PROJETO DE LEI N.º 1.510, DE 2019
(Da Sra. Flávia Morais)
Insere o art. 373-B no Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943,
instituindo licença de sete dias para as vítimas de violência doméstica e
familiar.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-886/2019. POR OPORTUNO, REVEJO O
DESPACHO APOSTO AO PL 886/2019 PARA DESAPENSÁ-LO DO PL
6296/2013 E DISTRIBUÍ-LO.
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 DO RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 DO RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de maio de 1943 passa a vigorar
acrescido do seguinte artigo:
“Art. 373-B - A empregada vítima de violência doméstica e
familiar, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, tem
direito à licença de 7 (sete) dias, sem prejuízo do emprego e do
salário
§1o A empregada deve, mediante Boletim de Ocorrência, notificar
o seu empregador da data do início do afastamento do emprego”
JUSTIFICAÇÃO
A Lei Maria da Penha está prestes a completar treze anos, mas apesar
disso, a busca por uma sociedade livre da violência doméstica e familiar não
terminou. Levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo
Instituto Datafolha no estudo “Visível e Invisível — A vitimização de mulheres no
Brasil” mostra que 536 mulheres foram vítimas de violência por hora em 2018.
Desse grupo, 76,4% foram agredidas por alguém conhecido.
No mesmo sentido, deve-se ressaltar que de acordo com dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil possui a quinta maior taxa do
mundo em número de feminicídios. São 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres.
Pesquisa do Instituto Politécnico Nacional do México criou uma escala
de evolução de comportamentos de violência contra a mulher, adotada pelo Tribunal
de Justiça da Paraíba (TJPB), que inicia em “Piadas ofensivas” e termina em
“Matar”, passando por intimidar, machucar e ameaçar, entre outros comportamentos
abusivos.
De modo a justamente interromper essa escalada de violência contra a
mulher, o presente projeto de lei propõe que a vítima de violência doméstica e
familiar seja dispensada do trabalho durante o período de sete dias, sem penalidade
para a sua remuneração e para a sua relação de emprego, de modo a permitir que
ela possa reestruturar a sua vida cotidiana interrompendo o convívio com o
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5571

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1510/2019

3

agressor, podendo procurar uma moradia emergencial, entre outras atividades
necessárias para tal. Ao mesmo tempo, a proposta permite que se amplie a
discussão sobre o impacto que essa modalidade de violência tem sobre a
sociedade.
Sala das Sessões, em 14 de março de 2019.
Deputado FLAVIA MORAIS
PDT - GO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei
acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de
emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER
(Vide arts. 5º, I e 7º, XX e XXX, da Constituição Federal de 1988)
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Seção I
Da Duração, Condições do Trabalho e da Discriminação contra a Mulher
(Denominação da seção com redação dada pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999)
Art. 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao
trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por este
Capítulo.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 13.467, de 13/7/2017, publicada no DOU
de 14/7/2017, em vigor 120 dias após a publicação)
Art. 373. A duração normal de trabalho da mulher será de 8 (oito) horas diárias,
exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior.
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. (Artigo
acrescido pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999)
Art. 374. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8º do art. 226 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; dispõe sobre a criação dos Juizados
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de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; altera o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de
outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual,
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem
violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e
social.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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