lo em meu lugar e agir para promovê-lo. Mas a minha identidade só 

se torna visível por meio de um igual. Eu posso não estar presente no grupo de 

governantes, mas minha identidade estará lá não por meio de um representante, 

e sim corporificada em alguém que a possui em comum281. 

 

Vimos que o patriarcado, além de hierarquizar homens e mulheres, coexiste com a 

hierarquia imposta por questões de raça e classe social, que coloca as mulheres em 

posições diferentes, de vantagem ou desvantagem, entre si. 

Além disso, a desigual divisão sexual do trabalho é um fator determinante na vida 

das mulheres, uma vez que as deixa sobrecarregadas no cotidiano, em desvantagem para 

atuar no mercado de trabalho e sem o tempo livre necessário para se inserir no ambiente 

público e político.  

Outra questão importante que deve ser colocada é o fato de que a política, enquanto 

espaço social estruturado, possui uma hierarquia interna própria, que exige a aceitação 

daquelas/daqueles que em seu locus ingressam282. 

                                                           
278 Ibidem, p. 1148. 
279 Ibidem, p. 1148-1149. 
280 MIGUEL, op. cit., p. 99-100. 
281 Ibidem, p. 100. 
282 MIGUEL, op. cit., p. 105. 
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Em sendo historicamente um ambiente masculino, as mulheres que alcançam 

cargos por meio do voto, por certo, sofrem obstáculos para chegar às posições de maior 

influência e prestígio283. 

Os grupos dominantes, via de regra, de homens brancos, de classe média/alta e que 

possuem maiores bens materiais são os que conseguem agir e interagir na arena política, 

fazendo com que seus interesses sejam melhor articulados284.  

Como demonstrado neste capítulo, ao passear por questões como gênero, 

interseccionalidade, divisão sexual do trabalho, seus impactos e conexões, constatamos 

que raça e classe social também são fatores que se destacam nas relações sociais e de 

poder. 

Estes fatores além de ter colaborado para manter a hegemonia masculina nos 

espaços decisórios, exercem influência sobre as mulheres que conseguem ingressar na 

arena política, influenciando seus interesses com relação às questões de igualdade de 

gênero ou com relação a melhoria das condições de vida da mulher trabalhadora. 

Provavelmente por estes motivos não tenhamos conseguido ainda alcançar os 

resultados sociais pretendidos, muito embora alguns avanços já tenham se concretizado 

na vida privada e pública das mulheres brasileiras. 

O que então precisamos fazer para obter maior êxito? Talvez apoiarmos mais umas 

às outras; sermos menos condescendentes com os homens no ambiente familiar dividindo 

as responsabilidades; insistindo na presença e participação deles no cuidado com os 

filhos; produzindo normas mais eficazes de combate à discriminação no ambiente privado 

e público; incentivando políticas públicas que assegurem às mulheres o trabalho digno e 

com remuneração paritária; aceitando que não somos “super mulheres” e que a sobrecarga 

prejudica nossa saúde e nos impede de sermos nós mesmas, são algumas possibilidades. 

Fórmulas mágicas não existem. É preciso então se conscientizar e persistir!     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283 Ibidem, p. 105. 
284 Ibidem, p. 105. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como ponto de partida o descontentamento pessoal com a 

situação da mulher em sociedade, a busca por autoconhecimento e por perspectivas de 

mudanças. 

Para entender o motivo de, em pleno século XXI, ainda sermos discriminadas, 

termos dificuldades de inserção na vida profissional e política, tivemos que compreender 

a nossa trajetória social. 

Nessa busca, foi preciso conhecer as lutas feministas, as reivindicações e os 

obstáculos superados, até sermos reconhecidas como cidadãs e titulares de direitos, tanto 

quanto os homens, perante a lei. 

Percebemos então que dependendo do país e do momento histórico, haviam 

particularidades envolvidas que, em última análise, colaboraram ou dificultaram as lutas 

contra o patriarcado e a ordem social estabelecida. 

No Brasil, por exemplo, país marcado pelo patriarcado e pela exclusão das mulheres 

da vida pública, o feminismo se desenvolveu tímida e lentamente. 

Inicialmente, a luta travada foi pelo direito ao voto, que conseguimos conquistar 

em 1932, graças a liderança perspicaz de Bertha Lutz, mulher intelectual que viveu por 

determinado tempo no exterior e transitava com certa liberdade pelas elites sociais e 

políticas brasileiras.  

Sob a vigência da era Vargas e do Estado Novo (1937-1945) não tivemos 

oportunidade de novas conquistas. Mas a partir das décadas de 1960 e 1970, ao tomarmos 

ciência do desenvolvimento fervoroso do feminismo na Europa e nos Estados Unidos, 

sob as lideranças intelectuais de Simone de Beauvoir e Betty Friedan, voltamos a sonhar 

e nos movimentar. 

No Brasil, as décadas de 1960 e 1970 não foram propícias às lutas e mudanças. 

Estávamos vivendo sob o regime da Ditadura, imposto pelo golpe militar de 1964. 

Enquanto nos Estados Unidos e na Europa o ambiente político era favorável às lutas 

feministas, no Brasil as liberdades individuais de homens e mulheres haviam sido 

confiscadas e qualquer tipo de manifestação era entendida como subversiva ou 

reacionária. 

Com a redemocratização dos anos de 1980, reconquistamos as liberdades 

individuais, dentro dos limites sociais aceitáveis e impostos pelo patriarcado ainda 

vigente. Mas, naquele momento, soubemos que as questões femininas poderiam ser 

politizadas e não medimos esforços para que fossem colocadas em pauta. 
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Neste sentido o trabalho executado pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher 

e pelas 26 parlamentares junto à Assembleia Nacional Constituinte foi brilhante e um 

marco na história brasileira.  

Por meio da união de esforços junto à sociedade civil e à imprensa, conseguimos 

que nossas reivindicações fossem politizadas, apoiadas e incluídas na nova Carta 

Constitucional de 1988. 

Desde então, o número de mulheres envolvidas na política aumentou 

gradativamente, novas questões feministas surgiram, mas a discriminação de gênero 

ainda persiste. 

Infelizmente, mesmo com tantas vitórias, o patriarcado enraizado e reproduzido no 

seio social brasileiro continua ditando os papéis que cabem aos homens e as mulheres, e 

nos mantendo em situação de desigualdade. 

Essa condição faz parte do nosso cotidiano dentro dos nossos lares, no mercado de 

trabalho, no ambiente público e político. A luta contra a discriminação ainda precisa ser 

superada.  

A discriminação contra a mulher é uma realidade e para vencê-la é necessário um 

olhar e um posicionamento crítico, vontade de transpor as barreiras e lutar até que seja 

alcançado o objetivo final, qual seja, a igualdade de fato. 

É preciso ficar claro que essa luta não é dos homens. Para que as mudanças 

aconteçam nós mulheres precisamos nos posicionar e exigir uma divisão sexual do 

trabalho mais igualitária, buscar maior inserção política, propor ações e políticas públicas 

voltadas para a melhoria da nossa condição de vida. 

Tendo isso em mente, formulamos a hipótese da nossa pesquisa: a de que um 

número maior de mulheres atuantes no Congresso seria capaz de aumentar o número de 

propostas e leis que visem a igualdade social substantiva, a melhor inserção e 

desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho e, principalmente, o combate à 

discriminação de gênero. 

Depois estabelecemos nosso objetivo geral: analisar a correlação existente entre o 

número de mulheres parlamentares e o número de propostas e leis apresentadas 

direcionadas à mulher e ao mercado de trabalho. E delineamos os objetivos específicos:  

a) analisar se o patriarcado foi um fator determinante no comportamento de sujeição 

ou de rejeição das mulheres à ordem social estabelecida no mundo ocidental e, 

principalmente, no Brasil. 

b) analisar se a igualdade formal estabelecida com a Constituição de 1988 foi capaz 
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de inserir mais mulheres na política, comprometidas com questões de gênero e com uma 

mudança comportamental da sociedade com relação à mulher trabalhadora. 

c) analisar até que ponto a discriminação e a divisão sexual do trabalho contribuem 

para manter as mulheres em situação desfavorável perante o mercado de trabalho e a 

representatividade política. 

Para o desenvolvimento do trabalho e compreensão dos temas envolvidos, 

utilizamos como metodologia: (i) o levantamento de dados quantitativos em sites oficiais 

do governo, tais como o da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal 

Superior do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, entre outros; (ii) a pesquisa 

bibliográfica; (iii) e análise qualitativa dos dados coletados. 

Ao final da coleta dos dados quantitativos obtivemos um total de 740 Projetos de 

Lei, Propostas de Emenda à Constituição e Projetos de Lei Complementar, versando sobre 

os temas “mulher” e “trabalho” que foram propostos no período de trinta anos.  

Destas 740 propostas, 200 foram apresentadas pela bancada feminina do Congresso 

e somente 10 foram transformadas em norma jurídica. Destas 10, apenas 06 possuem 

relação direta com a mulher e o mercado de trabalho. 

Ao fazermos a análise qualitativa dessas 06 normas jurídicas propostas pelas 

parlamentares mulheres, extraímos as seguintes informações preliminares: 

a) com relação ao conteúdo dessas 06 leis, duas versavam sobre questões 

relativas à maternidade, duas sobre revista íntima, uma sobre assédio sexual e uma sobre 

o relatório de atividades sociais da mulher.  

b) no que tange aos temas abordados nestas leis, seguem algumas críticas: (i) no 

que se refere ao estado gravídico-puerperal e às licenças maternidade/paternidade, o 

homem ainda é tratado pela legislação como se tivesse responsabilidade acessória com 

relação as filhas e filhos e esse tipo de tratamento permanece sendo reproduzido, 

inclusive, pelas mulheres que compõem os espaços de poder e decisão; (ii) sobre a  revista 

íntima, esta continua sendo tratada como questão relacionada ao sexo feminino, quando 

na verdade a proteção da intimidade deve abranger ambos os sexos; (iii) quanto ao assédio 

sexual, tendo em vista que este ainda é uma realidade a ser superada no meio ambiente 

de trabalho, entendemos que sua tipificação como crime é uma conquista importante e 

deve abranger ambos os sexos. 

c) Notamos ainda a ausência de propostas e leis de incentivo, por exemplo, ao 

tratamento igualitário com relação as questões salariais ou de políticas públicas voltadas 

para a criação de creches, para que tanto a mãe quanto o pai possam trabalhar com 
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tranquilidade durante os primeiros anos de vida de suas filhas e filhos.  

d) Não podemos deixar de mencionar, ainda que de forma breve, a Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito – CPIM para investigação e diagnóstico sobre a violência 

contra a mulher no Brasil, realizada entre 2012 e 2013, durante o governo Dilma, e que 

foi liderada pelas Deputadas Federais Jô Moraes e Keiko Ota, e pela Senadora Ana Rita, 

cujo relatório final encontra-se disponível na página oficial do Senado285. 

Terminada esta primeira parte da pesquisa, decidimos investigar todas as alterações 

introduzidas na CLT no mesmo período, de 1988 a 2018, para verificar as que tinham 

relação com a proteção do trabalho da mulher. 

Nesta etapa identificamos 09 leis que também foram analisadas qualitativamente, 

tendo sido extraídas as seguintes informações: 

a) das 09 leis analisadas somente 02 foram de autoria feminina: (i) a que consta 

no Quadro 10, Lei nº 12.010/2009 proposta pela Senadora Patrícia Saboya Gomes para 

revogação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 392-A, uma vez que a Lei nº 10.421/2002 

já havia realizado alterações na CLT concedendo à mãe adotiva, as mesmas condições de 

licença maternidade até então previstas somente para a mãe biológica; (ii) a que consta 

no Quadro 12, Lei nº 12.873/2013 proposta pelo Poder Executivo, Presidenta Dilma 

Rousseff, que alterou o Artigo 392-A caput para estender o direito de licença à mãe 

adotante ou que obtiver guarda judicial de adolescente, o que até então só era possível em 

relação a adoção de criança. E a inclusão do §5o no mesmo dispositivo e que inovou ao 

estender a possibilidade de licença, nos casos de adoção ou guarda judicial conjunta, a 

qualquer dos adotantes, seja empregado ou empregada. Essa inclusão representa uma 

mudança de paradigma, que no futuro pode abrir caminho para uma ampliação da licença 

paternidade ou mesmo de adesão à licença parental. 

b) das 07 leis restantes que foram propostas por homens, as alterações foram: (i) 

para revogar artigos da CLT que não haviam sido recepcionados pela Constituição; (ii) 

para fornecer salário-maternidade para a gestante ou lactante que não tenha local salubre 

para o exercício de suas atividades; (iii) para estender a estabilidade provisória da gestante 

para os casos em que a confirmação da gravidez ocorre durante o período de aviso prévio; 

(iv) para promover a Reforma Trabalhista, cujo tema mais polêmico foi e ainda é a 

permissão para que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em locais considerados 

                                                           
285 BRASIL. Senado Federal. Comissão parlamentar mista de inquérito – Relatório final. Brasília, 2013. 

Disponível em https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-

comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres. Acesso em 13/04/2019. 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
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insalubres, salvo quando os laudos médicos recomendarem o seu afastamento; (v) para 

equiparar os direitos da mãe adotante aos da mãe biológica; (vi) para determinar que não 

seja considerada falta ao serviço, o licenciamento compulsório por motivo de maternidade 

ou aborto. 

O que constatado por meio da análise qualitativa das 06 leis propostas pela bancada 

feminina e pelas 09 alterações introduzidas na CLT, no período compreendido entre os 

anos de 1988 a 2018 foi que, apesar do aumento gradativo do número de mulheres 

parlamentares e de alguns avanços legislativos, ainda há muito a ser feito em busca da 

igualdade social substantiva e pelo combate à discriminação. 

Refletindo sobre os resultados obtidos, chegamos ao capítulo final, nos debruçando 

sobre o conceito de gênero, interseccionalidade, divisão sexual do trabalho, seus impactos 

e conexões. 

Também destrinchamos as leis que tratam das cotas parlamentares de gênero, 

falamos a respeito das causas e consequências da sub-representatividade política, bem 

como da necessidade de ações afirmativas para que o desequilíbrio entre os sexos seja 

minimizado.  

Como perspectiva, deixamos a intenção de pesquisar, em um futuro próximo, como 

as bancadas femininas dos Congressos de outros países da América Latina têm atuado 

com relação questões de gênero e o mercado formal de trabalho. 
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ANEXO I 

 

PROJETOS DE LEI - PLs  

 

PROPOSTOS  

 

ENTRE 1988 E 2018 



            

 

Câmara dos Deputados 

        

 

Relatório de Proposições 

Resultado da Pesquisa 

         

            

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PL 6118/1990 DISPÕE SOBRE O ACESSO DA MULHER AO 

MERCADO DE TRABALHO E DETERMINA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

PROIBINDO A 

DISCRIMINAÇÃO SEXUAL 

DA MULHER, A REVISTA 

INTIMA DE EMPREGADA, 

DEFININDO INCENTIVOS 

FISCAIS AS EMPRESAS 

QUE AUMENTAREM A 

MÃO DE OBRA FEMININA, 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO INCISO XX 

DO ARTIGO SETIMO DA 

Constituição Federal de 1988). 

BETH AZIZE; 

NELTON 

FRIEDRICH 

AM;PR PSDB; 

PSDB 

23/01/1990 Arquivada 
 

     

    

PL 4508/1989 DA NOVA REDAÇÃO E ACRESCENTA 

PARAGRAFO AO ARTIGO 396 DA CONSOLIDAÇÃO 

DAS LEIS DO TRABALHO, ASSEGURANDO 

DIREITO A MULHER TRABALHADORA QUE 

ADOTA FILHO. 

CONCEDENDO DOIS 

DESCANSOS ESPECIAIS 

DE MEIA HORA CADA UM 

PARA AMAMENTAR OU 

CUIDAR DO FILHO 

ADOTIVO). 

FRANCISCO 

AMARAL 

SP PMDB 13/12/1989 Arquivada 
 

     

    

PL 4551/1989 DISPÕE SOBRE INCENTIVOS PARA PROTEÇÃO DO 

MERCADO DE TRABALHO DA MULHER - INCISO 

XX, ARTIGO SETIMO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

DISPONDO SOBRE A 

DEDUÇÃO DO IMPOSTO 

DE RENDA DO VALOR DO 

SALARIO DO EMPREGADO 

EM GOZO DE SALARIO 

MATERNIDADE, 

REGULAMENTANDO 

DISPOSITIVOS DA 

Constituição Federal de 1988). 

- PODER CONCLUSIVO 

DAS COMISSÕES - ARTIGO 

24, INCISO II. 

JOSE MARIA 

EYMAEL 

SP PDC 12/12/1989 Arquivada 
 

     

    

PL 4370/1989 DISPÕE SOBRE A SITUAÇÃO DA MULHER FRENTE 

AO MERCADO DE TRABALHO. 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

SETIMO, INCISO VINTE DA 

Constituição Federal de 1988,  

GANDI JAMIL MS PFL 11/12/1989 Arquivada 
 

   

GOVERNO SARNEY – 39 PLs 

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=229976
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=222105
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=222453
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=220976


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

   

CONCEDENDO BENEFICIO 

FISCAL AO EMPREGADOR 

QUE PROMOVER O 

AUMENTO DA 

PARTICIPAÇÃO FEMININA 

E A REALIZAÇÃO DE 

PROJETO DE FORMAÇÃO, 

ATUALIZAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL DA MÃO-

DE-OBRA ... 

      

    

PL 4161/1989 DISPÕE SOBRE A POLITICA AGRARIA E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS - LEI AGRARIA. 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGOS 

184, 185, 186, 188 E 189 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988. 

VALDIR 

COLATTO 

SC PMDB 28/11/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 3520/1989 DISPÕE SOBRE O ACESSO DA MULHER AO 

MERCADO DE TRABALHO E INSTITUI UMA 

POLITICA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADE. 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

QUINTO, INCISO XII E 

ARTIGO SETIMO, INCISO 

XX DA Constituição Federal 

de 1988). 

PAULO PAIM RS PT 09/11/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 4046/1989 ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS QUE 

ESPECIFICA, PARA ADEQUA-LAS AS NOVAS 

DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 

DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

DISPONDO SOBRE A 

FILIAÇÃO FACULTATIVA 

A PREVIDENCIA, A 

CONTAGEM RECIPROCA 

DO TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL E URBANO, O 

ABONO ANUAL, A 

LICENÇA MATERNIDADE 

E O SALARIO 

MATERNIDADE, A 

REVISÃO DO VALOR DOS 

PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA, A 

DESIGNAÇÃO DO 

COMPANHEIRO OU 

MARIDO COMO 

DEPENDENTE DA ESPOSA, 

O SEGURO COLETIVO  

ULDURICO 

PINTO 

BA PMDB 07/11/1989 Arquivada 
 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=219277
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=213477
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=218291
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COMPLEMENTAR DA 

APOSENTADORIA, 

ADAPTANDO O DISPOSTO 

NA LEGISLAÇÃO 

PREVIDENCIARIA E 

CELETISTA AO DISPOSTO 

NO ARTIGO 201, 

PARAGRAFO SEGUNDO 

DO ARTIGO 202, E NO 

INCISO XVIII DO ARTIGO 

SETIMO DA Constituição 

Federal de ... 

      

    

PL 3859/1989 DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 389 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

 FRANCISCO 

AMARAL 

SP PMDB 16/10/1989 Arquivada 
 

    

PL 3715/1989 REGULAMENTA O INCISO XIX DO ARTIGO 

SETIMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO 

SOBRE LICENÇA-PATERNIDADE E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

FIXANDO A LICENÇA 

PARA O PAI EM 05 DIAS E 

O DIREITO DE SE 

AUSENTAR DO SERVIÇO 

SEM PREJUIZO DO 

SALARIO PARA 

ATENDIMENTO A 

CRIANÇA NOS CASOS DE 

MORTE OU DOENÇA DA 

MÃE, REGULAMENTANDO 

DISPOSITIVOS DA 

Constituição Federal de 1988). 

ALCENI 

GUERRA 

PR PFL 27/09/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 3424/1989 ESTABELECE NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO E 

DEFESA DA SAUDE, DEFINE O SISTEMA 

NACIONAL DE SAUDE E DISPÕE SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA UNICO E DESCENTRALIZADO DE SAUDE 

- SUDS. 

REGULAMENTANDO O 

ARTIGO 200 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988. 

FRANCISCO 

AMARAL 

SP PMDB 23/08/1989 Arquivada 
 

    

PL 3324/1989 DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DO AERONAUTA E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 FLORICENO 

PAIXÃO 

RS PDT 21/08/1989 Arquivada 
 

    

PL 3200/1989 DA NOVA REDAÇÃO AO 'CAPUT' DO ARTIGO 396 

DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

CONCEDENDO DIREITO A 

MULHER DE AUMENTAR 

PARA 01 HORA O PERIODO 

DE DESCANSO DURANTE 

A JORNADA DE 

TRABALHO PARA  

FLORICENO 

PAIXÃO 

RS PDT 07/08/1989 Arquivada 
 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=216591
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=215288
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=212601
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=211691
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=210552
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AMAMENTAÇÃO DO 

PROPRIO FILHO). 

      

    

PL 3198/1989 ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 389 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

DISPONDO SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DA 

EMPRESA MANTER 

LOCAL APROPRIADO 

PARA AS EMPREGADAS 

GUARDAREM, SOB 

VIGILANCIA E 

ASSISTENCIA A CARGO 

DA EMPRESA, OS SEUS 

FILHOS EM PERIODO DE 

AMAMENTAÇÃO E DA 

PRE-ESCOLA). 

FLORICENO 

PAIXÃO 

RS PDT 07/08/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 3178/1989 DISPÕE SOBRE O ACRESCIMO DE PARAGRAFO 

SEXTO AO ARTIGO 168 DA CONSOLIDAÇÃO DAS 

LEIS DO TRABALHO. 

PROIBINDO, SOB PENA DE 

APLICAÇÃO DE MULTA 

CORRESPONDENTE A 5000 

BTNS, POR OCASIÃO DA 

ADMISSÃO AO EMPREGO, 

A REALIZAÇÃO DE 

EXAMES DE QUALQUER 

NATUREZA COM O 

OBJETIVO DE 

CONSTATAÇÃO OU NÃO 

DE GRAVIDEZ). 

DORETO 

CAMPANARI 

SP PMDB 07/08/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 3113/1989 INTRODUZ ARTIGO NAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

DO CAPITULO IX DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DO TRABALHO. 

DISPONDO QUE SE 

COMPROVADO EM JUIZO 

QUE A DEMISSÃO DO 

EMPREGADO SE DEU POR 

MOTIVO DE 

DISCRIMINAÇÃO 

POLITICA, IDEOLOGICA, 

RELIGIOSA OU DE 

NATUREZA SEXUAL, O 

CONTRATO DE 

TRABALHO SERA 

RESTABELECIDO E A 

DESPEDIDA 

CONSIDERADA NULA 

PARA TODOS OS EFEITOS 

LEGAIS). 

TARSO GENRO RS PT 28/06/1989 Arquivada 
 

   

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=210532
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=210352
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=209756
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PL 2825/1989 INTRODUZ ALTERAÇÕES NO ARTIGO OITAVO DA 

LEI 5107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 - FUNDO 

DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. 

AUTORIZANDO NO CASO 

DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE 

TRABALHO O SAQUE POR 

MOTIVO DE CASAMENTO 

AO HOMEM E A MULHER 

E NA VIGENCIA DO 

MESMO CONTRATO, 

SOMENTE SE O 

EMPREGADO FOR DO 

SEXO FEMININO. 

GEOVANI 

BORGES 

AP PFL 23/06/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2675/1989 DISPÕE SOBRE O ACESSO DA MULHER AO 

MERCADO DE TRABALHO. 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO INCISO XX 

DO ARTIGO SETIMO DA 

Constituição Federal de 1988). 

MYRIAM 

PORTELLA 

PI PDS 19/06/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2598/1989 ALTERA O CAPITULO III DO DECRETO-LEI 5452, 

DE PRIMEIRO DE MAIO DE 1943 - CONSOLIDAÇÃO 

DAS LEIS DO TRABALHO. 

DISPONDO SOBRE A 

PROTEÇÃO AO 

TRABALHO DA MULHER, 

ADAPTANDO A CLT AO 

DISPOSTO NO ARTIGO 7º, 

INCISO XVIII E INCISO XX 

E ARTIGO 10, INCISO II, 

ALINEA 'B' DAS 

DISPOSIÇÕES 

TRANSITORIAS DA 

Constituição Federal de 1988). 

LUCIA VANIA GO PMDB 09/06/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2570/1989 DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFICIOS E DE 

CUSTEIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

DEFININDO OS 

PRINCIPIOS GERAIS DA 

SEGURIDADE SOCIAL, 

DISPONDO SOBRE O 

REGIME GERAL E O 

REGIME FACULTATIVO 

COMPLEMENTAR DA 

PREVIDENCIA SOCIAL, 

REMETENDO A LEI 

ESPECIAL O 

DISCIPLINAMENTO DOS 

REGIMES PROPRIOS DE 

FUNCIONARIOS 

PUBLICOS, 

DISCRIMINANDO OS 

BENEFICIOS, OS  

PODER 

EXECUTIVO 

  06/06/1989 Arquivada 
 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=207100
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=205695
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=204973
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=204707


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

   

SEGURADOS, A 

CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIARIA, AS 

ISENÇÕES, O 

REAJUSTAMENTO DO 

VALOR DOS BENEFICIOS, 

O PLANO DE CUSTEIO E A 

FISCALIZAÇÃO, 

CUMPRINDO O DISPOSTO 

NO ARTIGO 201 DA 

Constituição Federal de ... 

      

    

PL 2562/1989 ALTERA DISPOSITIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS 

LEIS DO TRABALHO, E DETERMINA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

OBRIGANDO AS 

EMPRESAS A MANTEREM 

LOCAIS APROPRIADOS 

ONDE SEJA PERMITIDO AS 

EMPREGADAS DAREM 

ASSISTENCIA AOS FILHOS 

NO PERIODO DE 

AMAMENTAÇÃO). 

ULDURICO 

PINTO 

BA PMDB 05/06/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2481/1989 DISPÕE SOBRE A DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 

MULHER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

CUMPRINDO O DISPOSTO 

NO ARTIGO QUINTO, 

INCISO I E ARTIGO 

SETIMO, INCISO XXX DA 

Constituição Federal de 1988). 

MYRIAM 

PORTELLA 

PI PDS 29/05/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2415/1989 CRIA INCENTIVO FISCAL PARA AMPLIAÇÃO DO 

MERCADO DE TRABALHO DA MULHER E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

NÃO PODENDO A 

DEDUÇÃO EXCEDER A 

DEZ POR CENTO NO 

MESMO EXERCICIO 

FINANCEIRO, E 

CONCEDENDO 

ASSISTENCIA GRATUITA 

AOS FILHOS E 

DEPENDENTES DESDE O 

NASCIMENTO ATE 06 

ANOS DE IDADE EM 

CRECHES E PRE ESCOLAS, 

APLICANDO O DISPOSTO 

NO ARTIGO SETIMO, 

INCISO XX E XXV DA 

Constituição Federal de  

MYRIAM 

PORTELLA 

PI PDS 23/05/1989 Arquivada 
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... 
      

    

PL 2288/1989 PROIBE A REALIZAÇÃO DE EXAMES 

DESTINADOS A DETECTAR GRAVIDEZ NA 

ADMISSÃO DE EMPREGADAS E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

APLICANDO O ARTIGO 

SETIMO, INCISO XX DA 

Constituição Federal de 1988, 

DANDO PROTEÇÃO AO 

MERCADO DE TRABALHO 

DA MULHER). - PODER 

CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. 

CARLOS 

CARDINAL 

RS PDT 22/05/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2350/1989 REGULAMENTA O INCISO XX DO ARTIGO SETIMO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE A 

PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA 

MULHER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

REGULAMENTADO 

DISPOSITIVOS DA 

Constituição Federal de 1988, 

PROIBINDO QUALQUER 

TIPO DE DISCRIMINAÇÃO 

A MULHER, INCLUSIVE A 

REVISTA INTIMA DE 

FUNCIONARIAS E 

TORNANDO EXCLUSIVA 

DO ESTADO A 

COMPETENCIA PARA 

REALIZAR PROGRAMAS 

DE PLANEJAMENTO 

FAMILIAR, COMO O 

PAISM). 

LIDICE DA 

MATA 

BA PCDOB 22/05/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2417/1989 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

FISCAL ÀS PESSOAS JURÍDICAS, NAS CONDIÇÕES 

QUE MENCIONA. 

CONCEDENDO O DIREITO 

DE ABATER ATE TRINTA 

POR CENTO DO 

MONTANTE DE SALARIOS 

PAGOS, NO ANO - BASE, A 

EMPREGADOS DO SEXO 

FEMININO, SEMPRE QUE 

COMPROVAREM 

APLICAR, NO MINIMO, 

CINQUENTA POR CENTO 

DO VALOR ABATIDO EM 

TREINAMENTO E 

QUALIFICAÇÃO DE MÃO  

RITA  

CAMATA 

ES PMDB 19/05/1989 Arquivada 
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DE OBRA, APLICANDO O 

ARTIGO SETIMO, INCISO 

XX DA Constituição Federal 

de ... 

      

    

PL 2309/1989 ESTABELECE NORMAS GERAIS DE 

ORGANIZAÇÃO, GARANTIAS, DIREITOS E 

DEVERES DA POLICIA CIVIL NAS UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 144 

DA Constituição Federal de 

1988). 

FARABULINI 

JUNIOR 

SP PTB 19/05/1989 Arquivada 
 

    

PL 2207/1989 ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 392 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO PARA 

ADEQUA-LO AO DISPOSTO NO INCISO XVIII DO 

ARTIGO SETIMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

ELEVANDO DE 12 PARA 17 

SEMANAS O PERIODO 

CORRESPONDENTE A 

LICENÇA MATERNIDADE 

E PROIBINDO O AUMENTO 

DE MAIS DUAS SEMANAS 

DO PERIODO DE REPOUSO 

DA MULHER, APLICANDO 

A Constituição Federal de 

1988). 

CARLOS 

VINAGRE 

PA PMDB 03/05/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 2186/1989 DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO MERCADO DE 

TRABALHO DA MULHER E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

REGULAMENTANDO A 

Constituição Federal de 1988 

EM SEU ARTIGO SETIMO, 

INCISO XX SOBRE A 

PROTEÇÃO DA MULHER 

NO MERCADO DE 

TRABALHO). 

ANNA MARIA 

RATTES 

RJ PSDB 26/04/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 1864/1989 DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 392 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

DISPONDO SOBRE A 

LICENÇA GESTANTE DE 

120 DIAS, CONFORME O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

SETIMO, INCISO XVIII DA 

Constituição Federal de 1988). 

RITA  

CAMATA 

ES PMDB 04/04/1989 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

Lei 8861/1994 

Alterada pela  

Lei 10421/2002 

 

   

    

PL 1884/1989 ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS 

LEIS DO TRABALHO, PARA ESTENDER AS MÃES 

ADOTIVAS OS DIREITOS DE PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE, E DETERMINA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

ADAPTANDO A CLT AO 

DISPOSTO NO ARTIGO 

SETIMO, INCISO XVIII DA 

Constituição Federal de 1988). 

RITA  

CAMATA 

ES PMDB 04/04/1989 Arquivada 
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PL 1857/1989 DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO MERCADO DE 

TRABALHO DA MULHER. 

COMPUTANDO, AS 

DESPESAS REFERENTE A 

FOLHA DE PAGAMENTO 

DA MÃO-DE- OBRA 

FEMININA COM UM 

ACRESCIMO DE DEZ POR 

CENTO PARA EFEITO DO 

CALCULO DO IMPOSTO 

DE RENDA DEVIDO PELAS 

EMPRESAS, OBRIGANDO 

O INFRATOR AO 

PAGAMENTO EM DOBRO 

DOS SALARIOS NO 

PERIODO COMPREENDIDO 

ENTRE A CONFIRMAÇÃO 

DA GRAVIDEZ ATE CINCO 

MESES APOS O PARTO 

APLICANDO O DISPOSTO 

NO ARTIGO SETIMO, 

INCISO XX DA Constituição 

Federal de ... 

ADHEMAR DE 

BARROS 

FILHO 

SP PDT 28/03/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 1748/1989 ACRESCENTA PARAGRAFO AO ARTIGO 396 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

CONCEDENDO A 

EMPREGADA QUE 

ADOTAR CRIANÇA DE 

ATE 15 DIAS DE NASCIDA 

DIREITOS AOS 

DESCANSOS E 

AFASTAMENTOS PELO 

TEMPO QUE FALTAR 

PARA COMPLETAR 06 

MESES DA ADOÇÃO). 

MIRO 

TEIXEIRA 

RJ PDT 15/03/1989 Arquivada 
 

   

    

PL 1651/1989 ACRESCENTA PARAGRAFO AO ARTIGO 389 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

FIXANDO MULTA DE 500 

OTNS A EMPRESA QUE 

NÃO CUMPRIR 

DISPOSITIVO LEGAL QUE 

OBRIGA A MANTER 

CRECHE PARA OS FILHOS 

DE EMPREGADOS). 

HELIO ROSAS SP PMDB 09/03/1989 Arquivada 
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PL 1425/1988 ACRESCENTA PARAGRAFO AO ARTIGO 115 DA 

LEI 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 - 

ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CIVIS 

DA UNIÃO. 

CONCEDENDO A MULHER 

CASADA O DIREITO A 

LICENÇA COM 

VENCIMENTOS E 

CONTAGEM DO TEMPO 

DE SERVIÇO PARA 

APOSENTADORIA 

QUANDO TIVER QUE 

ACOMPANHAR O 

MARIDO, TRANSFERIDO 

EX-OFFICIO, PARA LOCAL 

ONDE NÃO HOUVER 

REPARTIÇÃO FEDERAL 

ONDE POSSA SER 

LOTADA). 

CARLOS 

CARDINAL 

RS PDT 09/12/1988 Arquivada 
 

   

    

PL 1215/1988 ACRESCENTA PARAGRAFO AO ARTIGO 391 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

APLICANDO MULTA DE 

500 OTNS PARA A 

EMPRESA QUE EXIGIR 

TESTE DE GRAVIDEZ POR 

OCASIÃO DA ADMISSÃO. 

SOLON 

BORGES DOS 

REIS 

SP PTB 30/11/1988 Arquivada 
 

   

    

PL 1198/1988 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA POLICIA PARA 

ATENDIMENTOS DE CRIMES CONTRA A MULHER. 

 BENEDITA  

DA SILVA 

RJ PT 29/11/1988 Arquivada 
 

    

PL 1183/1988 DA NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

CONCEDENDO ISONOMIA 

AO TRABALHADOR, 

INDEPENDENTEMENTE 

DE SEXO, QUANTO A 

PRORROGAÇÃO DO 

TRABALHO NORMAL E 

AO TRABALHO 

NOTURNO). 

CARLOS 

CARDINAL 

RS PDT 25/11/1988 Arquivada 
 

   

    

PL 1231/1988 ACRESCENTA PARAGRAFO TERCEIRO AO 

ARTIGO 389, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO. 

DISPONDO QUE O 

DIREITO DE MANTER O 

FILHO SOB VIGILANCIA E 

ASSISTENCIA DE CRECHE 

MANTIDA PELO 

EMPREGADOR, SEJA 

TRANSFERIDO PARA O 

PAI, QUANDO A ESTE FOR 

DEFERIDA A GUARDA 

RESPECTIVA, NOS CASOS 

DE SEPARAÇÃO). 

CARLOS 

CARDINAL 

RS PDT 24/11/1988 Arquivada 
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PL 1163/1988 DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO TRABALHO DO 

EMPREGADO DOMESTICO E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

APLICANDO O DISPOSTO 

NO ARTIGO SETIMO, 

PARAGRAFO UNICO DA 

Constituição Federal de 1988 

COMO LICENÇA 

GESTANTE, LICENÇA 

PATERNIDADE, FERIAS, 

JORNADA DE TRABALHO, 

SALARIO MINIMO, BEM 

COMO A INTEGRAÇÃO DO 

EMPREGADO DOMESTICO 

A PREVIDENCIA SOCIAL. 

REVOGAÇÃO DA LEI Nº 

5.859, DE 1972. 

PAULO PAIM RS PT 22/11/1988 Arquivada 
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PL 3137/1992 DISPÕE SOBRE O REGIME DE TRABALHO DOS 

EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE 

SERVIÇOS DE SAUDE. 

FIXANDO A JORNADA 

DE TRABALHO DO 

PROFISSIONAL DE 

SAUDE EM 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS 

SEMANAIS, A BASE DE 

CALCULO DOS 

ADICIONAIS DE 

INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE, E 

NÃO APLICANDO A 

MULHER O 

IMPEDIMENTO DE 

EXERCER ATIVIDADES 

INSALUBRES). - PODER 

CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. ... 

INOCENCIO 

OLIVEIRA 

PE PFL 25/08/1992 Arquivada 
 

     

    

PL 2869/1992 DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO DA MÃE EMPREGADA QUE TENHA FILHO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 

 FLÁVIO ARNS PR PSDB 19/05/1992 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2602/1992 ACRESCENTA PARAGRAFO TERCEIRO AO ARTIGO 389 

DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

ASSEGURANDO A 

MULHER, DURANTE O 

PERIODO DE 

AMAMENTAÇÃO A 

PERCEPÇÃO DO 

SALARIO SEM 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO, QUANDO A 

EMPRESA DESCUMPRIR 

A EXIGENCIA DE 

MANTER CRECHE NO 

LOCAL DE TRABALHO). 

GILVAM 

BORGES 

AP NI 31/03/1992 Arquivada 
 

     

    

PL 2576/1992 INSTITUI E DISCIPLINA A APLICAÇÃO DE 

PENALIDADES A ESTABELECIMENTOS 

EMPREGADORES QUE DISCRIMINAM MULHERES. 

 BENEDITA  

DA SILVA 

RJ PT 30/03/1992 Arquivada 
 

    

PL 2490/1992 CONCEDE PENSÃO ESPECIAL A AYRES CAMARA 

CUNHA, POR SEUS RELEVANTES SERVIÇOS 

PRESTADOS A CAUSA INDIGENA BRASILEIRA. 

 PODER  

EXECUTIVO 

  16/03/1992 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

GOVERNO COLLOR – 27 PLs 
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PL 3416/1992 DISPÕE SOBRE O ACRÉSCIMO DE PARÁGRAFOS AO 

ARTIGO 392 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO. 

CONCEDENDO A 

EMPREGADA QUE 

ADOTAR OU OBTIVER A 

GUARDA JUDICIAL DE 

CRIANÇA DE ATE 01 

(HUM) ANO DE IDADE, 

90 (NOVENTA) DIAS DE 

LICENÇA REMUNERADA 

E NO CASO DE CRIANÇA 

COM MAIS DE 01 (HUM) 

ANO, O PRAZO DE DE 30 

(TRINTA) DIAS. BLOCO 

1. 

FREIRE 

JÚNIOR 

TO PRN 27/01/1992 Arquivada 
 

   

    

PL 2557/1992 CONCEDE À MÃE ADOTIVA OS DIREITOS DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE. 

INCLUINDO O 

AFASTAMENTO DO 

TRABALHO POR 

NOVENTA DIAS. 

SENADO 

FEDERAL - 

JUTAHY 

MAGALHÃES 

BA PSDB 03/01/1992 Arquivada 
 

   

    

PL 1920/1991 DISPÕE SOBRE A JORNADA DE TRABALHO E OUTROS 

ASPECTOS REFERENTES À ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO E DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DOS 

TRABALHADORES QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES 

CONTINUAMENTE EM TERMINAIS DE VÍDEO. 

 EDUARDO 

JORGE 

SP PT 13/11/1991 Arquivada 
 

    

PL 1457/1991 DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA 

SOCIAL, INSTITUI PLANO DE BENEFICIOS E SERVIÇOS 

E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

203 E 204 DA Constituição 

Federal de 1988.) - PODER 

CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. 

REDITARIO 

CASSOL 

RO PTR 25/10/1991 Arquivada 
 

   

    

PL 1523/1991 ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 389 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

REVOGANDO OS 

PARAGRAFOS PRIMEIRO 

E SEGUNDO DO ARTIGO 

389 E OBRIGANDO AS 

EMPRESAS A 

MANTEREM LOCAL 

APROPRIADO PARA AS 

EMPREGADAS 

GUARDAREM, SOB 

VIGILANCIA SEUS 

FILHOS EM PERIODO DE 

AMAMENTAÇÃO E DA 

PRE-ESCOLA). - PODER 

CONCLUSIVO  

JOSE CARLOS 

COUTINHO 

RJ PDT 01/10/1991 Arquivada 
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DAS COMISSÕES - 

ARTIGO 24, INCISO II. 

      

    

PL 1104/1991 DA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, ARTIGO 131, DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

NÃO SENDO 

CONSIDERADA FALTA 

AO SERVIÇO A 

AUSENCIA DA 

EMPREGADA DURANTE 

LICENCIAMENTO 

COMPULSORIO POR 

MOTIVO DE ABORTO. 

EDUARDO 

JORGE 

SP PT 11/06/1991 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

    

PL 1158/1991 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA 

PROPORCIONAL PREVISTA NO PARAGRAFO PRIMEIRO 

DO ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

FACULTANDO AO 

SEGURADO DA 

PREVIDENCIA, APOS 30 

ANOS DE TRABALHO, SE 

HOMEM E APOS 25, SE 

MULHER, O DIREITO A 

APOSENTADORIA COM 

PROVENTOS 

PROPORCIONAIS). 

ALVARO 

VALLE 

RJ PL 04/06/1991 Arquivada 
 

   

    

PL 825/1991 DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFICIOS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

DEFININDO OS 

SEGURADOS, OS 

CRITERIOS PARA 

CONCESSÃO DE 

BENEFICIOS, CRIANDO 

O CONSELHO NACIONAL 

DE PREVIDENCIA 

SOCIAL, 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

201, ARTIGO 202 E 

ARTIGO 203, INCISO V 

DA Constituição Federal de 

1988, 

REESTRUTURANDO A 

PREVIDENCIA SOCIAL 

DE ACORDO COM O 

PROJETO DE 

RECONSTRUÇÃO 

NACIONAL, O PROJETÃO 

DO GOVERNO COLLOR. 

(PRAZO: 45 ... 

PODER 

EXECUTIVO 

  08/05/1991 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

    

PL 311/1991 DISPÕE SOBRE A SITUAÇÃO DA MULHER FRENTE AO 

MERCADO DE TRABALHO. 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

SETIMO, INCISO XX, DA  

CARLOS 

CARDINAL 

RS PDT 08/04/1991 Arquivada 
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Constituição Federal de 

1988). 

      

    

PL 333/1991 ALTERA O ARTIGO 391 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DO TRABALHO. 

DEFININDO 

PENALIDADES PARA O 

EMPREGADOR NA 

HIPOTESE DE 

DESPEDIDA DE 

EMPREGADA POR 

MOTIVO DE 

CASAMENTO OU 

GRAVIDEZ). 

INOCENCIO 

OLIVEIRA 

PE PFL 08/04/1991 Arquivada 
 

   

    

PL 382/1991 DISPÕE SOBRE O ACESSO AO MERCADO DE 

TRABALHO E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

GARANTINDO 

IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADE ENTRE 

HOMEM E MULHER NO 

MERCADO DE 

TRABALHO; PROIBINDO 

DISCRIMINAÇÃO 

REFERENTE A SEXO, 

IDADE, COR, SITUAÇÃO 

FAMILIAR E ESTADO DE 

GRAVIDEZ; PROIBINDO 

REVISTA INTIMA NAS 

EMPREGADAS OU 

FUNCIONARIAS; E 

CONCEDENDO 

BENEFICIO FISCAL A 

EMPRESA QUE 

INCENTIVAR A MÃO-DE-

OBRA FEMININA, 

REGULAMENTANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

SETIMO, INCISO XX, DA 

NOVA CONSTITUIÇÃO ... 

RITA 

CAMATA 

ES PMDB 19/03/1991 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

Lei 9799/1999 

 

   

    

PL 104/1991 ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 392 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, 

CONCEDENDO AS MÃES ADOTIVAS OS DIREITOS DE 

PROTEÇÃO A MATERNIDADE E DETERMINA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

CONCEDENDO A MÃE 

ADOTIVA O DIREITO DE 

LICENÇA 

MATERNIDADE DE 90 

DIAS AO ADOTAR 

RECEM-NASCIDO COM 

ATE 06 MESES DE IDADE 

E, 30 DIAS DE LICENÇA 

PATERNIDADE AO PAI 

ADOTIVO, NO  

RITA 

CAMATA 

ES PMDB 13/03/1991 Arquivada 
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CASO DE FALECIMENTO 

DA MÃE ADOTIVA, 

DURANTE OS 

PRIMEIROS 06 MESES DE 

VIDA DA CRIANÇA. 

      

    

PL 45/1991 CONCEDE APOSENTADORIA APOS 25 ANOS DE 

TRABALHO A MULHER. 

 ANTONIO 

CARLOS 

MENDES 

THAME 

SP PSDB 12/03/1991 Arquivada 
 

   

    

PL 2185/1991 VEDA A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER, SOB 

QUALQUER FORMA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 JOSE 

FORTUNATI 

RS PT 20/02/1991 Arquivada 
 

    

PL 6120/1990 DISPÕE SOBRE A LICENÇA GESTANTE A EMPREGADA 

MULHER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ASSEGURANDO O 

CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NO INCISO 

XVIII DO ARTIGO 

SETIMO DA Constituição 

Federal de 1988). 

LURDINHA 

SAVIGNON; 

EDUARDO 

JORGE 

ES;SP PT;PT 13/12/1990 Arquivada 
 

   

    

PL 5943/1990 ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO QUARTO DA LEI 

6932, DE 07 DE JULHO DE 1981, QUE DISPÕE SOBRE AS 

ATIVIDADES DO MEDICO RESIDENTE E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

FIXANDO O VALOR DA 

BOLSA DE ESTUDO EM 

SETENTA E CINCO POR 

CENTO DOS 

VENCIMENTOS DO 

MEDICO DO MINISTERIO 

DA EDUCAÇÃO, NIVEL 

V, ACRESCIDO DE UM 

ADICIONAL DE CEM POR 

CENTO, POR REGIME 

ESPECIAL DE 

TREINAMENTO AO 

SERVIÇO DE 60 HORAS 

SEMANAIS E 

AUTORIZANDO SUA 

FILIAÇÃO AO SISTEMA 

PREVIDENCIARIO NA 

QUALIDADE DE 

SEGURADO 

AUTONOMO). (PRAZO: 

45 DIAS). - 

ADMISSIBILIDADE DA ... 

PODER 

EXECUTIVO 

  21/11/1990 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

    

PL 5899/1990 CONCEDE APOSENTADORIA APOS 25 ANOS DE 

TRABALHO A MULHER. 

APLICANDO O DISPOSTO 

NO ARTIGO 202, 

PARAGRAFO  

ARNALDO 

FARIA DE SA 

SP PRN 20/11/1990 Arquivada 
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PRIMEIRO E SEGUNDO 

DA Constituição Federal de 

1988). 

      

    

PL 5756/1990 ACRESCENTA PARAGRAFOS AO ARTIGO 389 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E DA NOVA 

REDAÇÃO A SEU PARAGRAFO PRIMEIRO. 

OBRIGANDO AS 

EMPRESAS COM MAIS 

DE 50 EMPREGADOS A 

MANTEREM CRECHES 

CUMPRINDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 

SETIMO INCISO XXV DA 

Constituição Federal de 

1988). 

ABIGAIL 

FEITOSA 

BA PSB 06/11/1990 Arquivada 
 

   

    

PL 5542/1990 AMPLIA AS POSSIBILIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA VINCULADA DO FGTS PARA OS 

TRABALHADORES DE BAIXA RENDA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 JOSE SERRA SP PSDB 28/06/1990 Arquivada 
 

    

PL 5038/1990 DISPÕE SOBRE A LICENÇA-GESTANTE A MULHER 

EMPREGADA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

REGULAMENTANDO A 

LICENÇA DE 120 DIAS, 

DE ACORDO COM O 

INCISO XVIII DO ARTIGO 

SETIMO DA Constituição 

Federal de 1988). - PODER 

CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. 

LURDINHA 

SAVIGNON 

ES PT 28/05/1990 Arquivada 
 

   

    

PL 4988/1990 DISCIPLINA OS DIREITOS DO TRABALHADOR RURAL, 

PREVISTOS NOS ITENS XI, XIX, XX E XXIII, DO ARTIGO 

SETIMO DA CONSTITUIÇÃO. 

CONCEDENDO 

PARTICIPAÇÃO NOS 

LUCROS DA EMPRESA, 

LICENÇA 

PATERNIDADE, 

PROTEÇÃO AO 

MERCADO DE 

TRABALHO DA 

MULHER, E ADICIONAIS 

DE PENOSIDADE, 

INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE, 

APLICANDO O DISPOSTO 

NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988. 

ISMAEL 

WANDERLEY 

RN PTR 17/05/1990 Arquivada 
 

   

    

PL 4931/1990 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA 

PROPORCIONAL PREVISTA NO PARAGRAFO PRIMEIRO 

DO ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

FACULTANDO 

APOSENTADORIA 

PROPORCIONAL APOS 30 

ANOS DE TRABALHO, 

AO  

JOSE LUIZ  

DE SA 

RJ PL 14/05/1990 Arquivada 
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HOMEM, E, 25 ANOS, A 

MULHER APLICANDO O 

DISPOSTO NA 

CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988. 
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PL 4864/1994 DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DEVIDA AOS 

TRABALHADORES EM TODO O PAIS. 

ALTERANDO 

DISPOSITIVOS DO 

DECRETO-LEI Nº 5.452, 

DE1943. 

PODER 

EXECUTIVO 

  09/12/1994 Arquivada 
 

     

    

PL 4830/1994 DA NOVA REDAÇÃO AO 'CAPUT' DO ARTIGO 401, DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

FIXANDO PENALIDADE 

AO EMPREGADOR QUE 

INFRINGIR 

DISPOSITIVOS SOBRE 

PROTEÇÃO AO 

TRABALHO DA 

MULHER, 

ESTABELECENDO 

MULTA DE MIL A DEZ 

MIL REAIS, APLICADA 

PELAS DELEGACIAS 

REGIONAIS DO 

TRABALHO, OU POR 

AQUELAS QUE 

EXERÇAM FUNÇÕES 

DELEGADAS). - PODER 

CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO ... 

JOÃO 

FAUSTINO 

RN PSDB 29/11/1994 Arquivada 
 

     

    

PL 4580/1994 ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS 8213, DE 24 DE 

JULHO DE 1991, E 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, 

E DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

OBJETIVANDO MANTER 

SOB A 

RESPONSABILIDADE DA 

PREVIDENCIA SOCIAL O 

BENEFICIO DO AUXILIO-

NATALIDADE, AUXILIO-

FUNERAL E RENDA 

MENSAL VITALICIA, 

CUJA CONCESSÃO E 

MANUTENÇÃO 

ENCONTRAM-SE A 

CARGO DO INSS, 

ESTABELECENDO 

CRITERIOS PARA QUE O 

IDOSO E A PESSOA 

PORTADORA DE  

JACKSON 

PEREIRA 

CE PSDB 17/05/1994 Arquivada 
 

   

GOVERNO ITAMAR – 09 PLs 
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DEFICIENCIA RECEBA A 

RENDA MENSAL 

VITALICIA DE UM 

SALARIO MINIMO, E 

POSSIBILITANDO A 

CRIAÇÃO DE 

BENEFICIOS EVENTUAIS 

PARA ATENDIMENTO DE 

SITUAÇÕES DE 

VULNERABILIDADE 

TEMPORARIA, COM 

PRIORIDADE PARA A 

CRIANÇA, FAMILIA, 

IDOSO, DEFICIENTE, 

GESTANTE, NUTRIZ E 

NOS CASOS DE 

CALAMIDADE PUBLICA). 

- PODER CONCLUSIVO 

DAS COMISSÕES - 

ARTIGO 24, INCISO ... 

      

    

PL 4457/1994 DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE ASSEDIO SEXUAL E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ESTABELECENDO A 

PENA DE DETENÇÃO, DE 

01 MES A 01 ANO DE 

MULTA, PARA CRIME DE 

ASSEDIO VERBAL E 

PENA DE RECLUSÃO, DE 

02 A 04 ANOS E MULTA, 

PARA O CRIME DE 

ASSEDIO FISICO. 

MARIA LUIZA 

FONTENELE 

CE PSTU 03/03/1994 Arquivada 
 

   

    

PL 4379/1994 DISPÕE SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS CIVIS FEDERAIS ATIVOS, 

INATIVOS, E SEUS FAMILIARES, BEM COMO DOS 

PENSIONISTAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.112, DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 1990, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

CRIANDO O PROGRAMA 

DE ATENÇÃO INTEGRAL 

A SAUDE DO SERVIDOR 

E O FUNDO DE 

ATENÇÃO INTEGRAL A 

SAUDE DO SERVIDOR - 

FAISS, DESTINANDO AO 

FAISS CINQUENTA POR 

CENTO DAS 

CONTRIBUIÇÕES 

OBRIGATORIAS DOS 

SERVIDORES, FIXANDO 

AS ALIQUOTAS DE 

CONTRIBUIÇÃO  

PODER 

EXECUTIVO 

  01/03/1994 Arquivada 
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COMPULSORIA DE NOVE 

POR CENTO A DOZE POR 

CENTO; CRIANDO 

CONTRIBUIÇÃO 

OBRIGATORIA 

ESPECIFICA DO INATIVO 

E PENSIONISTA PARA A 

ASSISTENCIA A SAUDE; 

E TRANSFORMANDO O 

FAISS EM FUNDO DE 

SEGURIDADE ... 

      

    

PL 4375/1993 CPISP PROMOVE APERFEIÇOAMENTO NO SISTEMA 

PENITENCIARIO BRASILEIRO, ATRAVES DE 

ALTERAÇÕES A LEI DE EXECUÇÃO PENAL, E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 CPI DO 

SISTEMA 

PENITENCIÁRIO 

  15/12/1993 Arquivada 
 

    

PL 4016/1993 INTRODUZ ALTERAÇÕES NO ARTIGO 392 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, PARA 

ASSEGURAR À EMPREGADA, NOS CASOS DE ADOÇÃO 

DE MENOR, DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE, E 

DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 ARY KARA SP PMDB 13/07/1993 Arquivada 
 

    

PL 3996/1993 CRIA A CARREIRA DE FISCAL FEDERAL DO 

TRABALHO E SEUS CARGOS, FIXA OS VALORES DE 

SEUS VENCIMENTOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

COMPOSTA DAS 

CATEGORAIS 

FUNCIONAIS DE FISCAL 

FEDERAL DO 

TRABALHO E DE 

AGENTE DE 

SEGURANÇA E SAUDE 

DO TRABALHO. 

SALATIEL 

CARVALHO 

PE PP 07/07/1993 Arquivada 
 

   

    

PL 3504/1993 ACRESCENTA PARAGRAFO AO ARTIGO 392, DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, 

APROVADA PELO DECRETO-LEI 5452, DE 01 DE MAIO 

DE 1943. 

CONCEDENDO LICENÇA 

REMUNERADA A 

EMPREGADA QUE 

ADOTAR OU OBTIVER 

GUARDA JUDICIAL DE 

CRIANÇA, COM MENOS 

DE UM ANO DE IDADE). - 

PODER CONCLUSIVO 

DAS COMISSÕES - 

ARTIGO 24, INCISO II. 

BLOCO. 

JORGE TADEU 

MUDALEN 

SP PMDB 04/02/1993 Arquivada 
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PL 7130/2002 ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 

03 DE OUTUBRO DE 1941 (CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL), RELATIVOS AO TRIBUNAL DO JÚRI E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 SENADO 

FEDERAL 

(Comissão Mista 

- art. 142 e 143 

do Regimento 

Comum) 

  21/08/2002 Arquivada 
 

     

    

PL 7078/2002 CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE OS 

PLANOS DE BENEFÍCIOS E CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL E SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE 

SOCIAL. 

Projeto lei de consolidação 

apresentado nos termos da 

Lei Complementar nº 95 de 

1998. 

PODER 

EXECUTIVO 

  29/07/2002 Aguardando 

Deliberação; 

Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

     

    

PL 6960/2002 Dá nova redação aos artigos 2º, 11, 12, 43, 66, 151, 224, 243, 

244,246, 262, 273, 281, 283, 286, 294, 299, 300, 302, 306, 309, 

328, 338, 369, 421, 422, 423, 425, 429, 450, 456, 471, 472, 473, 

474, 475, 478, 479, 480, 482, 496, 502, 506, 533, 549, 557, 558, 

559, 563, 574, 576, 596, 599, 602, 603, 607, 623, 624, 625, 633, 

637, 642, 655, 765, 788, 790, 872, 927, 928, 931, 944, 947, 949, 

950, 953, 954, 966, 977, 999, 1053, 1060, 1086, 1094, 1099, 

1158, 1160, 1163, 1165, 1166, 1168, 1196, 1197, 1204, ... 

 RICARDO 

FIUZA 

PE PPB 12/06/2002 Arquivada 
 

    

PL 6708/2002 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL 

ÀS PESSOAS JURÍDICAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Autorizando o abatimento de 

40% do lucro operacional do 

imposto de renda da pessoa 

jurídica que aplicar no 

mínimo a metade desse valor 

na qualificação de mão-de-

obra da empregada. 

WIGBERTO 

TARTUCE 

DF PPB 07/05/2002 Arquivada 
 

     

    

PL 6673/2002 CRIA A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA 

MULHER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 PODER 

EXECUTIVO 

  06/05/2002 Arquivada 
 

    

PL 6584/2002 "ESTABELECE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DE SEUS EMPREGADOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

 JOSÉ CARLOS 

COUTINHO 

RJ PFL 17/04/2002 Arquivada 
 

   

GOVERNO FHC – 58 PLs 
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PL 6497/2002 DECLARA O DIA 26 DE JANEIRO DE 1500 COMO DATA 

OFICIAL DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL. 

Aludindo a chegada do 

navegador espanhol, Vicente 

Yañez Pinzon. 

FEU ROSA ES PSDB 09/04/2002 Arquivada 
 

   

    

PL 6451/2002 DÁ NOVA REDAÇÃO ÀS LEIS Nº 8.212 E 8.213, DE 24 DE 

JULHO DE 2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Facultando ao empregador 

rural o parcelamento de 

débito previdenciário, e 

enquadrando como segurado 

da Previdência Social o 

empregador que exerce 

exploração agorpecuária em 

área superior a da isenção 

para fins de pagamento do 

ITR, incluindo-se o cônjuge 

ou companheiro do produtor 

na possibilidade de 

parcelamento das ... 

KÁTIA  

ABREU 

TO PFL 03/04/2002 Arquivada 
 

   

    

PL 6077/2002 INTRODUZ O CÓDIGO DE ÉTICA DA PROGRAMAÇÃO 

TELEVISIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 MARCOS 

ROLIM 

RS  20/02/2002 Arquivada 
 

    

PL 5451/2001 DISPÕE SOBRE A IGUALDADE DE ACESSO, 

TRATAMENTO E PROMOÇÃO NO TRABALHO E AOS 

POSTOS DE COMANDO NO SERVIÇO PÚBLICO. 

 IARA 

BERNARDI 

SP PT 27/09/2001 Arquivada 
 

    

PL 5435/2001 ADICIONA O INCISO V AO ARTIGO 389 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, 

APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE 

MAIO DE 1943. 

Obriga as empresas a 

destinarem local apropriado 

para os filhos das 

trabalhadoras, em período de 

amamentação e da pré-

escola. 

JOSÉ CARLOS 

COUTINHO 

RJ PFL 26/09/2001 Arquivada 
 

   

    

PL 4755/2001 DENOMINA "FRANCO MONTORO" A PONTE 

RODOVIÁRIA SOBRE O RIO GRANDE, ENTRE OS 

ESTADOS DE SÃO PAULO E MINAS GERAIS. 

 JOÃO CALDAS AL PTB 25/05/2001 Arquivada 
 

    

PL 4547/2001 ACRESCENTA INCISOS IX E X AO ART. 473 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, 

APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE 

MAIO DE 1943, PARA DISPOR SOBRE FALTAS 

JUSTIFICADAS DE PAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE 

CONSULTAS MÉDICAS. 

Autoriza o trabalhador a 

faltar até seis vezes no turno 

da jornada diária para 

acompanhar a mulher a 

exames pré-natais, ou um dia 

a cada mês, para conduzir o 

filho de  

ANA CORSO RS PT 25/04/2001 Arquivada 
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até um ano de idade às 

consultas pediátricas. 

      

    

PL 4398/2001 DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO PARA O TRABALHADOR PAI DE FILHO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL 

GRAVE. 

 GERALDO 

MAGELA 

DF PT 28/03/2001 Arquivada 
 

    

PL 3982/2000 ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 393 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, 

APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE 

MAIO DE 1943, PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS 

SALÁRIOS À EMPREGADA GESTANTE, DEMITIDA SEM 

JUSTA CAUSA, ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 SENADO 

FEDERAL 

LUIZ PONTES 

CE PSDB 13/12/2000 Arquivada 
 

    

PL 3913/2000 ALTERA O ART. 792 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO - CLT, APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 

5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, RETIRANDO AS 

EXPRESSÕES "MULHERES CASADAS" E "MARIDOS". 

 ALBERTO 

FRAGA 

DF PMDB 11/12/2000 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

    

PL 3473/2000 ALTERA A PARTE GERAL DO DECRETO-LEI Nº 2.848, 

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 - CÓDIGO PENAL, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Fixa critérios quanto à 

aplicação e cumprimento da 

pena de prisão (regime 

fechado, semi-aberto e 

livramento condicional); 

pena de restrição de direitos 

(prestação de serviços à 

comunidade, interdição 

temporária de direito e 

limitação de fim de semana), 

multa e perda de bens. 

PODER 

EXECUTIVO 

  18/08/2000 Pronta para Pauta 
 

   

    

PL 3392/2000 ESTENDE À MÃE ADOTIVA O DIREITO À LICENÇA-

MATERNIDADE E AO SALÁRIO-MATERNIDADE, 

ALTERANDO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO, APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5.452, 

DE 1º DE MAIO DE 1943, E A LEI Nº 8.213, DE 24 DE 

JULHO DE 1991. 

 PODER 

EXECUTIVO 

  31/07/2000 Arquivada 
 

    

PL 3366/2000 ACRESCENTA ARTIGO À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DO TRABALHO - CLT, TORNANDO OBRIGATÓRIA A 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE 

FALTA GRAVE DE EMPREGADA ESTÁVEL NOS 

TERMOS DO ART. 10, INCISO II, ALÍNEA A DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 

Dispõe que as empregadas 

estáveis em virtude de 

gravidez, somente terão seus 

contratos de trabalho 

rescindidos por justa causa 

se houver confirmação 

judicial. 

JAIR 

MENEGUELLI 

SP PT 29/06/2000 Arquivada 
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PL 3314/2000 ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 393 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, 

APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE 

MAIO DE 1943, PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS 

SALÁRIOS À EMPREGADA GESTANTE, DEMITIDA SEM 

JUSTA CAUSA, ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 JOSÉ CARLOS 

COUTINHO 

RJ PFL 27/06/2000 Arquivada 
 

    

PL 2155/1999 DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO ANUAL, PELO PODER 

EXECUTIVO, DAS ATIVIDADES SOCIAIS RELATIVAS À 

MULHER. 

 LUIZA 

ERUNDINA 

SP PSB 01/12/1999 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

Lei 12227/2010 

 

    

PL 1841/1999 FIXA EM QUATRO HORAS A JORNADA DE TRABALHO 

DO PSICÓLOGO. 

 NAIR XAVIER 

LOBO 

GO PMDB 07/10/1999 Arquivada 
 

    

PL 1831/1999 ALTERA OS ARTS. 482, 483 E 468 DA CONSOLIDAÇÃO 

DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, PARA DISPOR SOBRE 

O ASSÉDIO SEXUAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

MARIA 

ELVIRA 

MG PMDB 06/10/1999 Arquivada 
 

    

PL 1546/1999 ACRESCENTA DISPOSITIVO NA CONSOLIDAÇÃO DAS 

LEIS DO TRABALHO, APROVADA PELO DECRETO-LEI 

Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, E NA LEI Nº 8.213, DE 

24 DE JULHO DE 1991, PARA ESTENDER O DIREITO À 

LICENÇA E AO SALÁRIO-MATERNIDADE POR MOTIVO 

DE ADOÇÃO DE MENOR. 

Estabelece que se a adoção 

ou guarda judicial for de 

criança até um ano, será 

concedida três meses de 

licença a gestante e três 

meses de salário-

maternidade e, se a criança 

for maior de um ano, será 

concedido trinta dias de cada 

benefício. 

ADEMIR 

LUCAS 

MG PSDB 24/08/1999 Arquivada 
 

   

    

PL 1455/1999 REVOGA O ART. 376 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO - CLT PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO DE 

HORAS EXTRAS POR MULHERES. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

ADEMIR 

LUCAS 

MG PSDB 11/08/1999 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

    

PL 801/1999 ALTERA O § 2º DO ARTIGO 443 DA CONSOLIDAÇÃO 

DAS LEIS DO TRABALHO, CRIANDO NOVA HIPÓTESE 

DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EM 

CASO DE LICENÇA À GESTANTE. 

 REMI TRINTA MA PL 04/05/1999 Arquivada 
 

    

PL 429/1999 PROÍBE CONTRATOS ENTRE ENTIDADES OU 

EMPRESAS BRASILEIRAS OU SEDIADAS EM 

TERRITÓRIO NACIONAL E EMPRESAS QUE EXPLORAM 

TRABALHO DEGRADANTE EM OUTROS PAÍSES. 

Inclui condições ilegais de 

trabalho, trabalho de mulher 

em sobre-jornadas, trabalho 

escravo, forçado ou infantil, 

ou ainda que implique em 

risco de vida ou afete a saúde 

do trabalhador. 

JAQUES 

WAGNER 

BA PT 25/03/1999 Arquivada 
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PL 357/1999 DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

 DARCÍSIO 

PERONDI 

RS PMDB 23/03/1999 Arquivada 
 

    

PL 163/1999 DISPÕE SOBRE A INDENIZAÇÃO À CONCUBINA, NO 

CASO DE ACIDENTE DO TRABALHO DO 

COMPANHEIRO. 

 PAULO 

ROCHA 

PA PT 03/03/1999 Arquivada 
 

    

PL 61/1999 DISPÕE SOBRE O CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Estabelece a pena de 

detenção de três meses a um 

ano e multa para crime de 

assédio sexual, podendo ser 

aumentada em até dois terços 

conforme o grau da relação 

entre o agente e a vítima. 

IARA 

BERNARDI 

SP PT 24/02/1999 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

Lei 10224/2001 

 

   

    

PL 86/1999 DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

 LINO ROSSI MT PSDB 24/02/1999 Arquivada 
 

    

PL 32/1999 CRIA O BALANÇO SOCIAL PARA AS EMPRESAS QUE 

MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 PAULO 

ROCHA 

PA PT 03/02/1999 Arquivada 
 

    

PL 17/1999 PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A INDENIZAÇÃO 

À CONCUBINA, NO CASO DE ACIDENTE DE 

TRABALHO DO COMPANHEIRO. 

 PAULO 

ROBERTO 

GALVÃO DA 

ROCHA 

PA PT 03/02/1999 Arquivada 
 

   

    

PL 4868/1998 DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

 PAULO 

HESLANDER 

MG PTB 08/12/1998  
 

    

PL 4756/1998 DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO DA MÃE EMPREGADA QUE TENHA FILHO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 

 FLÁVIO ARNS PR PSDB 25/08/1998 Arquivada 
 

    

PL 4591/1998 DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE 

COMERCIÁRIO. 

 MOISES 

LIPNIK 

RR PTB 04/06/1998  
 

    

PL 3996/1997 CRIA NAS PROGRAMAÇÕES DA RADIOBRÁS ESPAÇO 

INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DOS 

DIREITOS DA MULHER E ONG'S. 

Divulgação do trabalho do 

CNDM e também das 

ONGs. 

TELMA DE 

SOUZA 

SP PT 10/12/1997 Arquivada 
 

    

PL 3604/1997 DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Poder Conclusivo das 

Comissões - artigo 24, inciso 

II. 

MOISES 

LIPNIK 

RR PTB 10/09/1997  
 

   

    

PL 3595/1997 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESÁRIAS RURAIS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 ENIO BACCI RS PDT 09/09/1997 Arquivada 
 

    

PL 3563/1997 ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 91 E 93 DA LEI 

7210, DE 11 DE JULHO DE 1984 - LEI DE EXECUÇÃO 

PENAL E DISPÕE SOBRE A PRIVATIZAÇÃO DAS 

COLÔNIAS AGRÍCOLAS, INDUSTRIAIS E DAS CASAS 

DO ALBERGADO. 

Poder Conclusivo das 

Comissões - artigo 24, inciso 

II. 

CARLOS 

APOLINARIO 

SP PMDB 03/09/1997  
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PL 3116/1997 CRIA O BALANÇO SOCIAL PARA AS EMPRESAS QUE 

MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 MARTA 

SUPLICY 

SP PT 14/05/1997 Arquivado 
 

    

PL 3069/1997 ESTABELECE NORMAS PARA AS ELEIÇÕES EM TODOS 

OS NÍVEIS. 

 JOÃO PAULO SP PT 07/05/1997  
 

    

PL 3731/1997 DEFINE E REGULA OS MEIOS DE PROVA E 

PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS, DESTINADOS À 

PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES PRATICADOS 

POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. 

 SENADO 

FEDERAL 

GILVAM 

BORGES 

AP PMDB 17/03/1997 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

    

PL 2565/1996 CRIA INCENTIVO FISCAL PARA O IMPOSTO DE 

RENDA. 

 JOÃO 

MENDES 

RJ PPB 20/11/1996  
 

    

PL 2493/1996 ALTERA OS ARTIGOS 482, 483 E 468 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, 

APROVADA PELO DECRETO-LEI 5452, DE PRIMEIRO DE 

MAIO DE 1943. 

INCLUINDO DENTRE AS 

CAUSAS PARA 

RESCISÃO DE 

CONTRATO DE 

TRABALHO POR JUSTA 

CAUSA A PRATICA DE 

ASSEDIO SEXUAL A 

TRABALHADOR 

SUBORDINADO, SEJA 

HOMEM OU MULHER. - 

PODER CONCLUSIVO 

DAS COMISSÕES - 

ARTIGO 24, INCISO II. 

MARTA 

SUPLICY 

SP PT 23/10/1996 Arquivado 
 

   

    

PL 2461/1996 ESTABELECE PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES 

DAS VITIMAS DE VIOLENCIA PELA POSSE DE TERRA E 

DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 DOMINGOS 

DUTRA 

MA PT 22/10/1996  
 

    

PL 1733/1996 DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 392 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, 

APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE 

MAIO DE 1943. NOVA EMENTA DO SUBSTITUTIVO: 

ESTENDE À MÃE ADOTIVA O DIREITO À LICENÇA-

MATERNIDADE E AO SALÁRIO-MATERNIDADE, 

ALTERANDO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO, APROVADA PELO DECRETO-LEI Nº 5.452, 

DE 1º DE MAIO DE 1943, E A LEI Nº 8.213, DE 24 DE 

JULHO DE ... 

Estabelecendo que a 

empregada gestante tem 

direito à licença-maternidade 

de 120 (cento e vinte) dias. 

FÁTIMA 

PELAES 

AP PSDB 09/04/1996 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

Lei 10421/2002 

 

    

PL 822/1995 DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE REVISTA ÍNTIMA DE 

FUNCIONÁRIAS NOS LOCAIS DE TRABALHO. 

 JANDIRA 

FEGHALI 

RJ PCDOB 17/08/1995 Arquivada 
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PL 823/1995 DA NOVA REDAÇÃO AO PARAGRAFO PRIMEIRO, DO 

ARTIGO 381, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO. 

AUMENTANDO PARA 

QUARENTA POR CENTO 

NO MINIMO, O 

ADICIONAL PARA O 

TRABALHO NOTURNO 

DE MULHERES, SOBRE 

CADA HORA  

MURILO 

PINHEIRO 

AP PFL 17/08/1995 Arquivada 
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TRABALHADA). - PODER 

CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. 

      

    

PL 592/1995 INTRODUZ ALTERAÇÕES NO ARTIGO 396 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. 

INCLUINDO NO DIREITO 

DA MÃE GOZAR DE DOIS 

DESCANSOS ESPECIAIS 

DE MEIA HORA CADA 

UM, A MOTIVAÇÃO 

PARA CUIDAR DO 

PROPRIO FILHO, 

ESTENDENDO AS 

MULHERES QUE 

ADOTAREM CRIANÇA 

COM MENOS DE SEIS 

MESES DE IDADE). 

RITA 

CAMATA 

ES PMDB 08/06/1995 Arquivada 
 

   

    

PL 588/1995 ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 7.644, DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 1987, QUE "DISPÕE SOBRE A 

ATIVIDADE DE MÃE SOCIAL", ADEQUANDO-A A LEI 

Nº 8.069, DE 13 DE JUNHO DE 1990 - ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

ALTERANDO AS 

SEGUINTES 

DENOMINAÇÕES: 

CASAS-LARES POR 

LARES SUBSTITUTOS 

INSTITUCIONAIS; 

MENOR POR CRIANÇA E 

ADOLESCENTE E 

MENOR ABANDONADO 

POR CRIANÇA E 

ADOLESCENTE EM 

SITUAÇÃO DE RISCO. 

RITA 

CAMATA 

ES PMDB 08/06/1995 Arquivada 
 

   

    

PL 389/1995 ALTERA REDAÇÃO DO PARAGRAFO PRIMEIRO DO 

ARTIGO 389 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO - CLT. 

DISPONDO QUE OS 

ESTABELECIMENTOS 

EM QUE TRABALHEM 

PELO MENOS 30 

(TRINTA) EMPREGADOS 

COM MAIS DE 16 

(DEZESSEIS) ANOS DE 

IDADE TERÃO LOCAL 

APROPRIADO ONDE 

SEJA PERMITIDO AOS 

EMPREGADOS 

GUARDAREM SOB 

VIGILANCIA E 

ASSISTENCIA OS SEUS 

FILHOS DURANTE O 

PRIMEIRO ANO DE 

VIDA). - PODER 

CONCLUSIVO DAS  

VANESSA 

FELIPPE 

RJ PSDB 27/04/1995 Arquivada 
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COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO ... 

      

    

PL 395/1995 ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 389 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

OBRIGANDO AS 

EMPRESAS A CRIAREM 

LOCAL APROPRIADO 

PARA AS EMPREGADAS, 

SOB VIGILANCIA E 

ASSISTENCIA A CARGO 

DA EMPRESA, 

ASSISTIREM SEUS 

FILHOS EM PERIODO DE 

AMAMENTAÇÃO E DE 

PRE-ESCOLA). - PODER 

CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. 

JOSE CARLOS 

COUTINHO 

RJ PDT 27/04/1995 Arquivada 
 

   

    

PL 242/1995 DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE ASSEDIO SEXUAL. ESTABELECENDO A 

PENA DE DETENÇÃO, DE 

UM MES A UM ANO E 

MULTA, PARA CRIME DE 

ASSEDIO VERBAL, E 

PENA DE RECLUSÃO DE 

DOIS A QUATRO ANOS E 

MULTA, PARA CRIME DE 

ASSEDIO FISICO. 

RAQUEL 

CAPIBERIBE 

AP PSB 28/03/1995 Arquivada 
 

   

    

PL 157/1995 DISPÕE SOBRE O PLANO DE BENEFICIOS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

INCLUINDO O NOME DA 

ESPOSA OU 

COMPANHEIRA DO 

PARCEIRO, MEEIRO OU 

POSSEIRO, NO 

CADASTRO DO INCRA, 

OBJETIVANDO A 

COMPROVAÇÃO DA 

ATIVIDADE RURAL, 

VISANDO A 

APOSENTADORIA). - 

PODER CONCLUSIVO 

DAS COMISSÕES - 

ARTIGO 24, INCISO II. 

TELMA DE 

SOUZA 

SP PT 14/03/1995 Arquivada 
 

   

    

PL 143/1995 DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE ASSEDIO SEXUAL, E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ESTABELECENDO A 

PENA DE DETENÇÃO, DE 

UM MES A UM ANO E 

MULTA, PARA CRIME DE 

ASSEDIO VERBAL, E  

MARTA 

SUPLICY 

SP PT 09/03/1995 Arquivada 
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PENA DE RECLUSÃO DE 

DOIS A QUATRO ANOS E 

MULTA, PARA CRIME DE 

ASSEDIO FISICO. CO-

AUTORA: DEP MARIA 

LAURA - PT/DF. 

      

    

PL 131/1995 DISPÕE SOBRE A INDENIZAÇÃO DA CONCUBINA, NO 

CASO DE ACIDENTE DO TRABALHO DO 

COMPANHEIRO. 

 MARIA 

LAURA; 

MARTA 

SUPLICY 

DF;SP PT;PT 09/03/1995 Arquivada 
 

   

    

PL 52/1995 ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 393 DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. 

AUMENTANDO PARA 90 

DIAS APOS O TERMINO 

DA LICENÇA A 

GESTANTE O PRAZO EM 

QUE O EMPREGADOR 

NÃO PODE DESPEDIR A 

MULHER, SALVO POR 

JUSTA CAUSA). 

RITA 

CAMATA 

ES PMDB 21/02/1995 Arquivada 
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PL 7843/2010 Institui o Dia Nacional dos Rosacruzes, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 02 de agosto. 

 Elcione 

Barbalho 

PA PMDB 09/11/2010 Transformado em 

Norma Jurídica 

Lei 13583/2017 

 

    

PL 7659/2010 Inclui parágrafo único ao art. 158 do Decreto-Lei nº 3.689, de 

03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

Estabelece prioridade na 

realização de exames 

periciais quando a vítima for 

mulher especialmente nos 

casos de violência doméstica 

e familiar. 

Solange Amaral RJ DEM 14/07/2010 Arquivada 
 

     

    

PL 7386/2010 Dispõe sobre a obrigatoriedade da destinação de imóveis 

populares construídos para pessoas com deficiência. 

 Evandro 

Milhomen 

AP PCdoB 25/05/2010 Arquivada 
 

    

PL 7349/2010 Acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação das Leis do 

Trabalho para prever o pagamento de indenização por 

descumprimento de dispositivo legal. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Roberto Britto BA PP 19/05/2010 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7055/2010 Altera o § 6º do art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, a 

fim de assegurar à médica-residente licença-gestante pelo 

período de cento e oitenta dias. 

 Arlindo 

Chinaglia 

SP PT 30/03/2010 Arquivada 
 

    

PL 7044/2010 Institui o Dia Nacional pela Igualdade Salarial entre Homens e 

Mulheres. 

 Thelma de 

Oliveira 

MT PSDB 25/03/2010 Arquivada 
 

    

PL 7016/2010 Prevê punição e mecanismos de fiscalização contra a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

 Luciana Genro RS PSOL 23/03/2010 Arquivada 
 

    

PL 6974/2010 Acrescenta capítulos à Lei nº 11.685 de 02 de junho de 2008, 

que institui o Estatuto dos Garimpeiros, para regulamentar a 

pensão vitalícia e a aposentadoria 

 José Fernando 

Aparecido de 

Oliveira 

MG PV 16/03/2010 Arquivada 
 

    

PL 6952/2010 Regulamenta o inciso II do art. 8º da Constituição Federal que 

trata da criação e registro de organização sindical e do princípio 

da unicidade sindical. 

Compete ao Ministério do 

Trabalho e Emprego 

proceder aos registros das 

entidades sindicais e zelar 

pela observância do 

princípio da Unicidade 

Sindical. 

Cleber Verde MA PRB 10/03/2010 Tramitando em 

Conjunto 

 

     

    

PL 6929/2010 Altera o art. 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 - 

Lei dos Juizados Especial Cível e  

Caracteriza a lesão corporal 

leve, em caso  

Cida Diogo RJ PT 10/03/2010 Arquivada 
 

      

GOVERNO LULA – 200 PLs 
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Criminal. de violência doméstica, 

como crime sujeito a ação 

penal pública 

incondicionada, sendo 

desnecessária a 

representação. 

      

         

    

PL 6746/2010 Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe 

sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define 

crimes e dá outras providências. 

Autoriza militares ou 

policiais a adquirirem armas 

de porte, limitadas ao calibre 

45, semiautomáticas, para 

defesa pessoal. 

Paes de Lira SP PTC 04/02/2010 Arquivada 
 

   

    

PL 6707/2009 Concede anistia das contribuições devidas e não recolhidas à 

Seguridade Social, a cargo do empregador doméstico. 

Altera a Lei nº 8.213, de 

1991. 

Senado Federal - 

Garibaldi Alves 

Filho 

RN PMDB 22/12/2009 Aguardando 

Designação - 

Aguardando 

Devolução de Relator 

que deixou de ser 

Membro 

 

   

    

PL 6663/2009 Cria a Política de Saúde da Mulher Detenta.  Edmar Moreira MG PR 16/12/2009 Arquivada 
 

    

PL 6653/2009 Cria mecanismos para garantir a igualdade entre mulheres e 

homens, para coibir práticas discriminatórias nas relações de 

trabalho urbano e rural, bem como no âmbito dos entes de 

direito público externo, das empresas públicas, sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias, amparando-se na 

Constituição da República Federativa do Brasil - inciso III, de 

seu art. 1º; inciso I, do seu art. 5º; caput do seu art. 7º e seus 

incisos XX e XXX; inciso II, do § 1º, do inciso II, do § 1º, do 

art. 173 -, b ... 

 Alice Portugal BA PCdoB 16/12/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6632/2009 Proíbe a prática de atos discriminatórios ou atentatórios contra a 

mulher, para efeitos de admissão ou permanência no emprego, e 

dá outras providências. 

 Íris de Araújo GO PMDB 15/12/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6628/2009 Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - 

Código Penal Militar. 

Atualiza as penas previstas 

no Código Penal Militar, 

tipifica condutas criminosas 

na Administração Militar em 

licitações e contratos e 

define salário mínimo para 

adequação das  

Antonio Carlos 

Biscaia 

RJ PT 15/12/2009 Arquivada 
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penalidades previstas. 
      

    

PL 6512/2009 Cria a Contribuição Previdenciária Compensatória, reduz a 

contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, 

concede elevação de benefícios aos segurados da Previdência 

Social através da criação dos Fatores Variáveis de Ganho e dá 

outras providências. 

Reduz a contribuição 

patronal para 12% (doze por 

cento) sobre a folha de 

pagamento. Cria a pensão de 

sobrevivência. 

Virgílio 

Guimarães 

MG PT 26/11/2009 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 6509/2009 Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o 

Programa Bolsa Família e dá outras providências, para incluir 

as pessoas em situação de ameaça ou violação de direitos como 

beneficiárias do Programa. 

Destina o Bolsa Família no 

valor de R$ 60,00 (sessenta 

reais) a famílias que tenham 

em sua composição mulheres 

vítimas de violência, 

adolescentes em uso de 

drogas e bebidas e crianças e 

adolescentes vítimas de 

abuso ou exploração sexual. 

Aline Corrêa SP PP 26/11/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 6393/2009 Acrescenta § 3º ao art. 401 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, a fim de estabelecer multa para combater a diferença 

de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Marçal Filho MS PMDB 11/11/2009  
 

    

PL 6273/2009 Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

para reduzir a jornada de trabalho da gestante a partir do sétimo 

mês de gravidez. 

 Jovair Arantes GO PTB 21/10/2009 Arquivada 
 

    

PL 6098/2009 Altera o art. 28 da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998, 

para melhor elucidar a conversão do tempo de trabalho exercido 

sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à 

integridade física, em tempo de trabalho exercido em atividade 

comum para fins de benefícios ... 

Deverá ser usado o fator de 

conversão1,40 para tempo de 

contribuição de 25 anos, 

fator de conversão 1,75 para 

tempo de contribuição de 20 

anos, e fator de conversão 

2,33 para tempo de 

contribuição de 15 anos, para 

o homem ou a mulher que 

completarem quinze anos de 

atividade prejudiciais à 

saúde ou à integridade  

Cleber Verde MA PRB 23/09/2009 Tramitando em 

Conjunto 
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... 
      

    

PL 6043/2009 Altera o art. 225 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal. 

Garante a Ação Penal 

Pública Incondicionada em 

casos de crimes sexuais 

contra vulnerável. Redação 

dada pela Lei nº 12.015, de 

2009. 

Sérgio Barradas 

Carneiro 

BA PT 15/09/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 6001/2009 Estabelece a obrigatoriedade da existência de ala reservada a 

mulheres nas cadeias públicas. 

Altera a Lei nº 7.210, de 

1984. 

Carlos Bezerra MT PMDB 09/09/2009 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 5896/2009 Dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, as medidas de 

proteção à maternidade para militares grávidas e a licença-

paternidade, no âmbito das Forças Armadas. 

 Poder Executivo   27/08/2009  
 

    

PL 5863/2009 Autoriza o Poder Público a instituir o programa de proteção 

individual as policiais do sexo feminino, que consiste na 

obrigatoriedade do uso de colete à prova de balas com design 

anatômico para o sexo feminino na região torácica, aos moldes 

dos sutiãs, em todo País. 

 Sueli Vidigal ES PDT 26/08/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5858/2009 Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

dispor sobre a revista pessoal ou nos objetos dos trabalhadores. 

 Sabino Castelo 

Branco 

AM PTB 25/08/2009 Arquivada 
 

    

PL 5816/2009 Acrescenta artigo à CLT para estabelecer cota na contratação de 

mulheres pelas empresas. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943 - 

Consolidação das Leis 

Trabalhistas, CLT. 

Solange 

Almeida 

RJ PMDB 18/08/2009 Arquivada 
 

   

    

PL 5810/2009 Dispõe sobre a criação de Casas Apoio destinadas ao 

atendimento de adolescentes grávidas. 

 Francisco Rossi SP PMDB 18/08/2009  
 

    

PL 5701/2009 Institui o dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, feriado 

nacional. 

 Marcos Antonio PE PRB 05/08/2009 Arquivada 
 

    

PL 5691/2009 Altera a Lei nº 10. 836, de 9 de janeiro de 2004, que "institui o 

Programa Bolsa Família e dá outras providências", para incluir 

a exigência de realização do exame preventivo ginecológico 

entre as condicionalidades previstas no art. 3º para a concessão 

dos benefícios. 

 Manoel Junior PB PSB 05/08/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5685/2009 Cria o Estatuto de Saúde e Segurança Doméstica e Familiar do 

Homem e dá outras providências. 

Altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 1940 e a Lei nº 

7.210, de 1984. 

Gonzaga 

Patriota 

PE PSB 05/08/2009 Arquivada 
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PL 5672/2009 Obriga os hospitais de todo o país a manter em local visível de 

suas dependências aviso informando sobre o direito da 

parturiente a acompanhante. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, obrigando os hospitais de 

todo o País a manter, em local visível de suas dependências, 

aviso informando sobre o direito da parturiente a ... 

Altera a Lei nº 8.080, de 

1990. 

Carlos Bezerra MT PMDB 04/08/2009  
 

    

PL 5605/2009 Revoga dispositivos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de 

armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas-

Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Revoga dispositivo que 

tornou crime inafiançável o 

porte ilegal de arma e o 

disparo de arma de fogo; 

além da proibição de venda 

de arma de fogo e munição 

em todo o território nacional. 

Paes de Lira SP PTC 08/07/2009 Arquivada 
 

   

    

PL 5448/2009 Cria mecanismos para coibir a violência contra o homem, nos 

termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, estabelece 

atendimento prioritário nos casos que menciona, e dá outras 

providências. 

 Gonzaga 

Patriota 

PE PSB 18/06/2009 Arquivada 
 

    

PL 5371/2009 Inclui, no calendário das efemérides nacionais, o dia 25 de julho 

como Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. 

 Fátima Pelaes AP PMDB 04/06/2009 Arquivada 
 

    

PL 5346/2009 Dispõe sobre a criação da profissão de educador e educadora 

social e dá outras providências. 

 Chico Lopes CE PCdoB 03/06/2009 Aguardando 

Deliberação de 

Recurso 

 

   

    

PL 5297/2009 Altera o art. 16 da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha), para estabelecer que a ação penal nos crimes 

de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública e 

incondicionada. 

 Dalva 

Figueiredo 

AP PT 27/05/2009 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

    

PL 5227/2009 Acrescenta capítulos à Lei nº 11.685 de 02 de junho de 2008, 

que institui o Estatuto dos Garimpeiros, para regulamentar a 

pensão vitalícia e a aposentadoria. 

 Cleber Verde MA PRB 14/05/2009 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 5147/2009 Dispõe sobre a tipificação do crime de retenção dolosa de 

salários, regulamentando o art. 7º, inciso X, da Constituição da 

República, para instituição da Lei de Proteção Integral ao 

Salário, e dá outras providências. 

Regulamenta a Constituição 

Federal de 1988. 

Eduardo 

Valverde 

RO PT 29/04/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5035/2009 Altera a redação do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, e do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 

suprimir o critério  

 Carlos Bezerra MT PMDB 14/04/2009 Arquivada 
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associado à dimensão do imóvel rural para fins de qualificação 

do produtor rural como segurado especial do Regime Geral de 

Previdência Social. 

       

    

PL 5000/2009 Dispõe sobre a transferência simbólica da Capital Federal da 

República Federativa do Brasil para a Cidade de Porto Seguro, 

no Estado da Bahia 

Transfere a Capital da 

República para Porto Seguro 

- BA, todo dia 22 de abril, 

marco do aportamento 

europeu em terras brasileiras. 

Lídice da Mata BA PSB 07/04/2009 Arquivada 
 

   

    

PL 4857/2009 Cria mecanismos para coibir e prevenir a discriminação contra a 

mulher, garantindo as mesmas oportunidades de acesso e 

vencimentos, nos termos dos arts. 1º, inciso III, 3º, I e IV, bem 

como arts. 4º, incisos II e IX e 5º, inciso I, da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher; e dá outras ... 

Altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 1940, tipificando o 

crime de discriminação de 

gênero contra a mulher, com 

pena de detenção e multa. 

Projeto chamado de "Lei da 

Igualdade". 

Valtenir Pereira MT PSB 12/03/2009 Pronta para Pauta 
 

    

PL 4842/2009 Dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de 

igualdade das condições de trabalho, de oportunidade e de 

remuneração no serviço público. 

 Iriny Lopes ES PT 11/03/2009 Arquivada 
 

    

PL 4838/2009 Altera a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, que proíbe a 

exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras 

práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de 

permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras 

providências, a fim de dispor sobre a discriminação ou 

privilégios nos contratos de trabalho. 

 João Paulo 

Cunha 

SP PT 11/03/2009 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4787/2009 Modifica a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que 

regulamenta a profissão de empregado doméstico, com a 

finalidade de substituir a denominação empregado doméstico 

para funcionário do lar. 

 Luciana Costa SP PR 04/03/2009 Arquivada 
 

    

PL 4608/2009 Altera a redação dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 159 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

Agrava a pena quando o 

prazo do sequestro 

ultrapassar 8 (oito) horas, se 

a vítima for menor de 18 

(dezoito) anos, gestante ou 

idoso e se houver lesão 

corporal ou dano psicológico 

de natureza grave. 

Pedro Henry MT PP 04/02/2009 Arquivada 
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PL 4343/2008 Consolida, no Código Civil, as leis que especifica e dá outras 

providências. 

Altera a Lei nº 10.406, de 

2002 e a Lei nº 5.869, de 

1973. Revoga a Lei nº 1.110, 

de 1950; o Título I da Lei nº 

4.591, de 1964; e as Leis nºs 

6.515, de 1977; 8.560, de 

1992; 8.971, de 1994 e 

9.278, de 1996. Projeto lei de 

consolidação apresentado 

nos termos da Lei 

Complementar nº 95 de ... 

Sérgio Barradas 

Carneiro 

BA PT 19/11/2008 Arquivada 
 

   

    

PL 4322/2008 Denominam OTTO DE LARA RESENDE e FERNANDO 

SABINO os viadutos que compõem o Complexo do Anel 

Rodoviário de Belo Horizonte, localizados no Km 312,8 da BR-

262. 

 Virgílio 

Guimarães 

MG PT 18/11/2008  
 

    

PL 4247/2008 Consolida a legislação sanitária federal. Projeto lei de consolidação 

apresentado nos termos da 

Lei Complementar nº 95 de 

1998. 

Senado Federal - 

Tião Viana 

AC PT 06/11/2008 Pronta para Pauta 
 

   

    

PL 4201/2008 Institui o Estatuto Penitenciário Nacional. Revoga os arts. 88 e 92 da 

Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984. 

CPI - SISTEMA 

CARCERÁRIO 

  30/10/2008 Arquivada 
 

   

    

PL 4052/2008 Intitui o adicional do benefício para o aposentado reintegrado à 

atividade profissional. 

 Osório Adriano DF DEM 07/10/2008 Arquivada 
 

    

PL 3959/2008 Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS, destinados à 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 

 Poder Executivo   29/08/2008  
 

    

PL 3800/2008 Consolida a legislação relativa à Assistência Social Ficam revogadas, por terem 

sido incorporadas à 

consolidação, as Leis nºs 

8.742, de 1993; 9.604, de 

1998; 9.711, de 1998; 9.720, 

de 1998; 10.048, de 2000; 

10.836, de 2004; 10.835, de 

2004; 11.162, de 2005;  

Rita Camata ES PMDB 06/08/2008 Arquivada 
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11.258, de 2005; e também o 

art. 2º da Lei nº 10.099, de 

2000; os arts. 5º e 6º da 

Medida Provisória nº 2.187-

13, de 2001; o art. 21 da Lei 

nº 10.684, de 2003; os arts. 

34 a 36 da Lei nº 10.741, de 

2003; o art. 7º da Lei nº 

10.954, de 2004; o art. 20 da 

Lei nº 11.692, de 2008. 

Projeto lei de consolidação 

apresentado nos termos da 

Lei Complementar nº 95 de 

... 

      

    

PL 3796/2008 Institui o selo de qualidade nas relações de trabalho no cultivo e 

na indústria canavieira. 

 Rebecca Garcia AM PP 05/08/2008 Arquivada 
 

    

PL 3783/2008 Acrescenta parágrafo ao Art. 391 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, para assegurar à mulher sob estabilidade 

provisória a continuidade do benefício em caso de falecimento 

do filho. 

 Carlos Bezerra MT PMDB 05/08/2008 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3728/2008 Altera o art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim 

de determinar que o ato de concessão de aposentadoria 

espontânea não importa extinção do vínculo empregatício, e dá 

outras providências. 

Fixa multa de quarenta por 

cento (40%) do saldo do 

FGTS, devida ao empregado 

que teve seu contrato de 

trabalho extinto em virtude 

de aposentadoria voluntária 

no período de 10 de 

dezembro de 1997 a 31 de 

dezembro de 2007, 

prescrevendo o prazo, para 

pretensão do empregado, em 

dois anos. Altera o Decreto-

lei nº 5.452, de ... 

Andre Vargas PR PT 15/07/2008 Arquivada 
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PL 3718/2008 Altera o Decreto-Lei nº 667, de 1969, para dispor sobre a 

obrigatoriedade de realização de exames psicológicos nos 

integrantes da polícia e de cursos de reciclagem. 

 Jovair Arantes GO PTB 09/07/2008 Arquivada 
 

    

PL 3610/2008 Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho de mulheres que 

tiverem, sob a guarda, filhos legítimos ou adotados, de até doze 

anos de idade, na forma que especifica. 

 Juvenil MG PRTB 24/06/2008 Arquivada 
 

    

PL 3563/2008 Altera o art. 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 

que "dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 

14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal". 

Conede aumento na 

distribuição de recursos do 

Fundo Partidário ao partido 

político que eleger, no 

mínimo, trinta por cento de 

deputadas. 

Íris de Araújo GO PMDB 11/06/2008 Pronta para Pauta 
 

   

    

PL 3428/2008 Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS, destinados ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

 Poder Executivo   16/05/2008  
 

    

PL 3343/2008 Consolida a legislação federal em saúde. Projeto lei de consolidação 

apresentado nos termos da 

Lei Complementar nº 95 de 

1998. 

Rita Camata ES PMDB 29/04/2008 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 3203/2008 Estende ao catador de marisco e à marisqueira o recebimento do 

seguro-desemprego, concedido ao pescador profissional 

artesanal, conforme o disposto na Lei nº 10.779, de 25 de 

novembro de 2003. 

 Flávio Bezerra CE PMDB 08/04/2008 Arquivada 
 

    

PL 3099/2008 Altera os arts. 1.694, 1.695, 1.706 e 1.708 do Código Civil. Altera a Lei nº 10.406, de 

2002, estabelecendo critérios 

para o pagamento de 

alimentos, limitando o valor 

a trinta por cento da renda 

líquida do devedor; obriga a 

prestação alimentícia aos 

filhos até completarem 21 

anos ou 24, se universitários. 

Arnon Bezerra CE PTB 26/03/2008 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 3084/2008 Dispõe sobre o atendimento especial às mulheres em situação 

de violência, em toda a rede de prestação de serviços de saúde 

pública ou privada e dá outras providências. 

 Takayama PR PSC 26/03/2008 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3047/2008 Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os 

crimes de tortura. 

Define como crime de 

tortura o constrangimento 

com violência, em razão de 

discriminação de gênero, 

violência contra a mulher, 

agravando a pena quando o 

crime é cometido em 

decorrência de relações de 

parentesco, casamento ou 

união estável. 

Sandes Júnior GO PP 18/03/2008 Arquivada 
 

   

    

PL 2976/2008 Acrescenta o art. 58-A ao texto da Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá 

outras providências, criando a possibilidade das pessoas que 

possuem orientação de gênero travesti, masculino ou feminino, 

utilizarem ao lado do nome e prenome oficial, um nome social 

 Cida Diogo RJ PT 11/03/2008 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2959/2008 Dispõe sobre o Dia Nacional do Milho e dá outras providências. A ser comemorado durante a 

Fenamilho - Festa Nacional 

do Milho. 

Paulo Piau MG PMDB 05/03/2008  
 

   

    

PL 2932/2008 Acrescenta dispositivos ao art. 392 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, para dispor sobre a extensão da licença-

maternidade, nos casos em que especifica; acrescenta o art. 71-

B à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras ... 

Em caso de nascimento 

múltiplo, prematuro ou de 

criança portadora de doença 

ou malformação grave. 

Senado Federal - 

Eduardo 

Azeredo 

mg psdb 04/03/2008 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 2880/2008 Regulamenta a Profissão de Cuidador de Pessoa, delimita o 

âmbito de atuação, fixa remuneração mínima e dá outras 

providências 

 Otavio 

Leite;Eduardo 

Barbosa 

RJ;M

G 

PSDB;PS

DB 

26/02/2008 Aguardando 

Deliberação de 

Recurso 

 

    

PL 2690/2007 Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal. 

Tipifica como crime a 

propaganda e o induzimento 

aos métodos ou substâncias 

abortivas ("aborto ilegal"). 

Miguel Martini MG PHS 19/12/2007 Arquivada 
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PL 2629/2007 Institui medidas de promoção da eqüidade de gênero na área de 

educação e de gênero e raça em atividades de formação e 

capacitação de trabalhadores. 

 Lídice da Mata BA PSB 13/12/2007 Arquivada 
 

    

PL 2612/2007 Introduz o Código de Ética da programação televisiva e dá 

outras providências. 

 Pepe Vargas RS PT 12/12/2007 Arquivada 
 

    

PL 2610/2007 Acrescenta incisos IX e X ao art. 473 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, para dispor sobre faltas justificadas de pais para 

acompanhamento de consultas médicas. 

Autoriza o empregado a 

faltar até seis vezes no turno 

da jornada diária para 

acompanhar a mulher a 

exames pré-natais, ou um dia 

a cada mês, para conduzir o 

filho de até um ano de idade 

às consultas pediátricas. 

Pepe Vargas RS PT 12/12/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 2566/2007 Determina notificação compulsória de violência contra mulher 

atendida nos serviços de urgência e emergência. 

 Jurandy 

Loureiro 

ES PSC 06/12/2007 Arquivada 
 

    

PL 2481/2007 Estabelece a prioridade de atendimento no serviço de 

assistência psicológica e social e a preferência no atendimento 

de cirurgia plástica reparadora, pelo Sistema Único de Saúde - 

SUS, para mulher vítima de agressão, da qual resulte dano a sua 

integridade física e estética. 

 Ana Arraes PE PSB 27/11/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2443/2007 Altera artigos do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 

1940, de modo a harmonizar a redação de dispositivos do 

Código Penal com o Estatuto do Idoso. 

Define como pessoa idosa 

aquela que tenha idade igual 

ou superior a 60 ( sessenta 

anos). 

Professor 

Victorio Galli 

MT PMDB 20/11/2007 Arquivada 
 

    

PL 2431/2007 Dispõe sobre a inclusão, nos currículos escolares, de conteúdos 

e práticas que contribuam para o combate da violência 

doméstica contra a mulher, ampliando a efetividade da Lei 

Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 

notadamente no tocante à implementação dos incisos V, VIII e 

IX de seu art. 8º. 

 Maria do 

Rosário 

RS PT 13/11/2007 Arquivada 
 

    

PL 2359/2007 Dispõe sobre a concessão de indenização às vitimas do 

massacre de Corumbiara, em Rondônia. 

 Eduardo 

Valverde 

RO PT 06/11/2007 Devolvida ao Autor 
 

    

PL 2313/2007 Altera a Lei n° 11.530, de 24 de outubro de 2007, que institui o 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 

PRONASCI e dá outras providências. 

Reduz o limite de idade do 

jovem atendido pelo 

Pronasci para 24 (vinte e 

quatro anos). Institui os 

Projetos: Reservista-

Cidadão, Proteção de  

Poder Executivo   30/10/2007 Arquivada 
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Jovens e Adolescentes em 

Território Vulnerável 

(PROTEJO), Mulheres da 

Paz e Comunicação Cidadã 

Preventiva, concedendo 

auxílio financeiro aos 

participantes. PAC da ... 

      

    

PL 2285/2007 Dispõe sobre o Estatuto das Famílias Revogam-se dispositivos das 

Leis nºs 10.406, de 2002; 

5.869, de 1973; 5.478, de 

1968; 6.015, de 1973; 6.515, 

de 1977 e 8.560, de 1992; 

além do Decreto-Lei nº 

3.200, de 1941. Aplica 

dispositivos dos arts. 226 e 

227 da Constituição Federal 

de 1988. 

Sérgio Barradas 

Carneiro 

BA PT 25/10/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 2204/2007 Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 

ProJovem, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 

2005, altera as Leis nºs 9.311, de 24 de outubro de 1996, e 

10.836, de 9 de janeiro de 2004, e dá outras providências. 

Institui o "novo ProJovem", 

dividido em quatro 

modalidades: ProJovem 

Adolescente - Serviço 

Socioeducativo; ProJovem 

Urbano; ProJovem Campo - 

Sabores da Terra; e 

ProJovem Trabalhador. 

Aumenta para R$ 58,00 

(cinquenta e oito reais) por 

mês o valor do benefício 

básico do Programa Bolsa ... 

Poder Executivo   11/10/2007 Retirado pelo Autor; 

Arquivada 

 

   

    

PL 2194/2007 Cria o Programa Nacional de Inclusão ao Mercado de Trabalho, 

para mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. 

 Solange 

Almeida 

RJ PMDB 09/10/2007 Arquivada 
 

    

PL 1987/2007 Consolida os dispositivos normativos que especifica referente 

ao Direito Material Trabalhista e revoga as leis extravagantes 

que especifica e os artigos 1º ao 642 da Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT. 

Revoga dispositivos do 

Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943 e legislação citada 

correspondente. Projeto lei 

de  

Cândido 

Vaccarezza 

SP PT 06/09/2007 Arquivada 
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consolidação apresentado 

nos termos da Lei 

Complementar nº 95 de 

1998. 

      

    

PL 1983/2007 Estabelece a legitimidade do Ministério Público para propor a 

ação de usucapião especial urbana referida no art. 10 da Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001. 

 LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIV

A 

  06/09/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1971/2007 Acresce dispositivo à Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, 

que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata 

do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 

providências. 

Garante à população, através 

do SUS, o serviço de 

aconselhamento genético, 

visando a prevenção de 

doença geneticamente 

determinada. 

Carlos Sampaio SP PSDB 05/09/2007 Arquivada 
 

   

    

PL 1904/2007 Altera dispositivo da Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, 

que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências". 

Reduz para sessenta anos o 

limite de idade para a mulher 

idosa fazer jus ao benefício 

de prestação continuada 

(salário mínimo). 

Cleber Verde MA PRB 29/08/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 1876/2007 Torna obrigatória construção de área destinada à prática 

desportiva nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, da rede pública e privada, em todo o território nacional. 

Instalação de quadra 

desportiva nas escolas. 

Geraldo Resende MS PMDB 28/08/2007 Arquivada 
 

    

PL 1844/2007 Altera o Art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para 

permitir o levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS por motivo de aposentadoria, 

independentemente da extinção do contrato de trabalho. 

 Antonio Carlos 

Mendes Thame 

SP PSDB 22/08/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1775/2007 Consolida os dispositivos normativos que especifica referente 

ao Direito Material Trabalhista. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943, institui a 

Nova Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT. Projeto 

lei de consolidação 

apresentado nos termos da 

Lei Complementar nº 95 de 

1998. 

Cândido 

Vaccarezza 

SP PT 15/08/2007 Arquivada 
 

   

    

PL 1763/2007 Dispõe sobre a assistência à mãe e ao filho gerado em 

decorrência de estupro. 

 Jusmari 

Oliveira; 

Henrique  

BA;A

C 

PR;PT 14/08/2007 Tramitando em 

Conjunto 
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Afonso 
     

    

PL 1629/2007 Estabelece incentivo fiscal às empresas que contratarem 

empregadas mulheres chefes de família e dá outras 

providências. 

 Antonio José 

Medeiros 

PI PT 16/07/2007 Arquivada 
 

    

PL 1381/2007 Estabelece critérios para participação de modelos em desfile, 

campanha ou evento de moda e dá outras providências. 

Estabelece a exigência de 

idade mínima de 16 

(dezesseis) anos e a 

vinculação a uma agência 

que ofereça 

acompanhamento da saúde 

física e mental do(a) 

Modelo. 

Andreia Zito RJ PSDB 20/06/2007 Arquivada 
 

   

    

PL 1369/2007 Acrescenta incisos ao art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, dispondo sobre faltas justificadas em casos de 

enfermidades de filho. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Lídice da Mata BA PSB 19/06/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1210/2007 Dispõe sobre as pesquisas eleitorais, o voto de legenda em listas 

partidárias preordenadas, a instituição de federações partidárias, 

o funcionamento parlamentar, a propaganda eleitoral, o 

financiamento de campanha e as coligações partidárias, 

alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 

Eleitoral), a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos 

Partidos Políticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 

(Lei das ... 

Permite a realização de 

"showmício" e propõe o 

financiamento público da 

campanha eleitoral. 

Regis de 

Oliveira 

SP PSC 30/05/2007 Pronta para Pauta 
 

    

PL 978/2007 Altera o art. 123 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

Determina que apenas 

mulheres trabalhem em 

estabelecimentos de 

internação de adolescentes 

do sexo feminino, abrindo 

exceções por no máximo 6 

meses, no caso de 

justificativa fundamentada 

da Diretora. 

Léo Vivas RJ PRB 08/05/2007 Arquivada 
 

   

    

PL 935/2007 Acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação das Leis do 

Trabalho para dispor sobre a realização de serviços voluntários 

pelas mães empregadas, nas creches ou locais apropriados para 

guarda dos filhos, no período de amamentação, mantidos pelas 

empresas. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Íris de Araújo GO PMDB 02/05/2007 Arquivada 
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PL 814/2007 Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, para proibir o trabalho da gestante ou lactante em 

atividades, operações ou locais insalubres. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Sandes Júnior GO PP 24/04/2007  
 

    

PL 674/2007 Regulamenta o art. 226, § 3º da Constituição Federal, união 

estável, institui o divórcio de fato. 

Estabelece o estado civil das 

pessoas em união estável 

como o de consorte. Altera a 

Lei nº 10.406, de 2002 e 

revoga as Leis nºs 8.971, de 

1994 e 9.278, de 1996. 

Vaccarezza SP PT 10/04/2007 Aguardando 

Deliberação de 

Recurso 

 

   

    

PL 598/2007 Dispõe sobre o sistema especial de inclusão previdenciária de 

trabalhadores e trabalhadoras sem renda própria que se 

dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico de sua 

residência e dá outras providências. 

Regulamenta os parágrafos 

12 e 13 do artigo 201 da 

Constituição Federal de 1988 

(Emenda nº 47 - PEC 

Paralela da Previdência). 

Raquel Teixeira GO PSDB 28/03/2007 Arquivada 
 

   

    

PL 583/2007 Dispõe sobre a proibição de revista íntima de funcionárias nos 

locais de trabalho. 

 Alice Portugal BA PCdoB 27/03/2007 Transformado em 

Norma Jurídica 

Lei 13271/2016 

 

    

PL 361/2007 Dispõe sobre suspensão de prazos processuais em caso de 

advogada que deu á luz. 

Altera a Lei nº 5.869, de 

1973. 

João Campos GO PSDB 08/03/2007 Arquivada 
 

    

PL 313/2007 Altera a Lei n.º 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 

7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 

planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 

providências. 

Estabelece a oferta de pelo 

menos três métodos de 

contracepção reversíveis, um 

método irreversível para 

homem e um para mulher. 

Possibilita a esterilização 

voluntária a partir dos 23 

(vinte e três) anos. 

Maurício 

Trindade 

BA PR 06/03/2007 Aguardando 

Designação - 

Aguardando 

Devolução de Relator 

que deixou de ser 

Membro 

 

   

    

PL 276/2007 Altera o Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. 

 Léo Alcântara CE PSDB 01/03/2007 Arquivada 
 

    

PL 235/2007 Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Torna obrigatória a inclusão 

de conteúdo sobre Direitos 

da Mulher no ensino médio. 

Alice Portugal BA PCdoB 27/02/2007 Arquivada 
 

   

    

PL 164/2007 Dispõe sobre a imunização de mulheres na faixa etária de 9 a 26 

anos com a vacina contra o papilomavírus humano (HPV), na 

rede pública do  

 Vanessa 

Grazziotin 

AM PCdoB 14/02/2007 Arquivada 
 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=349187
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=347575
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=346381
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=346188
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=344183
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=343759
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=343231
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=342619
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=340775


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

  

Sistema Único de Saúde de todos os estados e municípios 

brasileiros. 

       

    

PL 123/2007 Institui normas para o atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS - para mulheres vitimas de violência e dá outras 

providências. 

Autoriza a cirurgia plástica 

gratuita. 

Neilton Mulim RJ PR 13/02/2007  
 

    

PL 31/2007 Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e sobre a 

regularização fundiária sustentável de áreas urbanas, e dá outras 

providências. 

Institui a Lei da 

Responsabilidade Territorial 

Urbana. Altera as Leis nºs 

4.380, de 1964; 5.869, de 

1973; 6.015, de 1973; 8.036, 

de 1990; 9.492, de 1997; 

10.257, de 2001; e o 

Decreto-Lei nº 3.365, de 

1941. Revoga as Leis nºs 

6.766, de 1979 e 10.932, de 

2004. 

Zezéu Ribeiro BA PT 05/02/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 27/2007 Dispõe sobre o Estatuto da Juventude e dá outras providências. Altera a Lei nº 6.494, de 

1977; revoga dispositivos do 

Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943, e a Medida Provisória 

nº 2.208, de 2001. 

Reginaldo Lopes MG PT 05/02/2007 Arquivada 
 

   

    

PL 20/2007 Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e sobre a 

regularização fundiária sustentável de áreas urbanas, e dá outras 

providências. 

Institui a Lei da 

Responsabilidade Territorial 

Urbana. Altera as Leis nºs 

4.380, de 1964; 5.869, de 

1973; 6.015, de 1973; 8.036, 

de 1990; 9.492, de 1997; 

10.257, de 2001; e o 

Decreto-Lei nº 3.365, de 

1941. Revoga as Leis nºs 

6.766, de 1979 e 10.932, de 

2004. 

Fernando 

Chucre 

SP PSDB 05/02/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 7699/2006 Institui o Estatuto do Portador de Deficiência e dá outras 

providências. NOVA EMENTA: Institui a Lei Brasileira da 

Inclusão da Pessoa com Deficiência; altera as Leis nºs 4.737, de 

15 de julho de 1965, 7.853, de 24 de outubro de 1989, 8.036, de 

11 de maio de 1990, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 8.213, 

de 24 de julho de 1991, 8.313, de 23 de  

 Senado Federal - 

Paulo Paim 

RS PT 21/12/2006 Transformado em 

Norma Jurídica 
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dezembro de 1991, 8.429, de 2 de junho de 1992, 8.666, de 21 

de junho de 1993, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 8.989, de 

24 de fevereiro de 1995, 9.029, d ... 

       

    

PL 7477/2006 Institui o Dia Nacional de Combate à Sífilis Congênita. A ser comemorado no 

terceiro sábado do mês de 

outubro. 

Telma de Souza SP PT 05/09/2006 Arquivada 
 

   

    

PL 7470/2006 Dispõe sobre a regulamentação da profissão dos trabalhadores 

na área de estética e higiene e dá outras providências. 

 Eduardo 

Valverde 

RO PT 05/09/2006 Arquivada 
 

    

PL 7401/2006 Institui programa intersetorial de desenvolvimento e atenção 

integral à primeira infância, o Programa Primeira Infância 

Melhor - PIM, e dá outras providências. 

 Osmar Terra RS PMDB 02/08/2006 Arquivada 
 

    

PL 7309/2006 Acrescenta parágrafo ao art. 198 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT-, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, 

para estabelecer o peso máximo permitido para o transporte 

manual de ensacados e dá outras providências. 

Fixa em 30 (trinta 

quilogramas) o peso máximo 

para o transporte manual de 

sacos, realizado por um só 

trabalhador, compreendendo 

também o levantamento e a 

deposição da mercadoria 

ensacada. 

Vadinho Baião MG PT 11/07/2006 Arquivada 
 

   

    

PL 7287/2006 Acrescenta e altera e dá nova redação a dispositivos da Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989; altera os arts. 7º e 24 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993; acrescenta parágrafo ao art. 20 

da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e cria o parágrafo 

único do art. 1.831 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 

dá outras ... 

Atualiza a legislação de 

inclusão social da pessoa 

portadora de deficiência nas 

áreas de saúde, educação, 

trabalho, circulação e acesso 

a edificações públicas e 

privadas; fixa cota para 

matrícula nas escolas 

públicas e para o 

preenchimento de vagas nas 

empresas e serviço público; 

altera o Código Civil para 

estabelecer ao herdeiro 

deficiente o direito real de 

habitação de imóvel 

destinado à residência da ... 

Socorro Gomes PA PCdoB 04/07/2006 Arquivada 
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PL 7070/2006 Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, a fim de estabelecer a possibilidade de prorrogação da 

licença-maternidade por sessenta dias. 

 Paulo Lima SP PMDB 17/05/2006 Arquivada 
 

    

PL 7065/2006 Dispõe sobre a proteção aos trabalhadores ocupacionalmente 

expostos à radiação, regulamenta o art. 12 da Convenção 115 da 

Organização Internacional do Trabalho e dá outras 

providências. 

 Meio Ambiente 

e Desenvolvi-

mento 

Sustentável 

  17/05/2006 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 6920/2006 Altera a redação do art. 453 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para determinar que a concessão de aposentadoria não 

importa a extinção do vínculo empregatício. 

 João Campos GO PSDB 19/04/2006 Arquivada 
 

    

PL 6908/2006 Altera a Lei nº 662 de 1949, com redação dada pela Lei nº 

10.607, de 2002, que declara feriados nacionais os dias 1º de 

Janeiro, 1º de Maio, 7 de Setembro, 15 de Novembro e 25 de 

Dezembro. 

Inclui a data de 8 de março, 

Dia Internacional da Mulher, 

como Feriado Nacional. 

Fernando Estima SP PPS 12/04/2006 Arquivada 
 

   

    

PL 6758/2006 Dispõe sobre a destinação de espaços preferenciais para 

mulheres e crianças nos sistemas ferroviário e metroviário. 

 Rose de Freitas ES PMDB 16/03/2006 Aguardando  

Parecer 

 

    

PL 6697/2006 Equipara a mulher que exerce atividade pesqueira e marisqueira 

artesanal em regime de economia familiar ao pescador 

artesanal, para efeitos previdenciários e de seguro-desemprego, 

e altera o Decreto-Lei nº 221, de 1967 e as Leis nºs 10.779, de 

2003; 8.212, de 1991 e 8.213, de 1991. 

 Luci Choinacki; 

Adão Pretto; 

Selma Schons 

SC;RS

;PR 

PT;PT;P

T 

08/03/2006 Arquivada 
 

    

PL 6668/2006 Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, para proibir o trabalho da gestante ou lactante em 

atividades, operações ou locais insalubres. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Ivo José MG PT 22/02/2006 Arquivada 
 

    

PL 6390/2005 Denomina "Viaduto Risoleta Guimarães Tolentino Neves", o 

novo viaduto para transposição do Córrego Monjolos, no Km-

595,2 da BR-040/MG, no Estado de Minas Gerais. 

 Jaime Martins MG PL 14/12/2005 Arquivada 
 

    

PL 6341/2005 Proibe a veiculação ao ar livre cujo tema utilize o corpo de 

mulheres para publicização e comercialização de produtos. 

Proíbe a propaganda ao ar 

livre com imagens de 

mulheres de qualquer idade, 

nuas, seminuas ou com 

roupas íntimas. 

Thelma de 

Oliveira 

MT PSDB 07/12/2005 Arquivada 
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PL 6264/2005 Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Estabelece critérios para o 

combate à discrimição racial 

de afro-brasileiros; altera a 

Lei nº 6.015, de 1973. 

Senado Federal - 

Paulo Paim 

RS PT 25/11/2005 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

    

PL 6205/2005 Acrescenta parágrafo único ao art. 393 da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, dispondo sobre a estabilidade 

provisória da empregada gestante. 

Garante a estabilidade desde 

o início da gravidez até 5 

(cinco) meses após o parto. 

Ann Pontes PA PMDB 17/11/2005 Arquivada 
 

    

PL 6130/2005 Dá nova redação ao art. 198 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, que dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador pode 

remover individualmente. 

Fixa em 25 Kg (vinte e cinco 

quilos) o peso máximo 

permitido. 

Selma Schons PR PT 27/10/2005 Tramitando em 

Conjunto 

 

 

    

PL 6043/2005 Dispõe sobre ações de prevenção à gravidez precoce e de 

atendimento à adolescente grávida. 

 Carlos Nader RJ PL 11/10/2005 Arquivada 
 

    

PL 5933/2005 Dispõe sobre o sistema especial de inclusão previdenciária de 

trabalhadores e trabalhadoras sem renda própria que se 

dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico de sua 

residência e dá outras providências. 

Regulamenta os §§ 12 e 13 

do art. 201 da Constituição 

Federal de 1988 (Emenda nº 

47 - de 2005 - Pec Paralela 

da Previdência). 

Luci Choinacki SC PT 21/09/2005 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 5746/2005 Altera o art. 198 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 

dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador pode remover 

individualmente. 

Reduz para 30 (trinta) 

quilogramas o peso máximo 

que um trabalhador pode 

remover. 

Senado Federal - 

Marcelo Crivella 

RJ PMR 12/08/2005 Aguardando Criação 

de Comissão 

Temporária 

 

    

PL 5649/2005 Cria a profissão de Coletor, Catador e Reciclador de lixo urbano 

e dá outras providências. 

 Eduardo 

Valverde 

RO PT 13/07/2005 Arquivada 
 

    

PL 5568/2005 Acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 

1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores, e dá outras providências. 

Ampliando o rol de crimes 

que sofrem a penalidade 

prévia da lei contra a 

lavagem de dinheiro. 

Capitão Wayne GO PSDB 30/06/2005 Arquivada 
 

   

    

PL 5566/2005 Institui normas para o atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS - para mulheres vitimas de violência e dá outras 

providências. 

 Capitão Wayne GO PSDB 30/06/2005 Devolvida ao Autor 
 

    

PL 5502/2005 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

desonerar o empregador em relação aos empregados jovens que 

cumprem serviço militar obrigatório. 

 Elimar Máximo 

Damasceno 

SP PRONA 24/06/2005 Arquivada 
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PL 5338/2005 Permite ao contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Física a 

possibilidade de deduzir o valor de até 01 salário mínimo pago a 

um único empregado doméstico. 

Altera a Lei nº 9.250, de 

1995. 

André 

Figueiredo 

CE PDT 01/06/2005 Arquivada 
 

    

PL 5335/2005 Cria Programa especial de atendimento, para fins de renda e 

emprego, às mulheres vítimas de violência conjugal. 

 Carlos Nader RJ PL 01/06/2005 Arquivada 
 

    

PL 5278/2005 Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde das 

mulheres no Climatério e dá outras providências. 

 Vanessa 

Grazziotin 

AM PCdoB 19/05/2005 Arquivada 
 

    

PL 5196/2005 Introduz alteração no artigo 396 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT. 

Garante a mãe, durante a 

jornada de trabalho, dois 

descansos especiais de meia 

hora cada um para 

amamentar e cuidar do 

próprio filho ou do filho 

adotado, até que este 

complete 6 (seis) meses de 

idade. Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Laura Carneiro RJ PFL 11/05/2005 Arquivada 
 

   

    

PL 5081/2005 Isenta de cobrança de tributos federais os bens que menciona, 

utilizados em programas do Ministério da Saúde, e dá outras 

providências. 

 João Lyra AL PTB 19/04/2005 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5058/2005 Regulamenta o art. 226, § 7º, da Constituição Federal, dispondo 

sobre a inviolabilidade do direito à vida, definindo a eutanásia e 

a interrupção voluntária da gravidez como crimes hediondos, 

em qualquer caso. 

Altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 1940 e a Lei nº 

8.072, de 1990. 

Osmânio Pereira MG PTB 13/04/2005 Arquivada 
 

    

PL 4985/2005 Institui o Fundo Nacional de Políticas Públicas para as 

Mulheres. 

 Almerinda de 

Carvalho 

RJ PMDB 31/03/2005 Arquivada 
 

    

PL 4958/2005 Cria o Programa de Combate à Violência contra a Mulher e dá 

outras providências. 

 Carlos Nader RJ PL 28/03/2005 Arquivada 
 

    

PL 4897/2005 Permite o saque do FGTS para pagamento de anuidades 

escolares. 

Altera a Lei nº 8.036, de 

1990. 

Roberto 

Magalhães 

PE PFL 14/03/2005 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4834/2005 Acrescenta inciso ao artigo 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940. 

Isenta de punição o aborto 

provocado por médico 

quando o feto é portador de 

anencefalia, comprovada por 

laudos independentes de dois  

Luciana Genro; 

Dr. Pinotti 

RS S.PART. 01/03/2005 Arquivada 
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médicos. 
      

    

PL 4559/2004 Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 

Federal, e dá outras providências. NOVA EMENTA DA 

REDAÇÃO FINAL: Cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 

226 da Constituição Federal, da Convenção para a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção de Belém do Pará; dispõe sobre a criação dos 

Juizados de Violência Doméstic ... 

Propõe a instalação de Varas 

e Juizados Especiais da 

Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e a 

criação de Centro de 

Atendimento à Mulher e 

reabilitação ao acusado. 

Projeto de Lei Maria da 

Penha. 

Poder Executivo   03/12/2004  
 

    

PL 4555/2004 Dispõe sobre a obrigatoriedade da Natureza Pública dos Bancos 

de Cordão Umbilical e Placentário e do Armazenamento de 

Embriões resultantes da Fertilização Assistida e dá outras 

providências. 

Revoga o parágrafo único do 

artigo 2º da Lei nº 10.205, de 

2001 - Lei do Sangue. 

Henrique 

Fontana 

RS PT 02/12/2004 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4530/2004 Aprova o Plano Nacional de Juventude e dá outras 

providências. 

 Políticas 

públicas para a 

juventude 

  25/11/2004 Pronta para Pauta 
 

   

    

PL 4529/2004 Dispõe sobre o Estatuto da Juventude e dá outras providências. 

NOVA EMENTA:Institui o Estatuto da Juventude e dispõe 

sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das 

políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de 

Juventude - SINAJUVE. 

Altera a Lei nº 6.494, de 

1977 (Medida Provisória nº 

2.164-41, de 2001); revoga 

dispositivos do Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1943 (Lei nº 

10.097, de 2000) e a Medida 

Provisória nº 2.208, de 2001. 

Políticas 

públicas para a 

juventude 

  25/11/2004  
 

   

    

PL 4415/2004 Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresárias Rurais, e dá outras providências. 

 Enio Bacci RS PDT 11/11/2004 Arquivada 
 

    

PL 4360/2004 Acrescenta inciso ao artigo 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940. (Anencéfalo) 

Isenta de pena o aborto 

praticado por médico se o 

feto é portador de 

Anencefalia, comprovada 

por laudo independente de 

dois médicos. 

Dr. Pinotti SP PFL 09/11/2004 Arquivada 
 

   

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=272058
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=271967
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=271233
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=271219
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=269566
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=268887


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PL 4359/2004 Dá nova redação ao art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. 

Garante ao trabalhador rural 

o direito de requerer 

aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, 

durante 25 (vinte e cinco) 

anos, contados a partir da 

data de vigência desta Lei. 

Francisco Turra RS PP 09/11/2004 Arquivada 
 

   

    

PL 4334/2004 Acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 

1998. 

Inclui como crime 

precedente para a "lavagem" 

ou ocultação de bens, 

direitos e valores, o tráfico 

de pessoas. 

Ann Pontes PA PMDB 27/10/2004 Arquivada 
 

   

    

PL 4293/2004 Declara Patronesse do Feminismo Nacional a escritora Rose 

Marie Muraro. 

 Laura Carneiro RJ PFL 20/10/2004 Transformado 

em norma  

Lei 11261/2005 

 

    

PL 4111/2004 Dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Cabeleireiros e Barbeiros. 

 Arnaldo Faria de 

Sá 

SP PTB 01/09/2004 Arquivada 
 

    

PL 3991/2004 Dispõe sobre a presença de acompanhante no pré-natal e 

processo de nascimento na rede pública, credenciada e/ou 

conveniada, do Sistema Único de Saúde - SUS - e dá outras 

providências. 

 Carlos Nader RJ PL 09/08/2004 Arquivada 
 

    

PL 3863/2004 Dispõe sobre o assédio sexual no âmbito da Administração 

Pública e dá outras providências. 

 Carlos Nader RJ PFL 28/06/2004 Arquivada 
 

    

PL 3525/2004 Institui normas para o atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS - nos casos que menciona e dá outras providências 

Autoriza o SUS a realizar 

cirurgia plástica em 

mulheres vítimas de 

violência. 

Ronaldo 

Vasconcellos 

MG PTB 12/05/2004 Arquivada 
 

   

    

PL 3505/2004 Altera a Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, para dispor 

sobre a paternidade presumida. 

Declara a paternidade 

presumida caso o suposto pai 

não atenda à notificação 

judicial ou negue a alegada 

paternidade; inverte o ônus 

da prova. 

Ivan Ranzolin SC PP 11/05/2004 Arquivada 
 

   

    

PL 3142/2004 Assegura à mulher, na condição de chefe de família, o direito de 

aquisição de terras públicas. 

 Laura Carneiro RJ PFL 16/03/2004 Arquivada 
 

    

PL 3122/2004 Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão a atos 

discriminatórios ou atentatórios contra a mulher praticados por 

empregador. 

 Zelinda Novaes BA PFL 11/03/2004 Arquivada 
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PL 3100/2004 Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho-

CLT para estender ao prazo do seguro desemprego o direito de 

a trabalhadora guardar sob vigilância e assistência os seus filhos 

no período de amamentação. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

José Divino RJ PMDB 10/03/2004 Arquivada 
 

    

PL 3069/2004 Dispõe sobre atendimento diferenciado à mulher chefe de 

família nos programas habitacionais populares, e dá outras 

providências. 

 Geraldo Resende MS PPS 09/03/2004 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 2984/2004 Acrescenta inciso ao art. 373 - A, da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Proibe a exigência de roupas 

que coloquem em risco a 

saúde e a segurança da 

mulher ou exponha seu 

corpo. Altera o Decreto - Lei 

n° 5.452, de 1943. 

José Divino RJ PMDB 17/02/2004 Arquivada 
 

   

    

PL 2845/2003 Estabelece normas para a organização e a manutenção de 

políticas públicas específicas de prevenção e enfrentamento ao 

tráfico de seres humanos, especialmente mulheres e crianças, 

institui o Sistema Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao 

Tráfico de Seres Humanos e dispõe sobre a regulamentação de 

seus aspectos civis e ... 

Considera como parte 

integrante deste projeto o 

texto da "Convenção das 

Nações Unidas contra o 

Crime Organizado 

Transnacional" e seus 

Protocolos. 

Nelson 

Pellegrino;Orlan

do Fantazzini 

BA;SP PT;PT 18/12/2003 Arquivada 
 

    

PL 2679/2003 Dispõe sobre as pesquisas eleitorais, o voto de legenda em listas 

partidárias preordenadas, a instituição de federações partidárias, 

o funcionamento parlamentar, a propaganda eleitoral, o 

financiamento de campanha e as coligações partidárias, 

alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 

Eleitoral), a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos 

Partidos Políticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 

(Lei das ... 

Projeto da Reforma Política. REFORMA 

POLÍTICA 

  03/12/2003 Arquivada 
 

    

PL 2593/2003 Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, para dispor sobre a proibição da prática do assédio moral 

nas relações de trabalho. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Maria do 

Rosário 

RS PT 25/11/2003 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2466/2003 Estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem 

mulheres e dá outras providências. 

 Lúcia Braga PB PT 12/11/2003 Arquivada 
 

    

PL 2458/2003 Acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação das Leis do 

Trabalho para prever o pagamento de indenização por 

descumprimento de dispositivo legal. 

Cria o sistema de reembolso-

creche; altera o Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1943. 

Rogério Silva MT PPS 11/11/2003 Arquivada 
 

    

PL 2452/2003 Acrescenta incisos IX e X ao art. 473 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, para  

Autoriza o trabalhador a 

faltar até seis vezes no turno 

da jornada  

Rogério Silva MT PPS 11/11/2003 Tramitando em 

Conjunto 
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dispor sobre faltas justificadas de pais para acompanhamento de 

consultas médicas. 

diária para acompanhar a 

mulher a exames pré-natais, 

ou um dia a cada mês para 

conduzir o filho de até um 

ano de idade às consultas 

pediátricas. 

      

         

    

PL 2393/2003 Institui a licença-maternidade especial para a empregada 

grávida, mãe de recém-nascido prematuro, e dá outras 

providências. 

Dá à empregada doméstica o 

direito a 120 ( cento e vinte 

dias) de licença-maternidade 

caso ocorra parto prematuro. 

Bernardo 

Ariston 

RJ PMDB 30/10/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 2375/2003 Modifica o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - 

Código Penal; a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980; e a Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para estabelecer a tipificação criminal do tráfico 

de pessoas, suas penalidades e outras disposições ... 

Inclui na tipificação o tráfico 

de pessoas e crianças para 

fins de prostituição, 

trabalhos forçados, trabalho 

escravo, remoção e 

comercialização de órgão 

humano. 

Antonio Carlos 

Pannunzio 

SP PSDB 29/10/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 2354/2003 Dispõe sobre o exercício da profissão de parteira tradicional e 

dá outras providências. 

 Janete 

Capiberibe 

AP PSB 22/10/2003 Arquivada 
 

    

PL 2269/2003 Acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação das Leis do 

Trabalho para prever o pagamento de indenização por 

descumprimento de dispositivo legal. 

Cria o sistema de reembolso-

creche; altera o Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1943. 

Rogério Silva MT PPS 09/10/2003 Arquivada 
 

    

PL 2158/2003 Institui normas para o atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde - SUS - para Mulheres vitimas de violência e dá outras 

providências. 

 Coronel Alves AP PL 02/10/2003 Arquivada 
 

    

PL 2104/2003 Acrescennta alíneas e dá nova redação ao art. 210 da Lei nº 

8.112, de 1990, alterando a licença maternidade da servidora 

adotante ou que obtiver guarda judicial de criança até 8 anos de 

idade. 

Aumenta para 120 (cento e 

vinte) dias se a criança tem 

até um ano, 60 (sessenta) se 

tiver entre um e quatro anos 

e 30 (trinta) dias quando a 

criança tiver entre quatro e 

oito anos. 

Tarcisio 

Zimmermann 

RS PT 30/09/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 2087/2003 Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os 

crimes de tortura. 

Inclui a discriminação de 

gênero como crime de 

tortura, agravando-se em 

caso de crime cometido em  

Yeda Crusius RS PSDB 25/09/2003 Arquivada 
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decorrência de parentesco. 
      

    

PL 2069/2003 Acrescenta parágrafo aos arts. 61 e 89 da Lei nº 9.099, 26 de 

setembro de 1995, nos termos que determina. 

Exclui da competência do 

Juizado Especial Criminal o 

julgamento dos Crimes 

contra a Vida e dos Crimes 

contra a Liberdade Pessoal, 

tipificados no Código Penal, 

e os que causam lesão 

corporal à vítima, deixando 

de ser considerado como 

crime de menor potencial 

ofensivo. 

Kátia Abreu TO PFL 24/09/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 2058/2003 Institui o Sistema de "Parto Solidário" no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, e dá outras providências. 

Autoriza às parturientes o 

direito de dispor de 

acompanhante durante os 

exames pré-natais, parto e 

puerpério. 

Maninha DF PT 24/09/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 1965/2003 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre 

agrotóxicos, fazendo incluir nos rótulos dos produtos imagens 

realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre 

a saúde humana. 

 Edson Duarte BA PV 10/09/2003 Arquivada 
 

    

PL 1902/2003 Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros 

Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de 

que trata a Lei nº 7.479, de 02 de junho de 1986; acrescenta o 

art. 69-A a este Estatuto e altera o art. 29 da Lei de Promoção 

dos Oficiais da CBMDF, de que trata a Lei nº 6.302, de 15 de 

dezembro de ... 

Concedendo ao bombeiro 

militar licença para 

acompanhar cônjuge. 

Alberto Fraga DF PMDB 04/09/2003 Arquivada 
 

    

PL 1903/2003 Altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto dos Policiais 

Militares da Polícia Militar do DF, de que trata a Lei nº 7.289, 

de 18 de dezembro de 1984, sobre a licença para acompanhar 

cônjuge; acrescenta o art. 68-A e altera os arts. 32 e 33 da Lei 

de Promoção dos Oficiais da PMDF, de que trata a Lei nº 6.645, 

de 14 de maio de 1979. ... 

Estabelece que o policial 

comprovadamente 

incapacitado para as funções 

policiais deverá ser 

readaptado em outras 

atividades; concede licença 

para acompanhar cônjuge. 

Alberto Fraga DF PMDB 04/09/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 1855/2003 Institui o ano de 2006 como o "Ano Nacional do Idoso".  Zelinda Novaes BA PFL 02/09/2003 Arquivada 
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PL 1600/2003 Introduz o Código de Ética da programação televisiva e dá 

outras providências. 

 Orlando 

Fantazzini 

SP PT 31/07/2003 Arquivada 
 

    

PL 1592/2003 Estabelece os princípios e as diretrizes dos planos de carreira 

para os profissionais da educação básica pública. 

 Carlos Abicalil MT PT 31/07/2003 Arquivada 
 

    

PL 1529/2003 Acrescenta dispositivos à Lei nº 10. 593, de 6 de dezembro de 

2002, que trata sobre Auditoria do Tesouro Nacional e a 

organização da carreira Auditor-Fiscal da Previdência Social e 

da Carreira Auditoria Fiscal doTrabalho, e dá outras 

providências. 

Incluios Agentes de Higiene 

e Segurança do Trabalho na 

carreira de Auditor-Fiscal do 

Trabalho. 

Pastor Francisco 

Olímpio 

PE PSB 23/07/2003 Arquivada 
 

    

PL 1406/2003 Inscreve o nome de Ana Néri no Livro dos Heróis da Pátria.  Elimar Máximo 

Damasceno 

SP PRONA 04/07/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 1399/2003 Dispõe sobre o Estatuto da Mulher e dá outras providências.  Renato 

Cozzolino 

RJ PSC 03/07/2003 Arquivada 
 

    

PL 1184/2003 Dispõe sobre a Reprodução Assistida. Define normas para 

realização de inseminação 

artificial e fertilização "in 

vitro"; proibindo a gestação 

de substituição (barriga de 

aluguel) e os experimentos 

de clonagem radical. 

Senado Federal - 

Lucio Alcantara 

CE PSDB 03/06/2003 Aguardando 

Designação - 

Aguardando 

Devolução de Relator 

que deixou de ser 

Membro 

 

   

    

PL 910/2003 Estabelece incentivo fiscal às empresas que contratarem 

empregadas mulheres chefes de família e dá outras 

providências. 

 Francisca 

Trindade; 

Maninha 

PI;DF PT;PT 07/05/2003 Arquivada 
 

    

PL 809/2003 Dispõe sobre a assistência à mãe e ao filho gerado em 

decorrência de estupro. 

 Elimar Máximo 

Damasceno 

SP PRONA 23/04/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 352/2003 Acrescenta artigo à Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 

que "dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá 

outras providências", a fim de conceder estabilidade provisória 

para a empregada gestante. 

 Rogério Silva MT PPS 17/03/2003 Arquivada 
 

    

PL 271/2003 Dá nova denominação à Reserva Federal que especifica. Denomina o Parque Indígena 

do Xingu, de "Parque 

Indígena do Xingu Orlando 

Villas Bôas". 

Lobbe Neto SP PSDB 11/03/2003  
 

   

    

PL 168/2003 Acrescenta os § 5º e § 6º ao art. 392 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943. 

Concede à empregada 

adotante o direito à licença-

maternidade de  

Carlos Nader RJ PFL 25/02/2003 Arquivada 
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30 (trinta) dias. 
      

    

PL 21/2003 Suprime o artigo 124 do Código Penal Brasileiro. Suprime o artigo que 

caracteriza como crime o 

aborto provocado pela 

gestante ou com seu 

consentimento; alterando o 

Decreto - Lei nº 2.848, de 

1940. 

Roberto Gouveia SP PT 18/02/2003 Arquivada 
 

   

    

PL 1009/2003 Dispõe sobre a criação de uma Universidade Federal na cidade 

de Vitória da Conquista, na Região Sudoeste da Bahia. 

 Coriolano Sales BA PFL 16/05/2003 Arquivada 
 

    

PL 632/2003 Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho para os 

trabalhadores pais ou detentores de guarda judicial de filho 

portador de deficiência física ou mental grave. 

 Maria do 

Rosário 

RS PT 02/04/2003 Arquivada 
 

    

PL 375/2003 Autoriza o Poder Executivo a emitir selo postal comemorativo 

ao Dia da Eliminação da Violência contra a Mulher. 

A ser comemorado no dia 25 

de novembro de cada ano. 

Laura Carneiro RJ PFL 18/03/2003 Arquivada 
 

    

PL 192/2003 Institui o ano de 2006 como o " Ano da Mulher". Nova Ementa 

da Redação Final: Institui o ano de 2004 como o " Ano da 

Mulher". 

 Maurício Rabelo TO PL 25/02/2003 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

    

PL 171/2003 Acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 

1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores, e dá outras providências. 

 Alberto Fraga DF PMDB 25/02/2003 Arquivada 
 

    

PL 7514/2003 Altera a Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, que dispõe 

sobre pensão especial para os deficientes físicos que especifica. 

Concede um benefício 

adicional de 35% (trinta e 

cinco por cento) sobre o 

valor da pensão especial às 

vítimas da Síndrome da 

Talidomida que 

comprovarem tempo de 

exercício de atividade 

remunerada. 

Poder Executivo   14/01/2003 Transformado em 

Norma Jurídica 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PL 6081/2016 Altera a redação do inciso I, do art.1.790, dos incisos I, II e III, 

do art.1.829 e do art.1.845, todos do Código Civil, Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, para incluir o companheiro 

nas hipóteses que descreve, e dá outras providências. 

 Simão Sessim RJ PP 31/08/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6074/2016 Inclui o § 8º no art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 

dispõe sobre exame médico demissional. 

Trata de exame de gravidez 

por ocasião da demissão do 

emprego. 

Laercio Oliveira SE SD 30/08/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 6040/2016 Dispõe sobre reserva de vagas para mulheres nos contratos de 

execução de obras públicas celebrados pela administração 

pública federal. 

 Angela Albino SC PCdoB 23/08/2016 Arquivada 
 

    

PL 5996/2016 Altera o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), para permitir que a avó materna ou o avô materno 

ausente-se do trabalho por 5 (cinco) dias, sem prejuízo do 

salário, em caso de nascimento de neto cujo nome do pai não 

tenha sido declarado. NOVA EMENTA: Altera o art. 473 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir que 

a avó materna ou o avô materno ausente-se do trabalho por 5 

(cinco) dias, sem prejuízo do salá ... 

 Lucas Vergilio GO SD 10/08/2016 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

    

PL 5982/2016 Acrescenta dispositivo à Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, de forma a estabelecer regime escolar especial para 

atendimento a educandos nas situações que especifica. 

 Dorinha Seabra 

Rezende 

TO DEM 10/08/2016 Aguardando Parecer 
 

    

PL 5944/2016 Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, a fim de 

estabelecer outras formas de discriminação ou preconceito e dá 

outras providências. 

Altera o Decreto-lei n º 

2.848, de 1940. 

Laura Carneiro RJ PMDB 09/08/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5907/2016 "Altera a Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 

para acrescentar direitos e garantias, e dá outras providências. 

Acresce direitos e garantias 

às pessoas com transtorno 

mental visando a sua 

inclusão social e laboral. 

Francisco 

Floriano 

RJ DEM 02/08/2016 Arquivada 
 

    

PL 5905/2016 Inclui o art. 58-A no texto da Lei 13.303, de 30 de junho de 

2016, dispondo sobre a reserva de postos de trabalho, em 

licitações realizadas por empresas públicas e sociedades de 

economia mista,  

 Marco Maia RS PT 02/08/2016 Arquivada 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

  

destinados ao preenchimento por trabalhadores locais e 

mulheres. 

       

    

PL 5889/2016 Assegura atendimento prioritário ao cuidador familiar não 

remunerado da pessoa em situação de dependência para o 

exercício de atividades básicas da vida diária. 

Altera a Lei nº. 8.080, de 

1990. 

Leandre PR PV 02/08/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 5821/2016 Estabelece a obrigatoriedade e os requisitos de instalação de 

câmeras de vigilância em todo e qualquer meio de transporte de 

passageiros públicos e privados, sejam terrestres, ferroviários ou 

hidroviários, bem como, os procedimentos de controle, 

monitoramento on-line, gravação, backup da vigilância de 

câmeras para captação e registro de imagens e sons do exterior e 

interior dos meios de transportes. 

 Goulart SP PSD 13/07/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5788/2016 Institui Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - CadÚnico e dá outras providências. 

 Eduardo 

Barbosa 

MG PSDB 12/07/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 5727/2016 Inscreve o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, 

Irmã Dulce, no Livro dos Heróis da Pátria. 

 Carlos Bezerra MT PMDB 05/07/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 5710/2016 Estabelece causa de aumento de pena para os crimes de estupro 

e estupro de vulnerável. 

 Carlos Henrique 

Gaguim 

TO PTN 05/07/2016 Arquivada 
 

   

    

PL 5693/2016 Acrescentar o § 6º ao art. 392 ao Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de 

maio de 1943, que Dispõe sobre a Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Garante às mulheres, no 

período de amamentação, o 

recebimento do salário, sem 

prestação de serviços, 

quando o empregador não 

providenciar local 

apropriado para a 

amamentação. 

Cleber Verde MA PRB 29/06/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 5680/2016 Institui o Dia Nacional da Mulher Empresária.  Carmen Zanotto SC PPS 28/06/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 5656/2016 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a concessão de 

licença-maternidade a segurado da Previdência Social em caso 

de falecimento da genitora. 

 Senado Federal - 

Aécio Neves 

MG PSDB 22/06/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2092626
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2091764
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2091328
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2090265
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2090026
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2089578
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2089429
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2089091


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PL 5654/2016 Altera os arts. 14 e 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 

(Lei de Execução Penal), para assegurar tratamento humanitário 

à mulher em trabalho de parto, bem como assistência integral à 

sua saúde e à do nascituro, promovida pelo poder público, e 

para vedar a utilização de algemas em mulheres durante o 

trabalho de parto. 

 Senado Federal - 

Maria do Carmo 

Alves 

SE DEM 22/06/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator; 

Pronta para Pauta 

 

    

PL 5345/2016 Acrescenta à Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

dispositivo que estimula a participação das mulheres e jovens 

que residem em assentamentos da reforma agrária em cursos 

oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação. 

 Laudivio 

Carvalho 

MG SD 19/05/2016 Arquivada 
 

    

PL 5328/2016 Altera a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Trata da criação de unidades 

exclusivas de assistência à 

saúde da mulher. 

Carlos Henrique 

Gaguim 

TO PTN 18/05/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 5316/2016 Altera a Lei nº 6.259 de 30 de outubro de 1975. Define os grupos prioritários 

que necessitam de 

atendimento especial na 

vacinação. 

Delegado Waldir GO PR 17/05/2016 Aguardando 

Designação - 

Aguardando 

Devolução de Relator 

que deixou de ser 

Membro 

 

   

    

PL 5154/2016 Modifica o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

para determinar a separação dos internos em razão do sexo, e dá 

outras providências 

Altera a Lei nº 8.069, de 

1990. 

Dulce Miranda TO PMDB 04/05/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 5114/2016 É criado o Dia Nacional da Conscientização da Doença de 

Fabry, a ser celebrado no dia 28 de abril. 

 Mariana 

Carvalho 

RO PSDB 28/04/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 5079/2016 Institui o "Dia Nacional da Consciência Democrática" no Brasil 

e dá outras providências. 

 Paulo Pimenta RS PT 26/04/2016 Devolvida ao Autor 
 

    

PL 4983/2016 Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor 

sobre a proibição de exibição de cenas de violência contra 

mulheres e crianças na programação televisiva terrestre e aberta, 

a exceção do noticiário jornalístico, assim caracterizado como 

tal. 

 Marcelo Matos RJ PHS 12/04/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4968/2016 Altera o art. 396 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

dispor sobre a redução da jornada da mãe lactante. 

 Luiz Lauro Filho SP PSB 12/04/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 4960/2016 Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre 

o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a 

regularização fundiária de  

Altera as Leis nº 6.015 de 

1973; 11.952, de 2009; 

11.483, de 2007;  

Poder Executivo   08/04/2016 Retirado pelo Autor 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

  

assentamentos localizados em áreas urbanas, e dá outras 

providências. 

6.766, de 1979; nº 10.931, de 

2004; e 12.024 de 2009. 

      

         

    

PL 4957/2016 Altera o art. 3º da Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, para 

incluir a realização de exame preventivo ginecológico como 

condicionalidade para a concessão dos benefícios financeiros do 

Programa Bolsa-Família. 

 Flávia Morais GO PDT 07/04/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4828/2016 Autoriza o Poder Executivo a Promover o Pacto Federativo de 

Igualdade entre Homens e Mulheres, e fixar o mês de março 

como mês dedicado a promoção da equidade de gênero (março 

lilás). 

 Delegado Edson 

Moreira 

MG PR 29/03/2016 Arquivada 
 

    

PL 4809/2016 Dispõe sobre vedação à veiculação de mensagens publicitárias 

as quais utilizam imagens ou expressões que exploram o corpo 

feminino, que fortalecem o machismo na cultura brasileira e que 

incentivam diversas modalidades e graus de violência contra a 

mulher. 

 Moema 

Gramacho 

BA PT 23/03/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4770/2016 Altera o art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

para dispor sobre a oferta de creches noturnas. 

 Carlos Henrique 

Gaguim 

TO PTN 17/03/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4662/2016 Altera as Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 9.656, 

de 3 de junho de 1998. 

Assegura às parturientes o 

direito de serem 

acompanhadas por doulas. 

Angela Albino SC PCdoB 08/03/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 4621/2016 Acrescenta o art. 377-A à Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), para dispor sobre a proibição de diferença de salários 

por motivo de sexo. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452 de 1943. 

Carlos Henrique 

Gaguim 

TO PMB 03/03/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4622/2016 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a 

ausência ao serviço para realização de exames preventivos de 

câncer. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Carlos Henrique 

Gaguim 

TO PMB 03/03/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4538/2016 Aperfeiçoa as regras sobre a regularização fundiária de interesse 

social; altera a Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009. 

 Leonardo 

Picciani 

RJ PMDB 24/02/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4518/2016 Altera o art. 198 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

que dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador pode 

remover individualmente. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Professor 

Victório Galli 

MT PSC 24/02/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4492/2016 Acrescenta parágrafo único ao art. 391-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho para dispor sobre a estabilidade provisória da 

empregada adotante. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Carlos Henrique 

Gaguim 

TO PMB 23/02/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4345/2016 CRIA OS CENTROS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS 

RARAS EM TODOS OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Atila A. Nunes RJ PSL 04/02/2016 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 4300/2016 Inscreve o nome de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa no 

"Livro dos Heróis da Pátria". 

 Janete 

Capiberibe 

AP PSB 03/02/2016 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 4180/2015 Altera o art. 216-A do Decreto-Lei 2848, de 07 de dezembro de 

1940 (Código Penal), que trata sobre o crime de Assédio 

Sexual, na forma que indica. 

 Ronaldo Martins CE PRB 17/12/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4177/2015 Altera o Decreto-Lei n.º 5.452 (CLT), de 1º de maio de 1943, a 

fim de garantir à empregada gestante direito à licença-

maternidade de 365 dias prorrogáveis por mais 180 dias nos 

casos em que especifica. 

 Pompeo de 

Mattos 

RS PDT 17/12/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 4157/2015 Altera o art. 16 da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que dá 

nova regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, 

disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá 

outras providências. 

Isenta do pagamento de 

anuidade aos Conselhos 

Regionais de Corretores de 

Imóveis, por dois anos, as 

Corretoras de Imóveis após o 

nascimento de filho. 

Tia Eron BA PRB 17/12/2015 Arquivada 
 

   

    

PL 4126/2015 Normatiza o direito ao parto humanizado na rede pública de 

saúde e dá outras providências. 

 Felipe Bornier RJ PSD 16/12/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3895/2015 Altera o inciso IV do art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 

1943, para permitir que o trabalhador se ausente do trabalho 

toda vez que doar sangue, sem limite anual e sem 

comprometimento do salário. 

 Roney Nemer DF PMDB 09/12/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3860/2015 Altera os arts. 71-B e 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, e art. 393 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

para modificar o cálculo do salário-maternidade da segurada 

empregada com remuneração variável. 

 Carlos Bezerra MT PMDB 08/12/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 3795/2015 Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos 

currículos dos ensinos fundamental e médio. 

 Ezequiel 

Teixeira 

RJ PMB 01/12/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3465/2015 Altera a Lei nº 8.080/1990, para proibir a discriminação de sexo 

do acompanhante da parturiente. 

 Kaio Maniçoba PE PHS 28/10/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3461/2015 Acrescenta os parágrafos 1°, 2° e 3° ao art. 13 da Lei nº 

7.210/84 (Lei de Execuções Penais), para dispor sobre os 

produtos de higiene como itens obrigatórios nos 

estabelecimentos prisionais. 

 Carlos Andrade RR PHS 28/10/2015 Arquivada 
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PL 3452/2015 Institui o mês de agosto como o Mês do Aleitamento Materno.  Dulce Miranda TO PMDB 28/10/2015 Transformado em 

Norma Jurídica 

Lei 13435/2017 

 

    

PL 3429/2015 Altera a Consolidação das leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir 

medidas de combate ao assédio de mulheres no ambiente de 

trabalho. 

 Veneziano Vital 

do Rêgo 

PB PMDB 27/10/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3405/2015 => PL 

358/2015 

Altera a redação do art. 384 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, a fim de tornar facultativo para a empregada o 

intervalo de 15 minutos antes do início de jornada 

extraordinária. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Erika Kokay DF PT 26/10/2015 Arquivada 
 

    

PL 3368/2015 Introduz art. 146-A no Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei n° 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, dispondo sobre o crime de 

assédio moral no trabalho. 

 Subtenente 

Gonzaga 

MG PDT 21/10/2015 Arquivada 
 

    

PL 3341/2015 => PL 

358/2015 

Altera a redação do art. 384 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, a fim de tornar facultativo o intervalo de 15 

minutos para mulheres antes do início de jornada extraordinária. 

 Daniel Coelho PE PSDB 20/10/2015 Arquivada 
 

    

PL 3317/2015 Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 

o auxílio-cuidador, a ser concedido ao familiar responsável pelo 

cuidado, em tempo integral, de pessoa deficiente na família. 

 Ricardo Izar SP PSD 15/10/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3265/2015 Altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto dos Policiais 

Militares da Polícia Militar do DF, de que trata a Lei nº 7.289, 

de 18 de dezembro de 1984, sobre a licença para acompanhar 

cônjuge; acrescenta o art. 68-A. 

 Alberto Fraga DF DEM 08/10/2015 Arquivada 
 

    

PL 3236/2015 Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 13.005, de 25 

de junho de 2014, que "Aprova o Plano Nacional de Educação - 

PNE e dá outras providências". 

 Pr. Marco 

Feliciano 

SP PSC 07/10/2015 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 3235/2015 Acrescenta o art. 234-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências". 

Criminaliza comportamento 

que induza à ideologia de 

gênero. 

Pr. Marco 

Feliciano 

SP PSC 07/10/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 3179/2015 Altera a legislação tributária federal, modificando o art. 8 ° da 

Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para conceder ao 

contribuinte o direito ao abatimento integral dos gastos com 

educação e compra de medicamentos no seu imposto de renda. 

 Marcelo Belinati PR PP 01/10/2015 Arquivada 
 

    

PL 3039/2015 Dispõe sobre o direito dos advogados ao adiamento de atos 

processuais em que deva intervir em caso de maternidade, 

paternidade, luto e outros direitos. 

 Ronaldo 

Fonseca 

DF PROS 17/09/2015 Arquivada 
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PL 2959/2015 Altera o Estatuto da Advocacia - Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 

1994 - e o novo Código de Processo Civil - Lei n° 13.105, de 13 

de março de 2015, de modo a assegurar à advogada a suspensão 

dos processos em que atua como única representante da parte 

pelo período de 120 dias, contados a partir do respectivo parto 

ou da data de adoção. 

 Ana Perugini SP PT 10/09/2015 Arquivada 
 

    

PL 2864/2015 Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 

aprova a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre 

antecipação de férias. 

 Clarissa 

Garotinho 

RJ PR 02/09/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

 

   

    

PL 2791/2015 Unifica os registros e promove a integração dos órgãos policias 

para lavratura de boletim de ocorrência nos crimes de menor 

potencial ofensivo. 

Altera a Lei nº 9.099, de 

1995. 

Fernando 

Francischini 

PR SD 27/08/2015 Arquivada 
 

    

PL 2638/2015 Acrescenta art. 29-C à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

para estabelecer regra de não incidência do fator previdenciário. 

 Jarbas 

Vasconcelos 

PE PMDB 13/08/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2534/2015 Altera o inciso III do art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), para dispor sobre a licença-paternidade de 

quinze dias. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Veneziano Vital 

do Rêgo 

PB PMDB 05/08/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

 

   

    

PL 2516/2015 Institui a Lei de Migração. Altera o Decreto-lei nº 

2.848, de 1940 e revoga as 

Leis nº 818, de 1949 e 6.815, 

de 1980. 

Senado Federal - 

Aloysio Nunes 

Ferreira 

SP PSDB 04/08/2015 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

    

PL 2428/2015 Altera os arts. 23 e 24 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, que dispõe sobre a organização da assistência social, e dá 

outras providências, para prever a criação de programas de 

amparo aos idosos, às pessoas com deficiência e às pessoas com 

doenças crônicas que necessitam de cuidados de longa duração. 

 Eduardo 

Barbosa 

MG PSDB 16/07/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 2362/2015 Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da 

Penha -, para garantir o direito à cirurgia plástica reparadora, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, à mulher vítima de 

violência doméstica da qual tenham resultado sequelas físicas. 

 Alfredo 

Nascimento 

AM PR 14/07/2015 Arquivada 
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PL 2353/2015 Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência Social, uniformizando o 

conceito de pescador artesanal e dá outras providências. 

 Alfredo 

Nascimento 

AM PR 14/07/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 2350/2015 Dá nova redação à Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975, que 

"Atribui à estudante em estado de gestação o regime de 

exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 

1969, e dá outras providências" e à Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional", para assegurar os direitos educacionais às 

gestantes. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 6.202, de 17 de 

abril de 1975, que atribui à estudante em estado de gestação o 

regime de exercícios ... 

 Jean Wyllys RJ PSOL 14/07/2015 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

    

PL 2116/2015 Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), e a Lei nº 12.594, de 18 de 

janeiro de 2012 (Institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - Sinase), para dispor sobre a responsabilização 

de adolescentes por atos infracionais, e dá outras providências. 

 Darcísio Perondi RS PMDB 29/06/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2109/2015 Altera o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 

reduzir em cinco anos o limite de idade para aposentadoria dos 

trabalhadores rurais que comprovadamente exerçam atividade 

rural sob exposição de agentes nocivos à saúde ou à integridade 

física. 

 Legislação 

Participativa 

  26/06/2015 Devolvida ao Autor 
 

    

PL 2066/2015 Altera o art. 32 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 

modificar o cálculo do salário de benefício do segurado que 

exerce atividade concomitante. 

 Lucas Vergilio GO SD 24/06/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 2029/2015 Institui a Política Nacional do Cuidado e dá outras providências.  Cristiane Brasil RJ PTB 18/06/2015 Arquivada 
 

    

PL 1941/2015 Acrescenta artigos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

para dispor sobre a proibição de revista íntima nos empregados 

nos locais de trabalho. 

 Luis Tibé MG PTdoB 16/06/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 1859/2015 Acrescenta Parágrafo único ao artigo 3º da Lei 9.394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação). 

 Alan Rick; 

Antonio Carlos 

Mendes Thame; 

Antonio  

AC;SP

;BA;M

G;SP;

SP; 

PRB;PS

DB;PSD

B;PSDB;

PRB;PS

DB; 

10/06/2015 Tramitando em 

Conjunto 
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Imbassahy; 

Bonifácio de 

Andrada; 

Celso 

Russomanno; 

Eduardo Cury; 

Eros Biondini; 

Evandro Gussi; 

Givaldo 

Carimbão; 

Izalci; 

João Campos; 

Leonardo 

Picciani; 

Luiz Carlos 

Hauly; 

Rosangela 

Gomes; 

Stefano Aguiar 

MG;S

P;AL;

DF;G

O;RJ;P

R;RJ;

MG 

PTB;PV;

PROS;PS

DB;PSD

B;PMDB

;PSDB;P

RB;PSB 

   

    

PL 1728/2015 Dispõe sobre a aposentadoria especial do Operador de Triagem 

e Transbordo. 

 Orlando Silva SP PCdoB 28/05/2015  
 

    

PL 1727/2015 Dispõe sobre a aposentadoria especial para carteiro.  Orlando Silva SP PCdoB 28/05/2015  
 

    

PL 1725/2015 Dispõe sobre a ausência do trabalhador ao serviço, sem prejuízo 

do salário, em caso de falecimento de pessoa da família, doação 

de sangue e comparecimento a consultas e exames, médicos e 

odontológicos. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943 e a Lei nº 

605, de 1949. 

Victor Mendes MA PV 28/05/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1710/2015 Dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio às 

atividades das mulheres marisqueiras. 

 Tia Eron BA PRB 27/05/2015 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

    

PL 1693/2015 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a extensão da 

licença-maternidade e do salário-maternidade em caso de 

nascimento prematuro ou quando a criança precisa de 

internação hospitalar sem o acompanhamento da mãe ou 

responsável. 

 Aureo RJ SD 26/05/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

 

    

PL 1680/2015 Altera o §2º do art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

para assegurar o cômputo de até doze contribuições mensais de 

atividade urbana na carência da aposentadoria por idade para o 

trabalhador rural. 

 Hildo Rocha MA PMDB 26/05/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 
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PL 1531/2015 Altera a Lei nº 9.029, de 13 de Abril de 1995, e dá outras 

providências. 

Proíbe a adoção de qualquer 

prática discriminatória e 

limitativa para efeito de 

acesso à relação de emprego, 

ou sua manutenção, por 

motivo de orientação sexual, 

doença crônica ou 

HIV/SIDA e religião, e 

criminaliza a violação dos 

direitos de personalidade e 

de intimidade. 

Chico D'Angelo RJ PT 13/05/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 1522/2015 Altera o art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

para assegurar a garantia de emprego contra dispensa arbitrária 

ou sem justa causa à trabalhadora em caso de aborto não 

criminoso. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Luciano Ducci PR PSB 13/05/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1397/2015 Dá nova redação à Lei n.º 11.284, de 2 de março de 2006, para 

garantir a contratação e a manutenção no emprego de mulheres 

nas empresas que exploram concessões florestais. 

 Angelim AC PT 06/05/2015 Arquivada 
 

    

PL 1373/2015 Acrescenta inciso ao parágrafo 3º do artigo 392 do Decreto-Lei 

5452 de 1º maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, 

que institui o acréscimo de dias de licença maternidade nos 

partos prematuros. 

 Hissa Abrahão; 

Marcos Abrão 

AM;G

O 

PPS;PPS 05/05/2015 Tramitando em 

Conjunto; 

Aguardando 

Definição 

Encaminhamento 

 

   

    

PL 1295/2015 Altera o Decreto-Lei nº 3688, de 03 de outubro de 1941 para 

estabelecer como contravenção penal importunar, impedir, 

obstar, constranger ou atrapalhar o aleitamento materno em 

locais públicos ou privados. 

 Maria do 

Rosário 

RS PT 28/04/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1259/2015 Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros 

Militares do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, de 

que trata a Lei no 7479, de 02 junho de 1986; acrescenta o art. 

69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 

CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de ... 

Trata da concessão de 

Licença para Acompanhar 

Cônjuge aos bombeiros 

militares do Distrito Federal. 

Alberto Fraga DF DEM 24/04/2015 Arquivada 
 

    

PL 1196/2015 Acrescenta o §12 ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), para qualificar a conduta de 

agressão contra professores e outros profissionais do ensino. 

 Marcelo Belinati PR PP 16/04/2015 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 1052/2015 Dispõe sobre a restrição da venda de bebidas alcoólicas a uma 

distância mínima de 3 quilômetros de estabelecimentos, 

públicos e privados, de ensino fundamental, médio e superior. 

 Sóstenes 

Cavalcante 

RJ PSD 08/04/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 962/2015 Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir, nos currículos do ensino fundamental e médio, a 

obrigatoriedade da temática "História das Mulheres" 

 Conceição 

Sampaio 

AM PP 27/03/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 953/2015 Inclui o parágrafo único ao art. 112 da Lei nº 4737 de 1965 o 

Código Eleitoral. 

Estabelece que caso a 

candidata eleita seja do sexo 

feminino, a convocação de 

uma suplente também será 

do sexo feminino. 

Tia Eron BA PRB 26/03/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 917/2015 Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que trata do 

planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 

providências. 

 Major Olimpio SP PDT 25/03/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 882/2015 Estabelece as políticas públicas no âmbito da saúde sexual e dos 

direitos reprodutivos e dá outras providências. 

Altera o Decreto-lei nº 

2.848, de 1940. 

Jean Wyllys RJ PSOL 24/03/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 760/2015 => PL 

358/2015 

Inclui parágrafo único ao art. 384 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para permitir que o descanso previsto entre o término do 

trabalho normal e o início do trabalho extraordinário possa 

ocorrer após este, na hipótese que menciona. 

 Miro Teixeira RJ PROS 17/03/2015 Arquivada 
 

    

PL 658/2015 Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 

Idoso), para dispor sobre os Serviços de Atenção ao Idoso e de 

Apoio aos Familiares em Domicílio ou em Centros de Dia e 

Noite. 

 Jorge Solla BA PT 10/03/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 632/2015 Altera a Lei n52 7.289, de 18 de dezembro de 1984, modificada 

pela Lei nº 7.475, de 13 de maio de 1986 (Estatuto dos Policiais 

Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), e a Lei nº 

7.479, de 2 de junho de 1986 (Estatuto do Corpo de Bombeiros 

do Distrito Federal), modificando o tempo de serviço prestado 

pelos militares femininos do Distrito Federal. 

 Alberto Fraga DF DEM 09/03/2015 Arquivada 
 

    

PL 602/2015 Altera dispositivo do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 

1940, e acrescenta dispositivos à Lei 8.429, de 2 de junho de 

1992, e dá outras providências. 

Estabelece o abuso de 

autoridade como um ato de 

improbidade administrativa e 

extingue o crime de 

desacato. 

Jean Wyllys RJ PSOL 05/03/2015 Arquivada 
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PL 587/2015 Dispõe sobre a composição mínima de 50% de mulheres nos 

conselhos e demais órgãos colegiados criados por Lei, com 

funcionamento perante os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal e dá outras providências. 

 Orlando Silva SP PCdoB 05/03/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 580/2015 Dispõe sobre a regulamentação da profissão de vaqueiro  João Campos GO PSDB 05/03/2015 Aguardando 

Designação - 

Aguardando 

Devolução de Relator 

que deixou de ser 

Membro 

 

   

    

PL 561/2015 Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre 

as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição 

Federal, para proibir o uso de produtos fumígeros em veículos 

que estejam transportando crianças, adolescentes e gestantes. 

 Jorginho Mello SC PR 04/03/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 497/2015 Dispõe sobre o percentual mínimo e máximo de participação de 

membros de cada sexo nos conselhos de administração das 

empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias e controladas e outras empresas em que a União, 

direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 

direito a voto. 

 Flávia Morais GO PDT 26/02/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 477/2015 Altera os artigos 5º e 8º da Lei nº 11.340,de 7 de agosto de 

2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, substituindo o termo gênero por sexo. 

 Eros Biondini MG PTB 25/02/2015 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 461/2015 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre 

agrotóxicos, fazendo incluir nos rótulos dos produtos imagens 

realistas sobre prejuízos à saúde humana causados pelos 

pesticidas. 

 Padre João MG PT 25/02/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 422/2015 Acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 

que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, para dispor sobre o direito de regresso 

da Previdência Social perante o agressor. 

 Jorge Solla BA PT 24/02/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 371/2015 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre 

agrotóxicos, fazendo incluir nos rótulos dos produtos imagens 

realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre  

 Jorge Solla BA PT 11/02/2015 Tramitando em 

Conjunto 
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a saúde humana. 
       

    

PL 358/2015 Revoga o art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Revoga dispositivo que torna 

obrigatório para a mulher um 

descanso de 15 (quinze) 

minutos no mínimo, em caso 

de prorrogação do horário 

normal, antes do início do 

período extraordinário do 

trabalho. 

Silvio Costa PE PSC 11/02/2015 Arquivada 
 

   

    

PL 326/2015 Dispõe sobre o sistema especial de inclusão previdenciária de 

trabalhadores e trabalhadoras sem renda própria que se 

dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico de sua 

residência e dá outras providências. 

 Valmir 

Assunção 

BA PT 11/02/2015 Aguardando Parecer 
 

    

PL 320/2015 Altera o inciso III do artigo 2º da lei 11.664 de 29 de abril de 

2008 que estabelece a idade mínima a realização de exame 

mamográfico prestado pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

 Hissa Abrahão AM PPS 11/02/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 290/2015 Acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 

que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, para dispor sobre o direito de regresso 

da Previdência Social perante o agressor 

 Valmir 

Assunção 

BA PT 10/02/2015 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 219/2015 Incluir o § 3º ao art. 196 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais. 

 Cleber Verde MA PRB 05/02/2015 Devolvida ao Autor 
 

    

PL 186/2015 Incluir o § 3º ao Art. 401 do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de 

maio de 1943 que trata das normas da Consolidação das Leis do 

Trabalho, para estabelecer multa à diferença de remuneração 

verificada entre homens e mulheres no Brasil. 

 Cleber Verde MA PRB 04/02/2015 Arquivada 
 

    

PL 131/2015 Prevê punição e mecanismos de fiscalização contra a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

 João Derly RS PCdoB 03/02/2015 Arquivada 
 

    

PL 49/2015 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre 

agrotóxicos, fazendo incluir nos rótulos dos produtos imagens 

realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre 

a saúde humana. 

 Carmen Zanotto SC PPS 02/02/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 28/2015 Prevê punição e mecanismos de fiscalização contra a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

 Jô Moraes MG PCdoB 02/02/2015 Arquivada 
 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=946651
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=946568
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=946506
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=946425
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=946058
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=945881
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=945555
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=944332
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=944285


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PL 8114/2014 Institui o "Atlas da Mulher Brasileira", contendo dados relativos 

à condição da mulher no Brasil. 

 Maria Lucia 

Prandi 

SP PT 19/11/2014 Arquivada 
 

    

PL 7985/2014 Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto Lei Nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, de 

forma a ampliar a licença paternidade. 

 Rubens Bueno PR PPS 17/09/2014 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 7895/2014 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

acrescentar o § 5º, no art. 392. 

Altera a contagem da 

licença-maternidade em caso 

de parto de filho prematuro. 

Andreia Zito RJ PSDB 19/08/2014 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 7852/2014 Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 

Idoso), para dispor sobre os Serviços de Atenção ao Idoso e de 

Apoio aos Familiares em Domicílio ou em Centros de Dia e 

Noite. 

 Rogério 

Carvalho 

SE PT 05/08/2014 Arquivada 
 

    

PL 7806/2014 Regulamenta a profissão de costureira em todo o território 

nacional e dá outras providencias. 

 Amauri Teixeira BA PT 15/07/2014 Arquivada 
 

    

PL 7727/2014 Altera a Lei nº 9.029, de 13 de Abril de 1995, e dá outras 

providências. 

Proíbe a adoção de qualquer 

prática discriminatória e 

limitativa para efeito de 

acesso a relação de emprego, 

ou sua manutenção, por 

motivo de orientação sexual, 

doença crônica ou 

HIV/SIDA e religião, e 

criminaliza a violação dos 

direitos de personalidade e 

de intimidade. 

Helcio Silva SP PT 24/06/2014 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 7633/2014 Dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao 

neonato durante o ciclo gravídico-puerperal e dá outras 

providências. 

 Jean Wyllys RJ PSOL 29/05/2014 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7551/2014 Altera os artigos 5º e 8º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, substituindo o termo gênero por sexo. 

 Salvador 

Zimbaldi; 

João Dado 

SP;SP PROS; 

SD 

14/05/2014 Arquivada 
 

    

PL 7276/2014 Dispõe sobre regulamentação da profissão de Guarda-parque, e 

dá outras providências. 

 Marco Maia RS PT 19/03/2014 Arquivada 
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PL 7244/2014 Altera o art. 3º da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, que 

trata da Segurança para estabelecimentos financeiros, empresas 

de vigilância e transporte de valor. 

As empresas especializadas 

em vigilância ostensiva e 

transporte de valores e os 

estabelecimentos financeiros 

deverão contar em seus 

quadros de vigilantes com 

um percentual mínimo de 

20% (vinte por centos) de 

mulheres. 

Vitor Paulo RJ PRB 12/03/2014 Arquivada 
 

   

    

PL 7197/2014 Acrescenta § 4º ao art. 58 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio 1943. 

Reduz a carga horária de 

trabalho de servidora pública 

mãe de portador de 

deficiência incapacitante. 

Gonzaga 

Patriota 

PE PSB 26/02/2014 Devolvida ao Autor 
 

   

    

PL 7156/2014 Dispõe sobre vedação à concessão de incentivo fiscal e 

financiamento, à celebração de contrato administrativo e à 

participação em licitação, de pessoa jurídica de direito privado 

ou pessoa física que utilize práticas discriminatórias entre 

homens e mulheres no mundo do trabalho. 

Altera a Lei das Licitações. Rogério 

Carvalho; 

Janete Rocha; 

Jô Moraes 

SE;SP;

MG 

PT;PT;P

CdoB 

19/02/2014 Arquivada 
 

    

PL 7136/2014 Acrescenta parágrafo ao art. 391-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, para permitir a reintegração ao trabalho da 

empregada gestante que solicitar demissão do emprego. 

 Carlos Bezerra MT PMDB 17/02/2014 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7086/2014 Dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de 

igualdade das condições de trabalho, de oportunidade e de 

remuneração no serviço público. 

 Iriny Lopes ES PT 06/02/2014 Arquivada 
 

    

PL 6998/2013 Altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira Infância na 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

 Osmar Terra; 

Nelson 

Marchezan 

Junior; 

Eleuses Paiva; 

Raul Henry; 

Rosane Ferreira; 

Rubens Bueno; 

Geraldo  

RS;RS

;SP;PE

;PR;P

R;MS;

SP;RJ;

MS;R

S;MG;

SC 

PMDB;P

SDB;PS

D;PMDB

;PV;PPS;

PMDB;P

MDB;PC

doB;DE

M;PMD

B;PSDB;

PPS 

18/12/2013 Transformado  

em norma jurídica 

na Lei 13257/2016 
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Resende; 

Gabriel Chalita; 

Jandira Feghali; 

Mandetta; 

Darcísio 

Perondi; 

Eduardo 

Barbosa; 

Carmen Zanotto 

     

    

PL 6935/2013 Acrescenta inciso X ao art. 473 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), 

para permitir a ausência do trabalhador ao serviço, sem prejuízo 

do salário, na hipótese de ser vítima de violência sexual, 

tentativa de estupro ou estupro, bem como caso seja vítima filho 

ou filha menor de 21 anos de idade. 

 Cesar Colnago ES PSDB 11/12/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6888/2013 Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências". 

 Antonio Bulhões SP PRB 04/12/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6883/2013 Acrescenta Seção V-A, ao Capítulo III do Título III da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre 

a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. 

 Marinha Raupp RO PMDB 04/12/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6831/2013 Dispõe sobre o crime de exposição pública da intimidade física 

ou sexual. 

 Sandes Júnior GO PP 26/11/2013 Arquivada 
 

    

PL 6719/2013 Denomina a BR-361 como "Rodovia Monsenhor José Sinfrônio 

de Assis Filho". 

 Wilson Filho PB PTB 06/11/2013 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

   

    

PL 6583/2013 Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências.  Anderson 

Ferreira 

PE PR 16/10/2013 Aguardando 

Deliberação de 

Recurso; 

Comissão em 

funcionamento 

 

   

    

PL 6551/2013 Institui o Programa Bolsa-Creche, que permite deduções no 

imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas que destinarem 

recursos para ingresso em instituições privadas de atendimento 

a crianças de zero a três anos, em situação de hipossuficiência 

econômica, e dá outras providências. 

 Onyx Lorenzoni RS DEM 09/10/2013 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 6550/2013 Institui o Programa Creche para Todos, autorizando os governos 

dos Estados, Municípios e Distrito Federal a firmarem 

convênios com instituições privadas de atendimento a crianças 

de 0 a 3 anos, para aquisição de vagas, objetivando o 

atendimento aos excedentes da rede pública, e dá outras 

providências. 

 Onyx Lorenzoni RS DEM 09/10/2013 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 6549/2013 Institui o Programa Bolsa-Educação Infantil, que permite 

deduções no imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas que 

destinarem bolsa de estudo de educação infantil a aluno 

comprovadamente carente, na faixa etária de três a seis anos 

incompletos, e dá outras providências. 

 Onyx Lorenzoni RS DEM 09/10/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6500/2013 Dispõe sobre a aplicação do princípio da não violência e 

garantia dos direitos humanos no contexto de manifestações e 

eventos públicos, bem como na execução de mandados judiciais 

de manutenção e reintegração de posse. 

 Chico Alencar RJ PSOL 03/10/2013 Arquivada 
 

    

PL 6478/2013 Cria mecanismos para coibir a violência contra a pessoa idosa, 

nos termos do § 8º do art. 226 e do art. 230, ambos da 

Constituição Federal; dispõe sobre a criação das varas 

especializadas da pessoa idosa; altera a Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais; e dá outras providências. 

 Flávia Morais GO PDT 02/10/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6424/2013 Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, no 

caso de violência contra transexuais, travestis, lésbicas, 

bissexuais e gays que forem atendidos em serviços de saúde 

públicos ou privados. 

 Paulão AL PT 25/09/2013 Arquivada 
 

    

PL 6392/2013 Inscreve o nome da Dra. Zilda Arns Neumann no Livro dos 

Heróis da Pátria. 

 Onofre Santo 

Agostini 

SC PSD 19/09/2013 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 6296/2013 Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006, para instituir o auxílio-transitório 

decorrente de risco social provocado por comprovada situação 

de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 Senado Federal - 

CPMI - 

Violência contra 

a Mulher - 2012 

  05/09/2013 Pronta para Pauta 
 

   

    

PL 6221/2013 Denomina "Viaduto Elizete Aparecida Romangnoli Piveta 

Assunção" o viaduto construído na rodovia BR-376 do Km 

183,7 cruzamento com a Avenida Colombo, na cidade de 

Maringá, Estado do Paraná. 

 Edmar Arruda PR PSC 29/08/2013 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

    

PL 6219/2013 Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, e a Lei nº 

9.615, de 24 de março de 1998, para promover a inclusão 

feminina no esporte. 

 Liliam Sá RJ PR 29/08/2013 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 6150/2013 Confere ao Município de Olímpia, no Estado de São Paulo, o 

título de Capital Nacional do Folclore. 

 Sandro Mabel GO PMDB 21/08/2013 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

    

PL 6124/2013 Acrescenta inciso ao art. 373-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 Sandra Rosado RN PSB 16/08/2013 Arquivada 
 

    

PL 6119/2013 Concede incentivo fiscal às empresas que contratarem mulheres 

chefes de família. 

 Sandra Rosado RN PSB 16/08/2013 Arquivada 
 

    

PL 6114/2013 Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais e o 

sistema das eleições proporcionais, alterando a Lei nº 4.737, de 

15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a Lei nº 9.096, de 19 de 

setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a Lei nº 9.504, 

de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), e sobre a forma 

de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular, alterando a Lei nº 9.709, de 18 de novembro 

de 1998. 

 Décio Lima SC PT 15/08/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6040/2013 Acrescentam inciso VIII e IX ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro. 

Torna obrigatório que o 

veículo novo saia de fábrica 

com equipamento capaz de 

captar a presença de crianças 

e animais e com farol 

automático. 

Nilson Leitão MT PSDB 07/08/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 5993/2013 Dispõe sobre a aposentadoria especial do Carteiro. Aposentadoria aos 25 (vinte 

e cinco) anos de exercício 

contínuo nessa atividade. 

Delegado 

Protógenes 

SP PCdoB 17/07/2013 Devolvida ao Autor 
 

   

    

PL 5994/2013 Dispõe sobre a aposentadoria especial do Operador de Triagem 

e Transbordo. 

Aposentadoria aos 25 (vinte 

e cinco) anos de exercício 

contínuo nessa atividade. 

Delegado 

Protógenes 

SP PCdoB 17/07/2013 Devolvida ao Autor 
 

   

    

PL 5976/2013 Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro 

de 2011, para inserir as mulheres em situação de violência 

doméstica ou familiar entre os destinatários prioritários do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). 

 Márcio Macêdo SE PT 17/07/2013 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 5898/2013 Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, a 

fim de obrigar as empresas com mais de cinquenta empregados 

a promover anualmente campanhas de esclarecimento sobre 

planejamento familiar e prevenção de violência doméstica. 

 Rosane Ferreira PR PV 04/07/2013 Arquivada 
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PL 5863/2013 Cria o Programa Nacional de Inclusão no Mercado de Trabalho, 

para mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. 

 Sandra Rosado RN PSB 02/07/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5787/2013 Altera o art. 391-A da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para conceder estabilidade provisória ao cônjuge de 

gestante. 

 Dr. Jorge Silva ES PDT 18/06/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5664/2013 Institui o Juizado Especial Cível da Família. Altera a Lei nº 9.099, de 

1995. 

Dr. Jorge Silva ES PDT 28/05/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5656/2013 Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe 

sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências", com a redação dada 

pela Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. 

Autoriza que um 

acompanhante participe do 

atendimento pré-natal. 

Esperidião Amin SC PP 28/05/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5555/2013 Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da 

Penha - criando mecanismos para o combate a condutas 

ofensivas contra a mulher na Internet ou em outros meios de 

propagação da informação. NOVA EMENTA: Inclui a 

comunicação no rol de direitos assegurados à mulher pela Lei 

Maria da Penha, bem como reconhece que a violação da sua 

intimidade consiste em uma das formas de violência doméstica 

e familiar; tipifica a exposição pública da intimidade sexual; e 

altera a Lei n° 11.340 de 7 de ag ... 

 João Arruda PR PMDB 09/05/2013 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

    

PL 5492/2013 Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 

a contagem como tempo de contribuição do período em que o 

segurado do Regime Geral de Previdência Social esteve em 

gozo de seguro-desemprego, integrado a ações de qualificação 

profissional. 

 Carmen Zanotto SC PPS 30/04/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5473/2013 Concede licença e garantia do emprego ao pai em caso de 

falecimento ou incapacidade da mãe em virtude de parto. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943 e a Lei nº 

8.213, de 1991. 

Henrique 

Oliveira 

AM PR 25/04/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 5370/2013 Altera os arts. 14, 15, 16, 17 e 18 da Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, e os 

arts. 155 e 157 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941 - Código de Processo Penal, e dá outras providências. 

Cria mecanismos para 

prevenir e coibir toda e 

qualquer discriminação 

praticada nos procedimentos 

administrativos ou judiciais 

perante o  

Sandra Rosado RN PSB 11/04/2013 Arquivada 
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Estado. 
      

    

PL 5307/2013 Determina que empresas de direito público, no âmbito federal, 

ao patrocinarem clubes de futebol, destinem 5% do valor do 

patrocínio para ser utilizado em prol do futebol feminino. 

 Jose Stédile RS PSB 03/04/2013 Arquivada 
 

    

PL 5304/2013 Altera as leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 9.656, de 

3 de junho de 1998. 

Permite a presença de um 

acompanhante e uma doula 

no período de trabalho de 

parto, parto e pós-parto 

imediato em serviços 

obstétricos da rede própria 

ou conveniada ao SUS e nos 

ligados aos planos e seguros 

privados de assistência à 

saúde. 

Vanderlei 

Siraque; 

Janete Rocha  

SP;SP PT;PT 03/04/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 5246/2013 Dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de 

igualdade das condições de trabalho, de oportunidade e de 

remuneração no serviço público. 

 Iriny Lopes ES PT 27/03/2013 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 5120/2013 Altera os arts. 551, 1.514, 1.517, 1.535, 1.541, 1.565, 1.567, 

1.598, 1.642, 1.723 e 1.727 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 

2002, para reconhecer o casamento civil e a união estável entre 

pessoas do mesmo sexo. 

 Jean Wyllys; 

Erika Kokay 

RJ;DF PSOL;PT 12/03/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 5112/2013 Altera os parágrafos únicos dos arts. 3º e 5º da Lei nº 12.711, de 

29 de agosto de 2012, para incluir entre os seus beneficiários, os 

idosos com mais de 50 anos de idade. 

 João Campos GO PSDB 07/03/2013 Arquivada 
 

    

PL 5097/2013 Altera os arts. 129 e 145 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal. 

Eleva a pena mínima do 

crime de lesão corporal em 

situação de violência 

doméstica e estabelece que a 

ação penal de crime de 

violência contra a mulher é 

ação pública incondicionada. 

Aline Corrêa SP PP 06/03/2013 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 5069/2013 Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal. 

Tipifica como crime contra a 

vida o anúncio de meio 

abortivo e prevê penas 

específicas para quem  

Eduardo Cunha; 

Isaias Silvestre; 

João Dado; 

Andre Moura; 

Arolde  

RJ;M

G;SP;

SE;RJ;

RO; 

PMDB;P

SB;PDT;

PSC;PSD

;PT; 

27/02/2013 Pronta para Pauta 
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induz a gestante à prática de 

aborto. 

de Oliveira; 

Padre Ton; 

Arnaldo Faria  

de Sá;Aureo; 

Lincoln Portela; 

João Campos; 

Roberto de 

Lucena; 

Marcos Rogério; 

José Linhares 

SP;RJ;

MG;G

O;SP;

RO;C

E 

PTB;PR

TB;PR;P

SDB;PV;

PDT;PP 

   

    

PL 5002/2013 Dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera o art. 58 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. 

Projeto denominado Lei João 

W. Nery, Lei de Identidade 

de Gênero. 

Jean Wyllys; 

Erika Kokay 

RJ; 

DF 

PSOL; 

PT 

20/02/2013 Arquivada 
 

    

PL 4992/2013 Denomina "Fórum Eleitoral Nelsia Cardoso Braff" o edifício 

sede das Zonas Eleitorias de Dourados - TRE/MS. 

 Reinaldo 

Azambuja 

MS PSDB 20/02/2013 Arquivada 
 

    

PL 4916/2012 Altera o art. 3º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, para 

incluir o inciso V no § 2º, e o § 14, a fim de assegurar 

preferência às empresas que tenham programas pró-equidade de 

gênero, identidade de gênero, orientação sexual e/ou raça/etnia, 

bem como projetos de inserção de idosos e idosas no mercado 

de trabalho como critério de desempate no processo licitatório. 

 Jean Wyllys RJ PSOL 20/12/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 4831/2012 Dispõe sobre a regulamentação da profissão de vaqueiro.  Carlos Brandão MA PSDB 10/12/2012 Arquivada 
 

    

PL 4489/2012 Acrescenta inciso ao § 4º do art. 392 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, para garantir à empregada, durante a gravidez, a 

redução da jornada de trabalho, pela metade, a partir da 

trigésima sexta semana de gestação, sem prejuízo do salário e 

demais direitos. 

 Antônio Roberto MG PV 28/09/2012 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 4381/2012 Acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 

que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, para dispor sobre o direito de regresso 

da Previdência Social perante o agressor. 

 Amauri Teixeira BA PT 04/09/2012 Arquivada 
 

    

PL 4366/2012 Cria cargos nas Carreiras de Delegado de Polícia e de Polícia 

Civil do Distrito Federal. NOVA EMENTA: Cria cargos nas 

Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de 

Polícia Civil do Distrito Federal, e revoga dispositivos do 

Decreto-Lei nº  

Revoga o Anexo I ao 

Decreto-Lei nº 2.266, de 12 

de março de 1985, o caput 

do art. 1º e o Anexo à Lei nº  

Poder Executivo   31/08/2012  
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2.266, de 12 de março de 1985, e da Lei nº 8.674, de 6 de julho 

de ... 

8.674, de 6 de julho de 1993. 
      

    

PL 4026/2012 Acrescenta novo parágrafo ao art. 6º da Lei nº 12.288, de 20 de 

Julho de 2010, para estabelecer que o Estado celebre parcerias 

com os hospitais particulares para reservar um percentual de 

suas vagas para atender à população afrodescendente. 

 Márcio Marinho BA PRB 06/06/2012 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 4005/2012 Institui a Semana Nacional dos Contadores de História.  Erika Kokay DF PT 04/06/2012 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

   

    

PL 3725/2012 Altera o caput e o § 3º do art. 392, o art. 395 da CLT, aprovada 

pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e acrescenta 

§§ 6º e 7º ao art. 392 e § 3º ao art. 134 da CLT e art. 4º B à Lei 

nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, para dispor sobre a 

licença maternidade. 

 Luciano Castro RR PR 19/04/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3716/2012 Inscreve os nomes do Chefe Tupiniquim Tibiriçá, o Chefe 

Temiminó Araribóia e o Potiguar Poti no Livro dos Heróis da 

Pátria. 

 Rogério 

Carvalho 

SE PT 18/04/2012 Arquivada 
 

    

PL 3702/2012 Altera os arts. 133 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

- Conselho Tutelar. 

 Arnaldo Jordy PA PPS 18/04/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3508/2012 Institui a Renda Básica Familiar e dá outras providências.  Nazareno 

Fonteles 

PI PT 22/03/2012 Arquivada 
 

    

PL 3455/2012 Estabelece regime escolar especial com a finalidade de facilitar 

às mães a realização de cursos. 

 Wellington 

Fagundes 

MT PR 15/03/2012 Arquivada 
 

    

PL 3445/2012 Dispõe sobre a licença-paternidade em caso de óbito ou 

incapacidade física ou mental da mãe. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943 e a Lei nº 

8.213, de 1991. 

Wilson Filho PB PMDB 14/03/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 3435/2012 Inscreve o nome de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa no 

"Livro dos Heróis da Pátria". 

 Janete 

Capiberibe 

AP PSB 14/03/2012 Arquivada 
 

    

PL 3431/2012 Altera a redação do art. 473 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, que "aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho". 

Estabelece que a licença 

paternidade, quando o 

adotante único for homem, 

será de 120 (cento e vinte) 

dias. 

Erika Kokay DF PT 14/03/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 3417/2012 Acrescenta o art. 392-B à Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, e altera o art. 71 da  

 Celso Maldaner SC PMDB 13/03/2012 Tramitando em 

Conjunto  
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Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que "Dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências", para dispor sobre a extensão do direito à licença-

maternidade e do salário-maternidade ao pai nos casos de 

falecimento ou incapacidade física ou psíquica da mãe. 

     

 
 

    

PL 3325/2012 Regulamenta a Licença Paternidade a que se refere o art. 7º, 

inciso XIX, da Constituição Federal. 

 Edivaldo 

Holanda Junior 

MA PTC 01/03/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 3281/2012 Acrescenta dispositivos à Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais o art. 207-A e ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, o § 5º ao art. 392, sobre a concessão de licença 

paternidade nos moldes da licença maternidade, a servidor 

público e a empregado celetista, que tenha perdido a mulher no 

parto, sem prejuízo da remuneração. 

 Antonio Carlos 

Mendes Thame 

SP PSDB 28/02/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3212/2012 Concede ao pai empregado o direito a licença-paternidade nos 

moldes da licença-maternidade, nos casos de falecimento da 

mãe, em decorrência de complicações no parto ou nos casos de 

invalidez permanente ou temporária da genitora, declarada por 

junta médica. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943 e a Lei nº 

8.213, de 1991. 

Andreia Zito RJ PSDB 14/02/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 3110/2012 Proíbe o uso de algemas em mulheres antes, durante e depois do 

parto. 

 Roberto de 

Lucena 

SP PV 02/02/2012 Arquivada 
 

    

PL 2967/2011 Acrescenta o § 6º no art. 392-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; altera o caput do art. 71-A da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social; e dá outras ... 

Concede salário maternidade 

pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias) dias a segurada 

ou segurado, que adotar ou 

obtiver guarda judicial para 

fins de adoção de criança. 

Gabriel Chalita; 

Alessandro 

Molon; 

Reguffe 

SP; 

RJ; 

DF 

PMDB; 

PT; 

PDT 

14/12/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 2744/2011 Acresce o art. 43-A à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 

visando impedir o uso de contenção em presas nas ocasiões que 

especifica 

Proíbe o uso de contenção de 

presas durante o trabalho de 

parto e logo após o 

nascimento. 

Fátima Pelaes AP PMDB 22/11/2011 Arquivada 
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PL 2677/2011 Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para conferir 

aos Juízos de Família competência para a aplicação da Lei dos 

Juizados Especiais Civis e Criminais, aos casos que menciona. 

 Rogério 

Carvalho 

SE PT 09/11/2011 Arquivada 
 

    

PL 2580/2011 Dá nova redação à Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, para 

garantir a contratação e a manutenção no emprego de mulheres 

nas empresas que exploram concessões florestais. 

 Márcio Macêdo SE PT 25/10/2011 Arquivada 
 

    

PL 2272/2011 Concede ao pai adotivo solteiro, o direito à licença-paternidade 

e ao salário-paternidade, alterando a consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 Andreia Zito RJ PSDB 13/09/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 2083/2011 Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à 

amamentação em órgãos e entidades públicas federais e dá 

outras providências. 

 Manato ES PDT 23/08/2011 Arquivada 
 

    

PL 2008/2011 Denomina "Anel Rodoviário Helena Greco" o anel rodoviário 

de Belo Horizonte, trecho Entr. MG-437/MGT-262 - Entr. BR-

040/135/262/381 - Entr. BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040, 

no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

 Gabriel 

Guimarães 

MG PT 11/08/2011 Arquivada 
 

    

PL 2000/2011 Concede anistia aos trabalhadores rurais de Rondônia punidos 

no episódio conhecido como "Massacre de Corumbiara". 

 João Paulo 

Cunha 

SP PT 10/08/2011 Pronta para Pauta 
 

    

PL 1872/2011 Institui o Prêmio Brasil de Incentivo à Pesquisa e à Aplicação 

de Conhecimentos e de Tecnologia para o Desenvolvimento 

Humano (Prêmio Brasil). 

 Senado Federal - 

Marisa Serrano 

MS PSDB 15/07/2011 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 1854/2011 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre 

agrotóxicos, fazendo incluir nos rótulos dos produtos imagens 

realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre 

a saúde humana. 

 Rosane Ferreira; 

Dr. Rosinha 

PR;PR PV;PT 13/07/2011 Arquivada 
 

    

PL 3226/2012 Cria políticas de apoio às trabalhadoras rurais e dá outras 

providências 

 Enio Bacci RS PDT 15/02/2012 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 3039/2011 Altera a legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, 

permitindo a dedução das despesas anuais efetivadas pelos 

contribuintes com a contratação de empregados domésticos. 

 Aguinaldo 

Ribeiro 

PB PP 21/12/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2963/2011 Altera o Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973. 

 Miro Teixeira RJ PDT 14/12/2011 Arquivada 
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PL 2856/2011 Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Consolidação 

das Leis do Trabalho para dispor sobre o percentual mínimo de 

contratação de mulheres pelas empresas que exploram a 

atividade de construção civil nas situações especificadas. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Jânio Natal BA PRP 06/12/2011 Arquivada 
 

    

PL 2850/2011 Altera o art. 123 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Determina que apenas 

mulheres trabalhem em 

estabelecimentos de 

internação de adolescentes 

do sexo feminino, abrindo 

exceções por no máximo 6 

(seis) meses, no caso de 

justificativa fundamentada 

da Diretora. 

Luciano Castro RR PR 06/12/2011 Arquivada 
 

   

    

PL 2608/2011 Cria o Programa de Financiamento da Casa Própria às donas de 

casa e dá outras providências. 

 Andre Moura SE PSC 26/10/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 2366/2011 Inclui parágrafo único ao art. 158 do Decreto-Lei nº 3.689, de 

03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

Estabelece prioridade na 

realização de exames 

periciais quando a vítima for 

mulher, especialmente nos 

casos de violência doméstica 

e familiar. 

Nelson Bornier RJ PMDB 21/09/2011 Arquivada 
 

   

    

PL 2322/2011 Atualiza a redação da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, na 

parte que dispõe sobre os órgãos da Justiça do Trabalho, e dá 

outras providências. 

 João Dado SP PDT 15/09/2011 Arquivada 
 

    

PL 2319/2011 Obriga os "shopping centers" e os hipermercados a 

disponibilizarem área de lazer com brinquedos para crianças, 

nos termos que especifica. 

 Eliane Rolim RJ PT 14/09/2011 Arquivada 
 

    

PL 2230/2011 Institui o Estatuto Penitenciário Nacional. Revoga os arts. 88 e 92 da 

Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984. 

Domingos Dutra MA PT 05/09/2011 Arquivada 
 

   

    

PL 1882/2011 Estende ao especialista em educação a aposentadoria especial 

prevista no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição 

Federal. 

 Gilmar Machado MG PT 02/08/2011 Arquivada 
 

    

PL 1823/2011 Assegura à mulher, na condição de chefe de família o direito de 

aquisição de terras públicas. 

 Sandra Rosado RN PSB 12/07/2011 Arquivada 
 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=530120
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=530017
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=525398
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=520663
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=519870
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=519819
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=518923
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=513248
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=512252


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PL 1699/2011 Altera o art. 1º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 

estabelece normas para as eleições. 

Estebelece que o eleitor 

votará em dois candidatos de 

gêneros diferentes, para as 

vagas de deputado federal, 

deputado estadual e 

vereador. 

Flávia Morais GO PDT 28/06/2011 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 1463/2011 Institui o Código do Trabalho. Garante direitos mínimos aos 

trabalhadores, tornando a 

composição entres as partes 

como reguladora das 

relações laborais. Revoga os 

arts. 1º a 223 e os arts. 442 a 

625 do Decreto-lei nº 5.452, 

de 1943; Lei nº 605, de 

1949; Lei nº 2.757, de 1956; 

Lei nº 3.030, de 1956; Lei nº 

4.090, de 1962; Lei nº 4.749, 

de 1965; os arts. 2º, 3º e 4º 

da Lei nº 4.923, de 1965; Lei 

nº 5.085, de 1966; Decreto-

lei nº 368, de 1968; Decreto-

lei nº 691, de 1969; Decreto-

lei nº 1.166, de 1971; Lei nº 

5.859, de 1972; Lei nº 5.889, 

de 1973; Lei nº 6.019, de 

1974; Lei nº 6.386, de 1976; 

Lei nº 6.514, de 1977; Lei nº 

6.708, de 1979; Lei nº 7.064, 

de 1982; Lei nº 7.238, de 

1984;Lei nº 7.316, de 

1985;Lei nº 7.369, de 

1985;Lei nº 7.418, de 

1985;Lei nº 7.783, de 1989; 

Lei nº 7.855, de 1989, 

ressalvados os incisos II e IV 

do art. 3º e o art. 6º; o § 3º do 

art. 15 e  

Silvio Costa PE PTB 26/05/2011 Retirado pelo Autor 
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os §§ 1º a 3º do art. 18 da Lei 

nº 8.036, de 1990;Lei nº 

8.073, de 1990; os arts. 93 e 

118 da Lei nº 8.213, de 1991; 

Lei nº 8.542, de 1992, 

ressalvado o art. 8º; Lei nº 

8.716, de 1993; o art. 4º da 

Lei nº 9.322, de 1996; Lei nº 

9.719, de 1998; Lei nº 

10.101, de 2000; os arts. 9º, 

10, 11 e 13 da Lei nº 10.192, 

de 2001; Lei nº 10.208, de 

2001; Lei nº 11.699, de 

2008; e Lei nº 12.023, de ... 

      

    

PL 1377/2011 Estabelece os princípios e as diretrizes dos planos de carreira 

para os profissionais da educação básica pública. 

 Ságuas Moraes MT PT 18/05/2011 Arquivada 
 

    

PL 1362/2011 Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, para instituir, no âmbito do Regime Geral de 

Previdência Social, o auxílio-temporário a ser concedido a 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 Assis Melo RS PCdoB 17/05/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1252/2011 Possibiita que a pessoa jurídica deduza do imposto de renda 

metade do salário pago a empregado com idade igual ou 

superior a 50 anos 

 Laercio Oliveira SE PR 04/05/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1154/2011 Altera a redação do art. 244 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. Prevê como crime de 

omissão de assistência à 

família, deixar, sem justa 

causa, de prover a 

subsistência do companheiro 

ou daquele pelo qual é 

legalmente responsável. 

Davi 

Alcolumbre 

AP DEM 26/04/2011 Arquivada 
 

   

    

PL 1145/2011 Acrescenta o art. 392-B à Consolidação das Leis do Trabalho, 

para dispor sobre a licença maternidade das mulheres que 

trabalham em equipagens das embarcações de marinha 

mercante, de navegação fluvial e lacustre, de tráfego nos portos 

e de pesca. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Carlos Bezerra MT PMDB 26/04/2011 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 1131/2011 Dispõe sobre a concessão do direito a uma folga anual para a 

realização de exames de controle do câncer de mama e do colo 

de útero. 

 Eliane Rolim RJ PT 19/04/2011 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 1123/2011 Prevê punição e mecanismos de fiscalização contra a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

 Chico Alencar RJ PSOL 19/04/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 1083/2011 Estende ao catador de marisco e à marisqueira o recebimento do 

seguro-desemprego, concedido ao pescador profissional 

artesanal, conforme o disposto na Lei nº 10.779, de 2003. 

 Cleber Verde MA PRB 14/04/2011 Aguardando 

Designação - 

Aguardando 

Devolução de Relator 

que deixou de ser 

Membro 

 

   

    

PL 959/2011 Acrescenta o § 6º ao art. 8º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, de modo a incluir o tratamento odontológico à gestante no 

período pré-natal e dá outras providências. 

 William Dib SP PSDB 07/04/2011 Arquivada 
 

    

PL 825/2011 Altera e acresce diversos dispositivos do Código Civil, 

instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

 Givaldo 

Carimbão 

AL PSB 23/03/2011 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 756/2011 Dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de 

igualdade das condições de trabalho, de oportunidade e de 

remuneração no serviço público. 

 Paulo Pimenta RS PT 17/03/2011 Aguardando 

Designação - 

Aguardando 

Devolução de Relator 

que deixou de ser 

Membro 

 

   

    

PL 699/2011 Altera o Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. 

 Arnaldo Faria de 

Sá 

SP PTB 15/03/2011 Aguardando Criação 

de Comissão 

Temporária 

 

   

    

PL 371/2011 Prevê punição e mecanismos de fiscalização contra a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

 Manuela D'ávila RS PCdoB 10/02/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 352/2011 Acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho de 

1994, para ampliar a quantidade de parcelas do seguro-

desemprego paga à mulher arrimo de família. 

 Vicentinho SP PT 09/02/2011 Arquivada 
 

    

PL 334/2011 Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dispõe 

sobre a legislação do imposto de renda e dá outras 

providências" e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 

"Dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá 

outras providências", para alterar a idade de isenção do Imposto 

de Renda Retido na Fonte para as mulheres, dos atuais 65 

(sessenta e cinco) anos de idade para 60 (sessenta) anos de 

idade. 

 Edmar Arruda PR PSC 09/02/2011 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 329/2011 Altera o caput do art. 396 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para assegurar à empregada o direito a dois períodos de 

descanso de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, 

para amamentar ou cuidar de seu filho até que este complete 

seis meses. 

 Hugo Leal RJ PSC 09/02/2011 Aguardando 

Apreciação pelo 

Senado Federal 

 

    

PL 285/2011 Acrescenta § 3º ao art. 23 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Amplia o calendário escolar 

anual das creches públicas 

para 240 dias letivos. 

Sebastião Bala 

Rocha 

AP PDT 08/02/2011 Arquivada 
 

   

    

PL 258/2011 Inclui parágrafo único ao art. 158 do Decreto-Lei nº 3.689, de 

03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

Estabelece prioridade na 

realização de exames 

periciais quando a vítima for 

mulher especialmente nos 

casos de violência doméstica 

e familiar. 

Arnaldo Jordy PA PPS 08/02/2011 Arquivada 
 

   

    

PL 255/2011 Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão a atos 

discriminatórios ou atentatórios contra a mulher praticados por 

empregador. 

 Arnaldo Jordy PA PPS 08/02/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 235/2011 Inclui parágrafo único ao art. 158 do Decreto-Lei nº 3.689, de 

03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

Estabelece prioridade na 

realização de exames 

periciais quando a vítima for 

mulher especialmente nos 

casos de violência doméstica 

e familiar. 

Sandes Júnior GO PP 08/02/2011 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

    

PL 166/2011 Dispõe sobre a criação de Casas Apoio destinadas ao 

atendimento de adolescentes grávidas. 

 Weliton Prado MG PT 07/02/2011 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 67/2011 Regulamenta a Profissão de Cuidador de Pessoa, delimita o 

âmbito de atuação, fixa remuneração mínima e dá outras 

providências. 

 Otavio Leite RJ PSDB 03/02/2011 Devolvida ao Autor 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PL 7348/2017 Cria a política de apoio ao cuidador informal e ao atendente 

pessoal não remunerados de pessoa em situação de dependência 

para o exercício de atividades da vida diária. 

 Lúcio Vale; 

Cristiane Brasil; 

Capitão 

Augusto; 

Pedro Uczai; 

Dorinha Seabra; 

Remídio Monai; 

Evair Vieira de 

Melo; 

Rômulo 

Gouveia; 

Félix Mendonça 

Júnior; 

Ronaldo 

Benedet; 

Jaime Martins; 

Jhc; 

Valmir 

Prascidelli; 

Vitor Lippi 

PA;RJ;

SP;SC;

TO;R

R;ES;

PB;BA

;SC;M

G;AL;

SP;SP 

PR;PTB;

PR;PT;D

EM;PR;P

V;PSD;P

DT;PMD

B;PSD;P

SB;PT;P

SDB 

06/04/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

     

    

PL 9598/2018 Majora o prazo da licença paternidade prevista no Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e na Lei nº 11.770, de 9 de 

setembro de 2008, a fim de adequar a licença paternidade à 

nova realidade social das famílias. 

 Dr. Sinval 

Malheiros 

SP PODE 21/02/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

     

    

PL 9412/2017 Dispõe sobre a licença materna e paterna compartilhada. Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Mariana 

Carvalho 

RO PSDB 19/12/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

     

    

PL 11033/2018 Modifica art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

em seu o inciso III, para dispor sobre a licença-paternidade de 

dez dias, acrescida de 3 (três) dias por filho, em caso de 

nascimentos múltiplos. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Carlos Henrique 

Gaguim 

TO DEM 27/11/2018 Tramitando em 

Conjunto  

 

   

GOVERNO TEMER – 120 PLs 
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Conjunto 
 

    

PL 10209/2018 Dispõe sobre o acesso ao uso de anestesias peridural e 

raquidiana nos partos realizados pelo Sistema Único de Saúde e 

da outras providências. 

 Marco Antônio 

Cabral 

RJ PMDB 09/05/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7867/2017 Dispõe sobre medidas de proteção contra a violência obstétrica 

e de divulgação de boas práticas para a atenção à gravidez, 

parto, nascimento, abortamento e puerpério. 

 Jô Moraes MG PCdoB 13/06/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 8363/2017 Dispõe sobre o exercício profissional da atividade de Doula e dá 

outras providências. 

 Erika Kokay DF PT 23/08/2017 Aguardando Parecer 
 

    

PL 8359/2017 Altera o Decreto-Lei nº 3689, de 3 de outubro de 1941, Código 

de Processo Penal, e o Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro 

de 1940, Código Penal. 

Dispõe sobre as hipóteses de 

suspeição e impedimentos 

para atuação do juiz no 

processo. 

Major Olimpio SP SD 23/08/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 11189/2018 Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o 

Estatuto do Idoso, para garantir, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito ao cuidado para idosos em situação de 

dependência para atividades da vida diária; inclui o Capítulo XI, 

que trata do direito ao cuidado. 

 DEFESA DOS 

DIREITOS DA 

PESSOA 

IDOSA 

  12/12/2018 Arquivada 
 

    

PL 7153/2017 "Altera o Decreto 5.452, de 01 de maio de 1943, que aprova a 

Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a licença 

paternidade". 

 Francisco 

Floriano 

RJ DEM 16/03/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 10062/2018 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, para majorar o prazo da licença-

maternidade de 120 para 180 dias. 

 Senado Federal - 

Rose de Freitas 

ES PMDB 18/04/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 9696/2018 Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943 para dispor sobre a licença 

maternidade em caso de natimorto ou de aborto não criminoso. 

 José Guimarães CE PT 06/03/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 10991/2018 Acrescenta parágrafos ao art. 392 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e ao art. 71-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, para dispor sobre a licença-maternidade e o salário-

maternidade da  

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Carlos Henrique 

Gaguim 

TO DEM 20/11/2018 Tramitando em 

Conjunto 
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mãe de criança que enfrenta condições de saúde peculiares 

como doenças crônicas ou algum tipo de limitação e ... 

     

 
 

    

PL 10849/2018 Altera os artigos 391-A e 392 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e o art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, que "Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências", para dispor sobre a licença e o 

salário-maternidade. 

 Marx Beltrão AL PSD 09/10/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7122/2017 Dispõe sobre a concessão de licença e de salário-maternidade 

nos casos de aborto não criminoso e de nascimento de bebê 

natimorto. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943 e a Lei nº 

8.213, de 1991. 

Luciano Ducci PR PSB 15/03/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 9939/2018 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

determinar que, em caso de parto prematuro, o período de 

internação da criança não seja descontado do período da 

licença-maternidade. 

 Senado Federal - 

Rose de Freitas 

ES PMDB 03/04/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 11169/2018 Cria o Dossiê Mulher Brasileira e dá outras providências.  Jean Wyllys RJ PSOL 11/12/2018 Arquivada 
 

    

PL 9436/2017 Altera dispositivos do Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 

1969 - Código de Processo Penal Militar, bem como revoga o 

artigo 90-A da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

 RELAÇÕES 

EXTERIORES 

E DE DEFESA 

NACIONAL 

  19/12/2017 Arquivada 
 

    

PL 6395/2016 Altera a lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre 

as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição 

Federal. 

Estabelece que no rótulo de 

bebidas alcoólicas deve 

constar informação de que o 

produto não é aconselhável à 

gestante e lactante. 

Flavinho SP PSB 25/10/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 8099/2017 Altera o art. 1.647 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 

Código Civil -, para condicionar a alienação de veículo 

automotor de transporte terrestre à vênia conjugal, e o art. 122 

da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro -, para consignar no Certificado de Registro 

de Veículo o nome do cônjuge do proprietário. 

 Flávia Morais GO PDT 13/07/2017 Aguardando 

Designação de 

Relator 
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PL 10311/2018 Dispõe sobre a criação de salas de amamentação em prédios 

públicos e dá outras providências. 

 Helder Salomão ES PT 24/05/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9814/2018 Altera o art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995; os 

arts. 301 e 304 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941; o art. 172 da lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 e o art. 11 

da lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. 

Estabelece que o registro do 

flagrante será feito pela 

autoridade policial, civil ou 

militar, que atender a 

ocorrência. 

Capitão Augusto SP PR 20/03/2018 Arquivada 
 

   

    

PL 8574/2017 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT para dispor 

sobre os descansos intrajornada e entre jornadas. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Marco Maia RS PT 13/09/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7350/2017 Tipifica crimes contra a pessoa idosa. Altera a Lei nº 10.741, de 

2003 e o Decreto-lei nº 

2.848, de 1940. 

Lúcio Vale; 

Cristiane Brasil; 

Capitão 

Augusto; 

Dorinha Seabra; 

Remídio Monai; 

Evair Vieira de 

Melo; 

Rômulo 

Gouveia; 

Félix Mendonça 

Júnior; 

Ronaldo 

Benedet; 

Jaime Martins; 

Jhc;Vitor Lippi 

PA;RJ;

SP;TO

;RR;E

S;PB;

BA;SC

;MG;A

L;SP 

PR;PTB;

PR;DEM

;PR;PV;P

SD;PDT;

PMDB;P

SD;PSB;

PSDB 

06/04/2017 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 10812/2018 Dispõe sobre a prioridade no Programa Minha Casa Minha 

Vida, para mulheres vítimas de violência doméstica. 

Altera a Lei nº 11.977, de 

2009. 

Mariana 

Carvalho 

RO PSDB 04/09/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 8304/2017 Altera o art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

Restabelece a garantia de 

afastamento da gestante e da 

lactante de atividades 

insalubres. 

André 

Figueiredo 

CE PDT 16/08/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 10098/2018 Altera a redação de dispositivos da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, especialmente no que tange à proteção da 

trabalhadora grávida e lactante. 

 Aliel Machado PR PSB 24/04/2018 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 8500/2017 Altera o art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para dispor sobre o afastamento da empregada gestante 

ou lactante de atividades, operações ou locais insalubres em 

qualquer grau. 

 Marco Maia RS PT 05/09/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 10822/2018 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor 

sobre a obrigatoriedade de conceder às trabalhadoras, entre o 

fim do horário normal e o início do período de cumprimento de 

horas extras, um descanso de, no mínimo, 15 (quinze) minutos, 

e de afastar as gestantes e as lactantes das atividades insalubres. 

 Nelson 

Pellegrino 

BA PT 04/09/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 11007/2018 Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da 

Constituição Federal, define terrorismo, dispõe sobre 

investigação criminal e meios de obtenção de prova, estabelece 

políticas e estratégias antiterroristas, medidas de prevenção ao 

aumento de atores terroristas, diminuição dos riscos de atentado 

e de seus impactos, medidas de persecução penal a atividades 

terroristas e altera a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 

 Capitão Augusto SP PR 21/11/2018 Tramitando em 

Conjunto;Tramitando 

em Conjunto 

 

    

PL 9054/2017 Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 

Penal), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(Código de Processo Penal), a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990 (Lei de Crimes Hediondos), o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 2006, e a Lei nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. 

 Senado Federal - 

Renan Calheiros 

AL PMDB 08/11/2017 Aguardando Criação 

de Comissão 

Temporária 

 

    

PL 6784/2016 Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 

dispor sobre o afastamento do trabalho durante o período 

menstrual da empregada. 

 Carlos Bezerra MT PMDB 21/12/2016 Arquivada 
 

    

PL 7220/2017 Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 

sobre o Estatuto do Idoso, para criar o Conselho Curador do 

Idoso. 

 Delegado Waldir GO PR 28/03/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7338/2017 "Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei 

de Execução Penal, para determinar a conversão da pena 

privativa de liberdade em prisão domiciliar para condenadas 

com filho menor ou deficiente físico ou mental desamparados". 

 Francisco 

Floriano 

RJ DEM 06/04/2017 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 8126/2017 Institui o Dia Nacional do Pastor Evangélico, a ser comemorado 

anualmente no segundo domingo do mês de junho. 

 Jhonatan de 

Jesus 

RR PRB 01/08/2017 Aguardando 

Deliberação de 

Recurso 

 

    

PL 9432/2017 Altera dispositivos do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 

1969 - Código Penal Militar e o art.1º da Lei nº 8.072, de 25 de 

julho de 1990. 

 RELAÇÕES 

EXTERIORES 

E DE DEFESA 

NACIONAL 

  19/12/2017 Arquivada 
 

   

    

PL 7057/2017 Altera artigo 396 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

para. garantir a mãe, durante a jornada de trabalho, dois 

descansos especiais de meia hora cada um para amamentar e 

cuidar do próprio filho ou do filho adotado, até que este 

complete 6 (seis) meses de idade. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Laura Carneiro; 

Carmen Zanotto 

RJ;SC PMDB; 

PPS 

08/03/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 10752/2018 Altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para incluir a data de 

8 de março, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, no rol dos 

feriados nacionais. 

Revoga a Lei nº 10.607, de 

2002. 

Legislação 

Participativa 

  14/08/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7234/2017 Veda a remuneração heterogênea em razão de gênero, etnia e 

nacionalidade por trabalho de igual valor e dá outras 

providências. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Marco Antônio 

Cabral 

RJ PMDB 28/03/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 8001/2017 Proíbe o estabelecimento de vencimento desigual e diferente 

entre gêneros. 

 Thiago Peixoto GO PSD 04/07/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6594/2016 Altera o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1973, e as Lei 

nos 8.069, de 13 de julho de 1990, 8.213, de 24 de julho de 

1991, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Trata de procedimentos de 

adoção de crianças e de 

adolescentes. 

Tia Eron BA PRB 30/11/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 10492/2018 Revoga o art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

que dispõe sobre a escala de revezamento quinzenal para o 

trabalho da mulher aos domingos. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

João Daniel SE PT 26/06/2018 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 10593/2018 Institui o Programa Tempo de Despertar, que dispõe sobre a 

reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de 

violência doméstica e grupos reflexivos de homens. 

 Soraya Santos RJ PR 11/07/2018 Arquivada 
 

    

PL 8003/2017 Institui a notificação compulsória, para a toda a rede de saúde 

pública e privada, sediada no território nacional, o atendimento 

às vítimas de violência ou abuso sexual. 

 Josi Nunes TO PMDB 04/07/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7135/2017 Estabelece a obrigatoriedade na comercialização de pacotes de 

cimento com 22 quilos. 

 João Daniel SE PT 15/03/2017 Tramitando em 

Conjunto;Tramitando 

em Conjunto 

 

   

    

PL 7846/2017 Altera os art. 198 e 390 da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para dispor sobre os  

 Jô Moraes MG PCdoB 12/06/2017 Tramitando em 

Conjunto  
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limites permitidos para o transporte manual de cargas. 
     

 
 

    

PL 6563/2016 Dá nova redação a dispositivos do art. 59, 61, 71, 134, 391-A, 

457, 477 e 482 e revoga o § 2º do art. 134 da Consolidação das 

Leis do Trabalho para dispor sobre Normas Gerais de Tutela do 

Trabalho. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Mauro Lopes MG PMDB 24/11/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7721/2017 Altera os parágrafos 1º e 2º do art. 389 da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, acrescentando-lhe os parágrafos 3º, 4º, 

5º, 6º e 7º, e acrescenta inciso IX ao parágrafo 2º do art. 458, 

também da CLT, para dispor sobre a obrigatoriedade de o 

empregador disponibilizar local para assistência aos filhos das 

empregadas, com idade entre zero e cinco anos, ou reembolsar 

despesas efetuadas por elas com a contratação de serviços dessa 

... 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Laura Carneiro RJ PMDB 24/05/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9384/2017 Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que dispõe sobre licitações e contratos da Administração 

Pública, para instituir reserva de vagas para mulheres vítimas de 

violência doméstica. 

 Wladimir Costa PA SD 19/12/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 10018/2018 Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha), para determinar reserva de vagas em cursos oferecidos 

pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelo Sebrae às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 Senado Federal - 

Ataídes Oliveira 

TO PSDB 11/04/2018 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 6920/2017 Denomina a Ponte da Integração, localizada entre as cidades de 

Assis Brasil, no Estado do Acre, e Iñapari, no Perú, na BR 317, 

de TEREZA CRISTINA MARQUES MOUSSULY 

 Rocha AC PSDB 15/02/2017 Arquivada 
 

    

PL 6285/2016 Acrescenta o inciso III, no artigo 1º, da Lei 11.770 de 9 de 

setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Cidadã, 

destinado a prorrogar a licença-maternidade mediante 

concessão de incentivo fiscal e altera a Lei n? 8.212, de 24 de 

julho de 1991. 

Trata da ampliação da 

estabilidade provisória 

gestacional. 

Augusto 

Carvalho 

DF SD 11/10/2016 Arquivada 
 

    

PL 6867/2017 Dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% (cinco por cento) das 

vagas de emprego na área da construção civil de obras públicas, 

para pessoas do sexo feminino. 

 Cabo Sabino CE PR 09/02/2017 Arquivada 
 

    

PL 6593/2016 Consolida no Código de Processo Penal a legislação relativa à 

matéria processual penal. 

Ficam revogadas as 

seguintes disposições legais: 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro  

Miro Teixeira RJ REDE 30/11/2016 Arquivada 
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de 1941; art. 63 do Decreto-

Lei nº 6.259, de 10 de 

fevereiro de 1944; arts. 5º a 

32 da Lei nº 1.521, de 26 de 

dezembro de 1951; arts. 7º e 

8º da Lei nº 4.729, de 14 de 

julho de 1965; arts. 356 a 

364 da Lei nº 4.737, de 15 de 

julho de 1965; arts. 7º a 28 

da Lei nº 4.898, de 9 de 

dezembro de 1965; art. 5º do 

Decreto-Lei nº 16, de 10 de 

agosto de 1966; arts. 32 a 34 

da Lei nº 5.197, de 3 de 

janeiro de 1967; arts. 2º e 3º 

do Decreto-Lei nº 201, de 27 

de fevereiro de 1967; Lei nº 

5.256, de 6 de abril de 1967; 

Decreto-Lei nº 552, de 25 de 

abril de 1969; art. 45 da Lei 

nº 6.538, de 22 de junho de 

1978; art. 128 da Lei nº 

6.815, de 19 de agosto de 

1980; arts. 30 a 33 da Lei nº 

7.170, de 14 de dezembro de 

1983; art. 10 da Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985; arts. 

26 a 32 da Lei nº 7.492, de 

16 de junho de 1986; art. 20, 

§§3º e 4º, da Lei nº 7.716, de 

5 de janeiro de 1989; Lei nº 

7.960, de 21 de dezembro de 

1989; arts. 1º a 12, arts. 30 a 

32 e art. 41-A, parágrafo 

único, da Lei nº 8.038, de 28 

de  
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maio de 1990; arts. 106 a 

109 e arts. 171 a 190 da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 

1990; art. 2º, §§3º e 4º, da 

Lei nº 8.072, de 25 de julho 

de 1990; arts. 79 e 80 da Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990; Lei nº 8.658, de 26 

de maio de 1993; arts. 101 a 

108 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; arts. 60 a 92 

da Lei nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995; arts. 200 a 

206 da Lei nº 9.279, de 14 de 

maio de 1996; arts. 1º a 9º da 

Lei nº 9.296, de 24 de julho 

de 1996; art. 294 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 

1997; art. 20 e arts. 27 e 28 

da Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998; Art. 13 da 

Lei nº 9.609, de 19 de 

fevereiro de 1998; arts. 2º a 

6º, art. 8º e arts. 17-A a 17-D 

da Lei nº 9.613, de 3 de 

março de 1998; arts. 13 a 15 

da Lei nº 9.807, de 13 de 

julho de 1999; art. 94 da Lei 

nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; art. 25 da Lei nº 

10.826, de 22 de dezembro 

de 2003; arts. 183 a 188 da 

Lei nº 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005; arts. 48 a 

64 da Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006; art. 1º  
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da Lei nº 12.694, de 24 de 

julho de 2012; e art. 2º, §§ 5º 

a 7º, arts. 3º a 17, e arts. 22 a 

25 da Lei nº 12.850, de 2 de 

agosto de ... 

      

    

PL 7142/2017 "Altera a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social e dá outras 

providências, para instituir o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Gestantes Dependentes Químicas 

(Paege)". 

 Francisco 

Floriano 

RJ DEM 16/03/2017 Arquivada 
 

    

PL 7815/2017 Dispõe sobre a inclusão da economia do cuidado no sistema de 

contas nacionais, usado para aferição do desenvolvimento 

econômico e social do país para a definição e implementação de 

políticas públicas. 

 Ana Perugini SP PT 06/06/2017 Arquivada 
 

    

PL 8430/2017 Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui 

normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para 

incluir a isonomia nas premiações concedidas a homens e 

mulheres nas competições esportivas em que haja emprego de 

recursos públicos. 

 Gorete Pereira CE PR 30/08/2017 Arquivada 
 

    

PL 8431/2017 Altera a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para estabelecer a 

reserva de 50% de vagas para mulheres em empresas de 

prestação de serviços a terceiros. 

 Gorete Pereira CE PR 30/08/2017 Arquivada 
 

    

PL 9061/2017 Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da 

Penha, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 

de 2003 - Estatuto do Desarmamento. 

 Alessandro 

Molon 

RJ REDE 08/11/2017 Arquivada 
 

    

PL 9689/2018 Acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e altera o inciso X do art. 2º da Lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional 

de Educação (PNE) e dá outras providências, para prever a 

igualdade entre homens e mulheres como princípio do ensino e 

como diretriz do PNE. 

 Jô Moraes MG PCdoB 01/03/2018 Arquivada 
 

    

PL 9898/2018 Dispõe sobre a revisão dos benefícios concedidos pelo Regime 

Geral de Previdência Social em função da redução do valor 

máximo de benefícios de vinte para dez salários mínimos e de 

contribuições posteriores à aposentadoria do segurado. 

 Severino Ninho PE PSB 27/03/2018 Arquivada 
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PL 9899/2018 Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, para dispor sobre regras de aposentadoria no Regime 

Geral de Previdência Social, de reajuste dos benefícios e de 

inclusão do servidor público no citado Regime; institui 

contribuição social para os servidores públicos e seus 

empregadores e sobre o Produto Interno Bruto. 

 Severino Ninho PE PSB 27/03/2018 Arquivada 
 

    

PL 10759/2018 Altera o Art. 3° da Lei nº 7.102/83, que trata da Segurança para 

estabelecimentos financeiros, empresas de vigilância e 

transporte de valor. 

 Vitor Paulo DF PRB 17/08/2018 Arquivada 
 

    

PL 6403/2016 Altera a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre 

o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a 

regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas, e dá outras providências. 

Altera as Leis nº 6.015 de 

1973; 11.952, de 2009; 

11.483, de 2007; 6.766, de 

1979; nº 10.931, de 2004; e 

12.024 de 2009. 

Marco Maia RS PT 25/10/2016 Arquivada 
 

   

    

PL 7438/2017 Acrescenta parágrafo único ao art. 391-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre a estabilidade 

provisória da empregada adotante. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Dr. Jorge Silva; 

Sergio Vidigal 

ES; 

ES 

PHS; 

PDT 

19/04/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6602/2016 "Altera o Decreto-Lei 5452, de 01 de maio de 1942, que aprova 

a Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a 

estabilidade provisória da jovem aprendiz gestante". 

 Francisco 

Floriano 

RJ DEM 01/12/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9738/2018 Dispõe sobre a estabilidade provisória da empregada gestante e 

sobre a estabilidade provisória materna. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Flavinho SP PSB 08/03/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6493/2016 Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para priorizar a matrícula em creches 

públicas para filhos e dependentes da mulher que trabalha. 

 Marcio Alvino SP PR 16/11/2016 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 7274/2017 Dispõe sobre o exercício profissional da atividade de Doula.  Erika Kokay DF PT 30/03/2017 Retirado pelo Autor 
 

    

PL 11239/2018 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 

sobre a proteção da trabalhadora gestante ou lactante em face do 

labor insalubre. 

 Senado Federal - 

Ataídes de 

Oliveira 

TO PSDB 19/12/2018 Aguardando 

Designação de 

Relator 
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Aguardando 

Deliberação 

 

    

PL 7601/2017 Altera a Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008, que "cria o 

Programa Empresa Cidadã", para majorar o prazo da Licença 

Maternidade e Paternidade. 

 Fábio Sousa GO PSDB 10/05/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 10257/2018 Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e 

à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a fim de dispor sobre a 

licença e o salário-maternidade compartilhados. 

 Damião 

Feliciano 

PB PDT 16/05/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 7824/2017 Modifica o inciso III do art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1943, para 

dispor sobre a licença-paternidade de quinze dias, acrescida de 

cinco dias por filho, em caso de nascimentos múltiplos. 

 Veneziano Vital 

do Rêgo 

PB PMDB 07/06/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 8219/2017 "Dispõe sobre a violência obstétrica praticada por médicos e/ou 

profissionais de saúde contra mulheres em trabalho de parto ou 

logo após". 

 Francisco 

Floriano 

RJ DEM 09/08/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9749/2018 Altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências" 

para permitir à gestante e à parturiente o acompanhamento por 

uma pessoa de sua preferência e uma enfermeira obstétrica 

autônoma durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e 

do pós-parto imediato. 

 Rômulo Gouveia PB PSD 13/03/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9592/2018 Altera o Capítulo IV, do Título IX, do Decreto-Lei nº 3.689, de 

03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para dispor 

sobre prisão domiciliar, e altera o artigo 89 da Lei nº 7.210, de 

11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para regulamentar 

a situação de mães e gestantes submetidas ao sistema prisional, 

bem como a disponibilização de espaços físicos apropriados 

para o convívio entre mães e filhos. 

 Célio Silveira GO PSDB 20/02/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 11230/2018 Dispõe sobre a classificação indicativa em obras audiovisuais, 

em exposições, mostras de artes visuais e auditivas e dá outras 

providências. 

 Nilson Leitão MT PSDB 19/12/2018 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 7868/2017 Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT e à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a fim de dispor 

sobre a ampliação da licença e do salário-maternidade em caso 

de adoção de mais de uma criança. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Jô Moraes MG PCdoB 13/06/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 7993/2017 Acrescenta parágrafo ao Art. 392 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, para assegurar a prorrogação da licença-

maternidade durante o prazo em que o recém-nascido 

permanecer em situação de internação hospitalar. 

 João Paulo 

Kleinübing 

SC PSD 04/07/2017 Tramitando em 

Conjunto; 

Aguardando 

Definição 

Encaminhamento 

 

   

    

PL 7666/2017 Altera Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para dispor 

sobre o período da licença maternidade, inclusive nos casos de 

doenças congênitas, e regulamenta o disposto no inciso XIX do 

art. 7º da Constituição Federal. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Aureo RJ SD 17/05/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PL 11144/2018 Institui o Dia Nacional do Médico Ultrassonografista.  Flávia Morais GO PDT 05/12/2018 Aguardando Parecer 
 

    

PL 11168/2018 Cria a Campanha Permanente de Conscientização e de 

Enfrentamento ao Assédio e Violência Sexual contra as 

Mulheres. 

 Jean Wyllys RJ PSOL 11/12/2018 Arquivada 
 

    

PL 9762/2018 Determina a implementação de Programa Social de Intervenção 

Social para Prevenção à Violência - PISPV, pela União, em 

parceria com as demais Unidades da Federação, nos territórios 

que registrarem altos índices de violência ou que sejam objeto 

de operações de segurança resultantes de intervenção federal ou 

de operações voltadas para a Garantia de Lei e Ordem. 

 Ivan Valente; 

Chico Alencar; 

Jean Wyllys; 

Glauber Braga; 

Luiza Erundina; 

Edmilson 

Rodrigues 

SP;RJ;

RJ;RJ;

SP;PA 

PSOL;PS

OL;PSO

L;PSOL;

PSOL;PS

OL 

14/03/2018 Aguardando Parecer 
 

   

    

PL 6191/2016 Dispõe sobre a publicidade de cunho misógino, sexista ou 

estimuladora de agressão ou violência sexual. 

 Erika Kokay DF PT 26/09/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 8822/2017 Institui o Programa Nacional de Apoio à Segurança Pública e dá 

providências correlatas. 

 Roberto Alves SP PRB 09/10/2017 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 6215/2016 Altera o art. 1º da Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para 

Instituir o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, feriado 

Nacional. 

 Hélio Leite PA DEM 03/10/2016 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PL 6965/2017 Obriga o condenado submetido a prisão domiciliar a ressarcir ao 

Estado as despesas da monitoração eletrônica. 

 Pedro Cunha 

Lima 

PB PSDB 20/02/2017 Tramitando em 

Conjunto 
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PL 8511/2017 Modifica o art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

alterado pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, a fim de 

determinar que a empregada gestante ou lactante seja afastada, 

enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, 

operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades 

em local salubre. 

 Benedita da 

Silva 

RJ PT 05/09/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 10573/2018 Altera a redação do art. 394-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho para dispor sobre o trabalho da gestante e da lactante 

em condições insalubres. 

 Patrus Ananias MG PT 11/07/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 10137/2018 Dá nova redação ao Art. 394-A, acrescenta o §4º do Art. 394-A, 

dá nova redação ao caput do Art. 396, dá nova redação ao §1º 

do Art. 396 e ao §2ª do Art. 396, todos do Decreto Lei n.º 

5.452, de 1º de maio de 1943 que aprova a Consolidação das 

Leis Trabalhistas, para dispor sobre o afastamento de 

empregada gestante e lactante de atividade insalubre, bem como 

para dispor sobre o afastamento de empregada lactante, 

aumentando o período de amamentação do filho até um ano de 

idade deste, bem como garan ... 

 Maria do 

Rosário 

RS PT 25/04/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 10491/2018 Institui e regulamenta os Conselhos Tutelares em todo o 

território nacional. 

 Osmar Bertoldi PR DEM 26/06/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9699/2018 Altera a Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o 

código eleitoral, para estabelecer a violência política contra 

mulheres como crime eleitoral. 

 Cristiane Brasil RJ PTB 06/03/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9262/2017 Inscreve o nome de Nise Magalhães da Silveira no Livro dos 

Heróis e Heroínas da Pátria. 

 Jandira Feghali RJ PCdoB 06/12/2017 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PL 8606/2017 Revoga o § 2º do art. 396 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 

2017, a fim de assegurar à mulher a escolha dos horários 

destinados à amamentação de filho de até seis meses de idade. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452 de 1943. 

Benedita da 

Silva 

RJ PT 19/09/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 8623/2017 "Altera o Decreto-Lei 2848, de 07 de dezembro de 1940, que 

institui o Código Penal, para estabelecer punição à prática de 

atos libidinosos praticados em espaços públicos e dentro de 

transportes coletivos". 

Altera o Decreto-Lei nº 

3.688 de 1941. 

Francisco 

Floriano 

RJ DEM 19/09/2017 Arquivada 
 

    

PL 9149/2017 Altera a Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, para incluir 

como requisito a indicação de beneficiários, a prioridade de 

atendimento às famílias, cujo chefe de família, mulher ou 

homem,  

 Chico Lopes CE PCdoB 22/11/2017 Tramitando em 

Conjunto 
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seja profissional da construção civil e tenha participado da 

construção da habitação referente ao programa. 

       

    

PL 9559/2018 Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal brasileiro, para tipificar o crime de violência 

psicológica contra a mulher. 

 Carlos Sampaio SP PSDB 15/02/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 8393/2017 Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 

a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e 

dá outras providências, para tratar sobre a contribuição dos 

segurados empregado, empregado doméstico, trabalhador 

avulso, contribuinte individual e facultativo. 

 Lelo Coimbra ES PMDB 24/08/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7045/2017 Altera o Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de maio de 1943, que 

aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Trata da isonomia salarial 

entre homens e mulheres. 

Jorginho Mello SC PR 08/03/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7826/2017 Altera a redação do art. 392-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, e do art. 71-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, a fim de assegurar a licença-maternidade e o salário-

maternidade à empregada que adote adolescente. 

 Laura Carneiro RJ PMDB 07/06/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7674/2017 Altera o Decreto-Lei nº 5.452 de 1943 (Consolidação das Leis 

do Trabalho), para prever o afastamento do serviço às doadoras 

leite materno. 

 Pollyana Gama SP PPS 17/05/2017 Arquivada 
 

    

PL 6177/2016 Estabelece princípios, diretrizes e normas gerais para 

elaboração e gestão de políticas de humanização do sistema 

penitenciário brasileiro e altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984, para incluir entre os órgãos de execução penal a 

Prefeitura Municipal e dispor sobre a execução de medidas 

emergenciais ou extraordinárias visando dar cumprimento à 

Constituição Federal, aos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos dos quais o Brasil seja signatário e à lei aqui 

referenciada no que tange à s ... 

Altera as Leis nº 11.473, de 

2007 e 8.072, de 1990. 

Carlos Zarattini SP PT 20/09/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7881/2017 Altera a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que "dispõe 

sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", para assegurar a 

participação de mulheres nos Conselhos de Administração e 

Fiscal. 

 Gorete Pereira CE PR 14/06/2017 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 9900/2018 Dispõe sobre o cálculo da média aritmética simples sobre a qual 

será definido o valor do benefício previdenciário do segurado 

do Regime Geral de Previdência Social e do servidor público e 

revoga dispositivos da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de  

 Severino Ninho PE PSB 27/03/2018 Tramitando em 

Conjunto 
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1999. 
       

    

PL 6355/2016 Altera a redação do art. 32da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para 

inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos 

fundamental e médio. 

 Cleber Verde MA PRB 20/10/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6723/2016 Altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e nº 8.213, de 

24 de julho de 1991, para retirar o valor do salário- maternidade 

da base de cálculo do salário de contribuição. 

 Marinaldo 

Rosendo 

PE PSB 14/12/2016 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 6299/2016 Reserva as mulheres 25% (vinte e cinco por cento) das vagas 

oferecidas nos concursos públicos na área de segurança pública. 

 Cabo Sabino CE PR 11/10/2016 Arquivada 
 

    

PL 10168/2018 Altera os §§ 1º e 2º do art. 389 da Consolidação das Leis do 

Trabalho para dispor sobre a manutenção de sala de apoio à 

amamentação pelo empregador. 

Altera o Decreto-lei nº 

5.452, de 1943. 

Prof. Gedeão 

Amorim 

AM PMDB 08/05/2018 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PL 7287/2017 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir a 

reserva de vagas para pessoas do sexo feminino nos postos de 

trabalho operacional das empresas de construção civil. 

 Rômulo Gouveia PB PSD 04/04/2017 Arquivada 
 

    

PL 6926/2017 Dá nova redação ao § 2º do art. 1.571 e revoga o art. 1.578 da 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 

Civil. 

Trata da composição do 

nome dos cônjuges após a 

separação e o divórcio. 

Ana Perugini SP PT 15/02/2017 Arquivada 
 

   

    

PL 6592/2016 Consolida no Código Penal a legislação relativa à matéria penal. Ficam revogadas as 

seguintes disposições legais: 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940; arts. 655 

e 821 da Lei nº 556, de 25 de 

junho de 1850; art. 15, § 3º, 

do Decreto-Lei nº 25, de 30 

de novembro de 1937; art. 

2º, § 6º, e art. 3º do Decreto-

Lei nº 3.200, de 19 de abril 

de 1941; Decreto-Lei nº 

3.688, de 3 de outubro de 

1941; Decreto-Lei nº 3.914, 

de 9 de dezembro de  

Miro Teixeira RJ REDE 30/11/2016 Arquivada 
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1941; Decreto-Lei nº 4.866, 

de 23 de outubro de 1942; 

art. 49 e art. 552 do Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; arts. 40 e 45 a 60 do 

Decreto-Lei nº 6.259, de 10 

de fevereiro de 1944; 

Decreto-Lei nº 9.215, de 30 

de abril de 1946; arts. 1º a 4º 

da Lei nº 1.521, de 26 de 

dezembro de 1951; art. 4º da 

Lei nº 1.579, de 18 de março 

de 1952; Lei nº 2.889, de 1º 

de outubro de 1956; art. 56, 

art. 58, art. 70 e art. 72 da 

Lei nº 4.117, de 27 de agosto 

de 1962; art. 11 e art. 38 da 

Lei nº 4.357, de 16 de julho 

de 1964; art. 65 e art. 66 da 

Lei nº 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964; art. 34, § 

1o, da Lei nº 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964; art. 66-B, 

§ 2º, art. 73, § 2º, e art. 74 da 

Lei nº 4.728, de 14 de julho 

de 1965; arts. 1º a 6º da Lei 

nº 4.729, de 14 de julho de 

1965; arts. 283 a 355 da Lei 

nº 4.737, de 15 de julho de 

1965; arts. 1º a 5º e art. 6º, §§ 

3º a 5º, da Lei nº 4.898, de 9 

de dezembro de 1965; art. 19 

e art. 20 da Lei nº 4.947, de 6 

de abril de 1966; art. 7º da 

Lei nº 4.966, de 9 de maio de  
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1966; arts. 1º a 3º do 

Decreto-Lei nº 16, de 10 de 

agosto de 1966; art. 21, 

parágrafo único, e art. 54 do 

Decreto-Lei nº 167, de 14 de 

fevereiro de 1967; arts. 27 a 

31 da Lei nº 5.197, de 3 de 

janeiro de 1967; art. 1º do 

Decreto-Lei nº 201, de 27 de 

fevereiro de 1967; art. 5o do 

Decreto-Lei nº 211, de 27 de 

fevereiro de 1967; art. 39 do 

Decreto-Lei nº 288, de 28 de 

fevereiro de 1967; art. 1º, 

parágrafo único, da Lei nº 

5.473, de 10 de julho de 

1968; art. 22 da Lei nº 5.478, 

de 25 de julho de 1968; art. 

3º da Lei nº 5.553, de 6 de 

dezembro de 1968; art. 4o do 

Decreto-Lei nº 368, de 19 de 

dezembro de 1968; art. 3o do 

Decreto-Lei nº 399, de 30 de 

dezembro de 1968; art. 43 do 

Decreto-Lei nº 413, de 9 de 

janeiro de 1969; art. 35 e art. 

36 da Lei nº 5.700, de 1º de 

setembro de 1971; art. 9º da 

Lei nº 5.741, de 1º de 

dezembro de 1971; arts. 56 a 

59 da Lei nº 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973; art. 11 da 

Lei nº 6.091, de 15 de agosto 

de 1974; art. 5º da Lei nº 

6.192, de 19 de dezembro de  
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1974; arts. 27-C a 27-F da 

Lei nº 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976; arts. 19 a 

27 da Lei nº 6.453, de 17 de 

outubro de 1977; arts. 36 a 

44 da Lei nº 6.538, de 22 de 

junho de 1978; art. 7º da Lei 

nº 6.586, de 6 de novembro 

de 1978; art. 8º da Lei nº 

6.710, de 5 de novembro de 

1979; arts. 50 a 52 da Lei nº 

6.766, de 19 de dezembro de 

1979; art. 125, incisos XI a 

XIII, da Lei nº 6.815, de 19 

de agosto de 1980; art. 15 da 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981; art. 15 da Lei nº 

6.996, de 7 de junho de 

1982; art. 3º da Lei nº 7.134, 

de 26 de outubro de 1983; 

arts. 1º a 29 da Lei nº 7.170, 

de 14 de dezembro de 1983; 

art. 10 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985; arts. 1º a 

25 e art. 33 da Lei nº 7.492, 

de 16 de junho de 1986; art. 

14 da Lei nº 7.505, de 2 de 

julho de 1986; art. 2º da Lei 

nº 7.643, de 18 de dezembro 

de 1987; art. 9º da Lei nº 

7.649, de 25 de janeiro de 

1988; arts. 1º a 19 e art. 20, 

caput e §§1º e 2º, da Lei nº 

7.716, de 5 de janeiro de 

1989; art. 15 e art. 16 da Lei 

nº 7.802, de 11 de julho de 

1989; art.  
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21 da Lei nº 7.805, de 18 de 

julho de 1989; art. 8º da Lei 

7.853, de 24 de outubro de 

1989; art. 7o, § 3o, da Lei nº 

8.021, de 12 de abril de 

1990; art. 27, parágrafo 

único, da Lei nº 8.042, de 13 

de junho de 1990; arts. 112 a 

128 e arts. 225 a 244-B da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990; art. 1º, art. 2º, caput 

e §§1º e 2º, e arts. 3º a 11 da 

Lei nº 8.072, de 25 de julho 

de 1990; arts. 61 a 78 da Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990; art. 52 da Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 

1990; Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990; art. 1º e 

art. 2º da Lei nº 8.176, de 8 

de fevereiro de 1991; art. 19, 

§ 2º, da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991; art. 43 e 

art. 44 da Lei nº 8.245, de 18 

de outubro de 1991; art. 39 e 

art. 40 da Lei nº 8.313, de 23 

de dezembro de 1991; art. 64 

da Lei nº 8.383, de 30 de 

dezembro de 1991; art. 19 da 

Lei nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992; arts. 89 a 100 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993; art. 10 da Lei nº 

8.685, de 20 de julho de 

1993; arts. 57 e 58 da Lei nº 

8. 713, de 30 de  
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setembro de 1993; art. 17 da 

Lei nº 8.929, de 22 de agosto 

de 1994; art. 2º da Lei nº 

9.029, de 13 de abril de 

1995; arts. 67 a 71 e art. 78 

da Lei nº 9.100, de 29 de 

setembro de 1995; art. 7º da 

Lei nº 9.112, de 10 de 

outubro de 1995; art. 34 da 

Lei nº 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995; arts. 15 a 

19 e art. 22 da Lei nº 9.263, 

de 12 de janeiro de 1996; 

arts. 183 a 197 e art. 199 da 

Lei nº 9.279, de 14 de maio 

de 1996; art. 10 da Lei nº 

9.296, de 24 de julho de 

1996; art. 9º, § 2º, da Lei nº 

9.427, de 26 de dezembro de 

1996; art. 83 da Lei nº 9.430, 

de 27 de dezembro de 1996; 

arts. 14 a 20 da Lei nº 9.434, 

de 4 de fevereiro de 1997; 

Lei nº 9.455, de 7 de abril de 

1997; arts. 183 a 185 da Lei 

nº 9.472, de 16 de julho de 

1997; arts. 291 a 293 e arts. 

295 a 312 da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997; art. 

33, § 4º, art. 34, §§ 2º e 3º, 

art. 35, art. 39, § 5º, art. 40, 

art. 57-H, §§ 1º e 2º, art. 68, 

§ 2º, art. 72, art. 87, § 4º, art. 

90, art. 91, parágrafo único, e 

art. 94, § 2º, da Lei nº 9.504, 

de 30 de  
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setembro de 1997; art. 2º, 

arts. 6º a 19, arts. 21 a 24, 

art. 26 e arts. 29 a 69-A da 

Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998; art. 12 da 

Lei nº 9.609, de 19 de 

fevereiro de 1998; art. 1º e 

art. 7º da Lei nº 9.613, de 3 

de março de 1998; art. 17 da 

Lei nº 9.847, de 26 de 

outubro de 1999; art. 15, 

caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 

9.964, de 10 de abril de 

2000; art. 27, § 2º, da Lei nº 

9.966, de 28 de abril de 

2000; art. 2º da Lei nº 

10.300, de 31 de outubro de 

2001; arts. 41-B a 41-G da 

Lei nº 10.671, de 15 de maio 

de 2003; art. 9º da Lei nº 

10.684, de 30 de maio de 

2003; arts. 93 e arts. 95 a 108 

da Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003; arts. 12 a 

21 da Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003; art. 14 da 

Lei nº 11.076, de 30 de 

dezembro de 2004; art. 104, 

parágrafo único, e arts. 168 a 

182 da Lei nº 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005; art. 5º, § 

3º, e arts. 24 a 29 da Lei nº 

11.105, de 24 de março de 

2005; art. 4º da Lei nº 

11.254, de 27 de dezembro 

de 2005; arts. 27 a 30 e arts. 

33 a 47 da Lei nº  
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11.343, de 23 de agosto de 

2006; art. 54 da Lei nº 

11.484, de 31 de maio de 

2007; arts. 67 a 69 da Lei nº 

11.941, de 27 de maio de 

2009; art. 8º, § 3º, art. 87 e 

art. 111 da Lei nº 12.529, de 

30 de novembro de 2011; art. 

2º da Lei nº 12.694, de 24 de 

julho de 2012; arts. 1º e 2º, 

caput e §§1º a 4º, e arts. 18 a 

21 da Lei nº 12.850, de 2 de 

agosto de 2013; e a Lei nº 

12.984, de 2 de junho de ... 

      

    

PL 8207/2017 Acrescenta parágrafo único ao art. 1.695 da Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. 

Estabelece que os alimentos 

entre os ex-cônjuges, salvo 

em situações excepcionais, 

devem ser fixados com prazo 

certo. 

Augusto 

Carvalho 

DF SD 09/08/2017 Arquivada 
 

   

    

PL 8259/2017 Inscreve o nome de Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo 

Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel 

Gabriel Rafael Gonzaga, o imperador D. Pedro II, no Livro dos 

Heróis e Heroínas da Pátria. 

 André Amaral PB PMDB 10/08/2017 Arquivada 
 

    

PL 9739/2018 Institui o Programa Nacional de Promoção e Proteção ao 

Emprego da Gestante Provedora. 

 Flavinho SP PSB 08/03/2018 Arquivada 
 

    

PL 9326/2017 Acrescenta artigo à Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil), para determinar que o executado 

condenado a prestar alimentos apresente cópia da sentença para 

o desconto do valor em folha de pagamento pelo órgão público, 

empresa ou empregador quando ocorrer mudança em sua 

situação funcional ou relação empregatícia. 

 Pollyana Gama SP PPS 13/12/2017 Arquivada 
 

    

PL 9653/2018 Ementa: Altera o Art. 10 da Lei 8069, de 13 de julho de 1993, 

que dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e a Lei 

6.016, de 31 de dezembro de 1973. 

Dispõe sobre o tratamento a 

ser dispensado por hospitais 

e demais estabelecimentos 

de  

Keiko Ota SP PSB 28/02/2018 Arquivada 
 

   

file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2147072
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2147386
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2169029
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2166050
file:///C:/proposicoesWeb/fichadetramitacao%3fidProposicao=2168565


          

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

   

atenção à saúde a 

parturientes de fetos 

natimortos. 

      

    

PL 9714/2018 Cria o Dia Nacional do Autocuidado e dá outras providências.  Odorico 

Monteiro 

CE PSB 07/03/2018 Arquivada 
 

    

PL 9901/2018 Altera dispositivos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 

instituir novas alíquotas de contribuição para segurados do 

Regime Geral de Previdência Social, servidores públicos e 

empregadores em geral; cria o Banco da Previdência Social e 

institui fundos de previdência social por setor de atividade. 

 Severino Ninho PE PSB 27/03/2018 Arquivada 
 

    

PL 6924/2017 Altera a Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências" e a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil, Decreto-Lei 5452 de 1º de maio de 1943 - Consolidação 

das Leis do Trabalho, para dispor sobre medidas de proteção, 

instituto da adoção e prazos processuais. 

 Carmen Zanotto SC PPS 15/02/2017 Arquivada 
 

    

PL 6829/2017 Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho da mulher cujo 

filho não tenha idade para ingresso na educação básica 

obrigatória. 

Altera o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1943. 

Rogério Peninha 

Mendonça 

SC PMDB 07/02/2017 Arquivada 
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PEC 172/1993 INSTITUI REGIME BASICO UNIFICADO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL E DISPÕE SOBRE REGIME 

COMPLEMENTAR, DANDO NOVA REDAÇÃO AOS 

ARTIGOS SETIMO, 39, 61, 73, 129, 194, 195, 201 E 202 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS ARTIGOS 58 E 59 DO 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITORIAS E REVOGANDO O ARTIGO 40, O 

PARAGRAFO 10 DO ARTIGO 42, E O INCISO VI DO 

ARTIGO 93, O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 149 E O 

PARAGRAFO OITAVO DO ARTIGO ... 

ALTERANDO 

DISPOSITIVOS DA 

Constituição Federal de 

1988). 

EDUARDO 

JORGE 

SP PT 26/08/1993  
 

   

GOVERNO ITAMAR – 01 PEC 
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PEC 18/1999 Altera a redação dos arts. 7º, 195, 201, 203 e 240 da 

Constituição Federal, instituindo a categoria do "Trabalhador-

Empresário", como forma alternativa de contratação de 

trabalho, na qual os valores correspondentes aos encargos sobre 

os salários passam a integrar a sua remuneração, e dá outras ... 

ALTERANDO A 

Constituição Federal de 

1988. 

Roberto Argenta RS PFL 14/04/1999 Arquivada 
 

    

PEC 557/1997 ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO 93, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL. 

DETERMINANDO QUE, 

NO MINIMO, UM QUINTO 

DOS LUGARES DOS 

TRIBUNAIS SERA 

PROVIDO POR 

MULHERES QUE 

PREENCHAM OS 

REQUISITOS DEFINIDOS 

EM LEI, ALTERANDO A 

Constituição Federal de 

1988). 

Marinha Raupp RO PSDB 20/11/1997 Arquivada 
 

     

    

PEC 510/1997 Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Constituição Federal. DETEREMINANDO QUE 

NO MINIMO UM QUINTO 

DOS LUGARES DOS 

TRIBUNAIS SERA 

PROVIDO POR 

MULHERES QUE 

PREENCHAM OS 

REQUISITOS DEFINIDOS 

EM LEI, ALTERANDO A 

Constituição Federal de 

1988). 

Feu Rosa ES PSDB 26/08/1997 Arquivada 
 

     

    

PEC 33/1995 MODIFICA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A LEI COMPLEMENTAR 

QUE ESTABELECERA 

NORMAS DE 

TRANSIÇÃO, FIXARA AS 

DIRETRIZES QUANTO 

AO: TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO 

ADICIONAL A SER 

EXIGIDO PELO NOVO  

Poder Executivo   28/03/1995 Transformado em 

Norma Jurídica 

 

   

GOVERNO FHC – 04 PECs 
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REGIME, QUE SERA 

REDUZIDO SEGUNDO A 

PROPORÇÃO DIRETA 

EXISTENTE ENTRE O 

TEMPO DE SERVIÇO OU 

CONTRIBUIÇÃO JA 

CUMPRIDO E O 

REQUERIDO PELAS 

NORMAS VIGENTES, 

PARA FINS DE 

APOSENTADORIA COM 

VALOR EQUIVALENTE 

AO TOTAL DO SALARIO-

DE-BENEFICIO OU COM 

PROVENTOS INTEGRAIS, 

E A ELEVAÇÃO DO 

PRAZO DE CARENCIA E 

NUMERO DE SALARIOS 

DE CONTRIBUIÇÃO QUE 

SERA FEITA DE FORMA 

GRADATIVA. 

ALTERANDO A 

Constituição Federal de 

1988). (POR 

DESMEMBRAMENTO DA 

PEC ... 
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PEC 405/2009 Altera a redação do § 8º do art. 195 da Constituição Federal, 

para assegurar ao Garimpeiro e ao Pequeno Minerador o direito 

à aposentadoria. 

 Cleber Verde MA PRB 16/09/2009 Pronta para Pauta 
 

    

PEC 397/2009 Dá nova redação à alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de prorrogar o 

período de estabilidade provisória da empregada gestante de 

cinco para doze meses. 

 Geraldo Resende MS PMDB 25/08/2009 Arquivada 
 

    

PEC 354/2009 Dá nova redação ao art. 5º, inciso XLII, da Constituição 

Federal. 

Altera a Constituição Federal 

de 1988 para incluir como 

crime inafiançável a 

pedofilia. 

Urzeni Rocha RR PSDB 15/04/2009 Arquivada 
 

     

    

PEC 349/2009 Dá nova redação aos incisos XVIII e XIX do art. 7º da 

Constituição Federal que tratam, respectivamente, da licença-

maternidade e da licença-paternidade, e acrescenta inciso 

XXXV ao mesmo artigo, para criar estabilidades provisórias no 

emprego para a proteção da maternidade, da adoção e da ... 

Altera a Constituição Federal 

de 1988. 

Ricardo Berzoini SP PT 08/04/2009 Arquivada 
 

    

PEC 327/2009 Modifica o inciso IX e acrescenta os incisos X a XIII ao art. 

114, e revoga parcialmente o inciso VI do art. 109 da 

Constituição da República, para conferir a competência penal à 

Justiça do Trabalho, especialmente em relação aos crimes 

contra a organização do Trabalho, os decorrentes das relações 

de trabalho, sindicais ou do exercício do direito de greve, a 

redução do trabalhador à condição análoga à de escravo, aos 

crimes praticados contra a administração da Justiça do Trabalho 

e a outros delit ... 

Revoga parcialmente o art. 

109, retirando a competência 

dos Juizes Federais de 

processar e julgar crimes 

contra a organização do 

trabalho, transferindo para a 

Justiça do Trabalho a 

competência penal, 

pretendendo-se o 

deslocamento por afinidade e 

pertinência da matéria. 

Valtenir Pereira MT PSB 17/02/2009 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

     

    

PEC 249/2008 Dá nova redação ao inciso VIII do art. 142, da Constituição 

Federal, para fixar, em subsídios, as remunerações dos membros 

das Forças Armadas. 

 Jair Bolsonaro RJ PP 23/04/2008 Tramitando em 

Conjunto;Arquivada 

 

    

PEC 107/2007 Altera o parágrafo 7º do art. 201 da Constituição Federal. Reduz a idade para 

aposentadoria do  

Flávio Bezerra CE PMDB 28/06/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

GOVERNO LULA – 11 PECs 
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pescador artesanal, fixando 

em 55 (cinqüenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 

50 (cinqüenta) anos, se 

mulher. 

      

    

PEC 30/2007 Dá nova redação ao inciso XVIII do art. 7º da Constituição 

Federal, ampliando para 180 (cento e oitenta) dias a licença à 

gestante. 

 Angela Portela RR PT 04/04/2007 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PEC 573/2006 Altera os arts. 40 § 5º e 201 § 8º da Constituição Federal, para 

dispor sobre os requisitos da aposentadoria dos profissionais de 

educação básica. 

Inclui como beneficiário da 

aposentadoria especial o 

profissional de educação que 

comprove exclusivamente 

tempo de efetivo exercício 

nas funções de 

administração, planejamento, 

inspeção, supervisão escolar 

e orientação educacional. 

Altera, também, o parágrafo 

4º do artigo 2º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 

2003, da Constituição 

Federal de ... 

Raquel Teixeira GO PSDB 10/10/2006 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

   

    

PEC 40/2003 Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Constituição 

Federal, o art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998, e dá outras providências. 

Atribui competência ao STF 

para fixar os subsídios de 

seus membros que valerá 

como teto de remuneração e 

de proventos dos servidores 

públicos e dos agentes 

políticos. Estabelece critérios 

de contribuição para o 

servidor inativo e fixando a 

base de cálculo para a 

aposentadoria. Extingue as 

regras de  

Poder Executivo   30/04/2003 Transformado em 

Norma Jurídica 
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transição para a 

aposentadoria voluntária, 

com ressalvas de opção de 

redução do valor para cada 

ano de antecipação. Institui a 

"Reforma Previdenciária" ou 

"Reforma da Previdência 

Social". Altera a 

Constituição Federal de ... 

      

    

PEC 37/2003 Modifica o art. 212 da Constituição Federal. Cria o Fundo de Manutenção 

da Educação Infantil e 

Valorização do Magistério, 

de âmbito estadual; altera a 

Constituição Federal de 

1988. 

Severiano Alves BA PDT 28/04/2003 Arquivada 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PEC 433/2014 Altera o § 4º do art. 40 e o § 1º do art. 201 da Constituição 

Federal, para incluir os cuidadores e atendentes pessoais de 

pessoas com deficiência entre os beneficiários com requisitos e 

critérios diferenciados para aposentadoria 

 Mara Gabrilli SP PSDB 12/11/2014 Arquivada 
 

    

PEC 366/2013 Acrescenta os §§ 14 e 15 ao art. 201 da Constituição Federal, 

prevendo criação de sistema especial de previdência social para 

atender a atletas profissionais. 

 João Lyra AL PSD 06/12/2013 Arquivada 
 

    

PEC 309/2013 Altera o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, para dispor 

sobre a contribuição para a seguridade social do catador de 

material reciclável que exerça suas atividades em regime de 

economia familiar. 

 Padre João MG PT 10/09/2013 Pronta para Pauta 
 

    

PEC 146/2012 Dá nova redação à alínea "b" do inciso II do art. 10 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para estender 

à estabilidade provisória no emprego à trabalhadora que realizar 

adoção. 

 Benjamin 

Maranhão 

PB PMDB 14/03/2012 Arquivada 
 

   

GOVERNO DILMA – 04 PECs 
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Parâmetros de busca: 
             

                      

  

Tipo de Proposição: PEC - Proposta de Emenda à Constituição 
       

   

Data de Apresentação Inicial: 
    

   

02/01/2011 
  

                  

                

Data de Apresentação Final: 31/08/2016 
  

                      

  

Em Tramitação: Todas 
            

  

Na Ementa: Sim Na Indexação: Sim 
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PEC 427/2018 Altera os artigos 7, 23, 24, 37, 40, 41, 203, 208, 227 e 244 da 

Constituição Federal, para alterar e padronizar a correta 

nomenclatura das pessoas com deficiência. 

 Rejane Dias PI PT 20/06/2018 Aguardando 

Designação de 

Relator 

 

    

PEC 355/2017 Dá nova redação ao art. 7º para dispor sobre a Licença Parental.  Laura Carneiro RJ PMDB 23/08/2017 Arquivada 
 

    

PEC 287/2016 Altera os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da 

Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece 

regras de transição e dá outras providências 

 Poder Executivo   05/12/2016 Pronta para Pauta 
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PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR - PLPs 

 

PROPOSTOS  

 

ENTRE 1988 E 2018 

 

(Governo Itamar não recebeu propostas) 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PLP 160/1989 Dispõe sobre a proteção de relação do emprego contra 

despedida arbitrária ou sem justa causa e dá outras 

providências. 

Regulamenta o disposto no 

inciso I do art. 7º da 

Constituição Federal de 

1988. 

VIVALDO 

BARBOSA 

RJ PDT 27/09/1989 Arquivada 
 

     

    

PLP 152/1989 Estabelece restrições à dispensa imotivada - artigo sétimo, 

inciso I, da Constituição Federal. 

Proibe a dispensa arbitrária 

do empregado eleito para 

cargo de direção de 

comissões internas de 

prevenção de acidentes: da 

empregada gestante; do 

empregado sindicalizado a 

partir do registro de 

candidatura a cargo de 

direção ou representação 

sindical. Regulamenta o 

disposto no art. 7º, inciso I e 

artigo 10, inciso II das 

Disposições Transitórias da 

Constituição Federal de ... 

AMAURY 

MULLER 

RS PDT 14/09/1989 Arquivada 
 

     

    

PLP 116/1989 Dispõe sobre aposentadoria dos produtores rurais, não 

empregados, de ambos os sexos, que exerçam atividades 

agropastoris em regime de economia familiar, e dá outras 

providências. 

Regulamenta o disposto no 

art. 202, inciso I da 

Constituição Federal de 

1988. - Admissibilidade da 

CCJR. 

IVO 

MAINARDI 

RS PMDB 21/06/1989 Arquivada 
 

     

    

PLP 112/1989 Regulamenta o art. 7º, incisos I e XXI da Constituição Federal, 

dispõe sobre a relação de emprego protegida contra a despedida 

arbitrária ou sem justa causa e sobre o aviso prévio proporcional 

ao tempo de serviço. 

Regulamenta o art. 7º, inciso 

I e inciso XXI da 

Constituição Federal de 

1988. 

Max Rosenmann PR PMDB 15/06/1989 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PLP 34/1988 Regulamenta o inciso I, do artigo 7º da Constituição, que trata 

da relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou 

sem justa  

Regulamenta a Constituição 

Federal de 1988 . 

BRANDÃO 

MONTEIRO 

RJ PDT 01/12/1988  
 

     

GOVERNO SARNEY – 05 PLPs 
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causa. 
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Parâmetros de busca: 
       

                

  

Tipo de Proposição: PDC - Projeto de Decreto Legislativo 
   

  

Número: 1 
      

  

Ano: 2015 
           

                

  

Em Tramitação: Todas 
     

                

  

Filtros utilizados: 
          

 



            

 

Câmara dos Deputados 

        

 

Relatório de Proposições 

Resultado da Pesquisa 
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PLP 247/1990 DISPÕE SOBRE REDUÇÃO NA IDADE PARA QUE O 

TRABALHADOR RURAL POSSA APOSENTAR-SE, E 

DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ALTERA A LEI Nº 5.890, 

DE 1973. REDUZINDO 

PARA 55 ANOS A IDADE 

DO TRABALHADOR 

RURAL PARA 

CONCESSÃO DA 

APOSENTADORIA. 

IVO 

CERSOSIMO 

MS PMDB 01/08/1990 Arquivada 
 

     

   

GOVERNO COLLOR - 01 PLP 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PLP 296/2002 Altera dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, estabelecendo responsabilidades relacionadas à gestão 

social conseqüente, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 João Herrmann 

Neto 

SP  21/03/2002 Arquivada 
 

   

GOVERNO FHC – 01 PLP 
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Data de Apresentação Final: 01/01/2003 
  

                      

  

Em Tramitação: Todas 
            

  

Na Ementa: Sim Na Indexação: Sim 
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Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PLP 552/2010 Cria a Contribuição Previdenciária Compensatória, reduz a 

contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, 

concede elevação de benefícios aos segurados da Previdência 

Social através da criação dos Fatores Variáveis de Ganho e dá 

outras providências. 

Cria o IPAF - Incentivo de 

Permanência na Progressão 

da Aposentadoria Futura, 

que garante ao segurado que 

permanecer no trabalho ativo 

após completar o tempo de 

contribuição, o não 

recolhimento de sua própria 

contribuição previdenciária. 

Virgílio 

Guimarães 

MG PT 10/02/2010 Arquivada 
 

     

    

PLP 466/2009 Institui, para os servidores públicos federais titulares de cargos 

efetivos da administração direta, autárquica e fundacional 

inclusive os membros dos órgãos que menciona, o regime 

próprio de previdência social constituído pelo art. 1º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que deu nova 

redação ao art. 40 da Constituição Federal em vigor, autoriza a 

criação de autarquia gestora do Regime Próprio de Previdência 

Social - RPPS, e dá outras ... 

Cria o Instituto de 

Previdência Social da União 

- IPSU. 

Paulo Pimenta RS PT 15/04/2009 Arquivada 
 

    

PLP 461/2009 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

estabelecendo responsabilidades relacionadas à gestão social 

consequente, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 João Herrmann SP PDT 07/04/2009 Arquivada 
 

    

PLP 451/2009 Altera dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, estabelecendo responsabilidades relacionadas à gestão 

social conseqüente, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

Cria o Indicador de 

Iniquidade Social - INDIS. 

João Herrmann SP PDT 10/03/2009 Arquivada 
 

    

PLP 438/2008 Altera a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

para dispor sobre a linguagem inclusiva na legislação e em 

documentos oficiais. 

 Sandra Rosado RN PSB 10/12/2008 Arquivada 
 

    

PLP 280/2005 Dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao portador 

de deficiência filiado ao Regime Geral de Previdência Social. 

Regulamenta o disposto no 

art. 201, § 1º da Constituição 

Federal de 1988  

Eduardo 

Barbosa 

MG PSDB 14/07/2005 Arquivada 
 

   

GOVERNO LULA – 06 PLPs 
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(Emenda Constitucional nº 

47, de 2005 - PEC Paralela). 
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Tipo de Proposição: PLP - Projeto de Lei Complementar 
       

   

Data de Apresentação Inicial: 
    

   

02/01/2003 
  

                  

                

Data de Apresentação Final: 01/01/2011 
  

                      

  

Em Tramitação: Todas 
            

  

Na Ementa: Sim Na Indexação: Sim 
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PLP 238/2016 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para 

incluir as ações de combate à violência contra a mulher no rol 

de exceções à suspensão de transferências voluntárias a entes da 

Federação inadimplentes. 

 Luizianne Lins CE PT 03/03/2016 Aguardando Parecer 
 

    

PLP 224/2016 Altera o inciso I do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 

108, de 29 de maio de 2001, para suprimir a exigência de 

cessação do vínculo com o patrocinador de entidade de 

previdência complementar de que trata o dispositivo. 

 Arnaldo Faria de 

Sá 

SP PTB 16/02/2016 Arquivada 
 

    

PLP 188/2015 Altera a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

para dispor sobre a linguagem inclusiva na legislação e em 

documentos oficiais. 

 Laura Carneiro RJ PMDB 05/11/2015 Pronta para Pauta 
 

    

PLP 155/2015 Altera o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 

reduzir em cinco anos o limite de idade para aposentadoria dos 

trabalhadores rurais que comprovadamente exerçam atividade 

rural sob exposição de agentes nocivos à saúde ou à integridade 

física. 

 Legislação 

Participativa 

  03/09/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PLP 110/2015 Dispõe sobre a aposentadoria especial do Operador de Triagem 

e Transbordo. 

 Orlando Silva SP PCdoB 16/06/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PLP 111/2015 Dispõe sobre a aposentadoria especial para carteiro.  Orlando Silva SP PCdoB 16/06/2015 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PLP 75/2015 Dispõe sobre a aposentadoria compulsória, com proventos 

proporcionais, nos termos do inciso II do §1º do art. 40 da 

Constituição Federal. 

 José Carlos 

Aleluia 

BA DEM 07/05/2015 Arquivada 
 

    

PLP 431/2014 Altera a redação e rearticula o Capítulo II, do Título VI - Da 

Seguridade Social do Servidor, da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990 - Estatuto dos Servidores Públicos Federais, 

e dá outras providências. 

Trata da aposentadoria 

especial dos servidores 

públicos com deficiência. 

Maria Lucia 

Prandi 

SP PT 25/11/2014 Arquivada 
 

    

PLP 333/2013 Altera o inciso III do art. 473 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, para alterar os parâmetros da licença paternidade e 

estender os mesmo benefícios aos casos de adoção. 

 Afonso Florence BA PT 30/09/2013 Arquivada;Devolvida 

ao Autor 

 

    

PLP 308/2013 Dispõe sobre a aposentadoria especial do Operador de Triagem 

e Transbordo. 

Aposentadoria após vinte e 

cinco anos de exercício 

contínuo na  

Delegado 

Protógenes 

SP PCdoB 07/08/2013 Tramitando em 

Conjunto 
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atividade. 
      

    

PLP 307/2013 Dispõe sobre a aposentadoria especial do Carteiro.  Delegado 

Protógenes 

SP PCdoB 07/08/2013 Tramitando em 

Conjunto 

 

    

PLP 122/2011 Dispõe sobre a aposentadoria dos membros do Poder Judiciário 

e do Ministério Público, nos termos do art. 40, § 4º, inciso II, da 

Constituição Federal, conforme redação da Emenda 

Constitucional, nº 47, de 5 de julho de 2005. 

 João Campos GO PSDB 15/12/2011  
 

    

PLP 80/2011 Dispõe sobre a aposentadoria do agente de segurança prisional, 

nos termos do art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, 

conforme redação da Emenda Constitucional, nº 47, de 5 de 

julho de 2005. 

Concede aposentadoria ao 

agente de segurança 

prisional, aos trinta anos de 

contribuição, se homem e 

aos vinte e cinco anos, se 

mulher, com proventos 

integrais. 

João Campos GO PSDB 03/08/2011 Tramitando em 

Conjunto 

 

   

    

PLP 21/2011 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  Marco Tebaldi SC PSDB 01/03/2011 Arquivada 
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Fonte: 
 

Sistema de Informações Legislativas - Câmara dos Deputados 
   

                      

 

Data/Hora da pesquisa: 
 

24/03/2019 05:39 
     

                      

 

Total de Registros: 
 

14 
         

                      

 

Parâmetros de busca: 
             

                      

  

Tipo de Proposição: PLP - Projeto de Lei Complementar 
       

   

Data de Apresentação Inicial: 
    

   

02/01/2011 
  

                  

                

Data de Apresentação Final: 31/08/2016 
  

                      

  

Em Tramitação: Todas 
            

  

Na Ementa: Sim Na Indexação: Sim 
        

  

No Inteiro Teor: Sim 
           

                      

  

Todas estas palavras: mulher trabalho 
 

                      

  

Filtros utilizados: 
                 

 



            

 

Câmara dos Deputados 

        

 

Relatório de Proposições 

Resultado da Pesquisa 

         

            

 

Proposições Ementa Explicação da Ementa Autor UF Partido Apresentação Situação 
 

 

PLP 433/2017 Estabelece as condições legais, requeridas pelo preceito contido 

no §7º do artigo 195 da Constituição Federal, para entidades 

beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação 

de serviços nas áreas de assistência social, saúde e ou educação 

gozarem da imunidade tributária em relação às contribuições 

para a seguridade social; e dá outras ... 

Altera a Lei nº 5.172, de 

1966. 

Arnaldo Faria de 

Sá 

SP PTB 24/10/2017 Arquivada 
 

   

GOVERNO TEMER – 01 PLP 
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Fonte: 
 

Sistema de Informações Legislativas - Câmara dos Deputados 
 

                

 

Data/Hora da pesquisa: 
 

24/03/2019 05:43 
  

                

 

Total de Registros: 
 

1 
    

                

 

Parâmetros de busca: 
       

                

  

Tipo de Proposição: PDC - Projeto de Decreto Legislativo 
   

  

Número: 1 
      

  

Ano: 2015 
           

                

  

Em Tramitação: Todas 
     

                

  

Filtros utilizados: 
          

 


