PROJETO DE LEI N.º 1.511-B, DE 2015
(Do Sr. Uldurico Junior)
Acrescenta o inciso IX ao art. 200 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, com o fito de atrubuir medida especial de proteção ao trabalho
realizado em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e
memória; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (relator: DEP. RONALDO LESSA); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas
(relator: DEP. EXPEDITO NETTO).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- Parecer do relator
- Parecer da Comissão
III - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
- Parecer do relator
- Emendas oferecidas pelo relator (2)
- Parecer da Comissão
- Emendas adotadas pela Comissão (2)
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 200 do Decreto-lei n° 5.452, de 1º
de maio de 1943, o seguinte inciso IX:
“Art.200................................................................................
IX – trabalho realizado em arquivos, bibliotecas, museus e
centros de documentação e memória, exposto a agentes patogênicos.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo deste projeto é o de proporcionar um ambiente de
trabalho adequado para aqueles que realizam suas atividades em arquivos,
bibliotecas, museus e centros de documentação e memória, desta forma, prevenindo
o desenvolvimento de doenças ocupacionais.
Diante da necessidade de se estabelecer limites de tolerância e
incentivar os equipamentos de proteção individual, este projeto atribui a necessidade
de se tomar medidas que resguardem este direito.
Evidente que os trabalhadores que laboram nos ambientes
citados estão constantemente expostos a agentes biológicos e químicos, todos
agentes causadores de graves doenças, principalmente respiratórias.
A Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, expedida pelo
Ministério do Trabalho, aprovou a Norma Regulamentar 15 – NR 15, que regula as
atividades e operações insalubres, estabelece limites de tolerância relativos à
concentração ou intensidade máxima ou mínima de certos agentes ou condições,
atinente à natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde
do trabalhador, durante a sua vida laboral.
No entanto, esta norma não atribui ao profissional das áreas de
arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória o direito ao
percebimento do adicional de insalubridade.
Desta forma, este projeto visa atribuir aos profissionais destas
áreas a proteção prevista pela Constituição Federal, expressa no artigo 7º, inciso
XXIII, a saber, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas aos trabalhadores urbanos e rurais
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É com esse propósito que solicito apoio dos nobres Pares para
a aprovação deste importante Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 2015.
Deputado ULDURICO JUNIOR
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
......................................................................................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda
nos termos da lei; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta
por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,
nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta
dias, nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir
a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº
28, de 2000)
a) (Alínea revogada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
b) (Alínea revogada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício 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;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre
os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os
direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI,
XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e
observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias,
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decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX,
XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Parágrafo único com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013)
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a
intervenção na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de
um Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um
ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos
rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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.
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.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO
(Capítulo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
.....................................................................................................................................................
Seção XV
Das outras Medidas Especiais de Proteção
Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares
às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor
de trabalho, especialmente sobre:
I - medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em
obras de construção, demolição ou reparos;
II - depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos,
bem como trânsito e permanência nas áreas respectivas;
III - trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto
à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras,
gases etc., e facilidades de rápida saída dos empregados;
IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com
exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra fogo,
diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso
e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização;
V - proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho
a céu aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento e profilaxia de endemias;
VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações
ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente
de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação desses
efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos
sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade, controle
permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias;
VII - higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações
sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais,
refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável,
condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos
industriais;
VIII - emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de
perigo.
Parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que
se refere este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão
técnico. (Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
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Seção XVI
Das Penalidades
Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina do trabalho
serão punidas com multa de 30 (trinta) a 300 (trezentas) vezes o valor de referência previsto no
artigo 2°, parágrafo único, da Lei n° 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à segurança
do trabalho com multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentas) vezes o mesmo valor. (Vide art. 7º
da Lei nº 6.986, de 13/4/1982)
Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização,
emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu
valor máximo. (Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978
Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis
do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina
do Trabalho.
O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando
o disposto no art. 200, da consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei n.º
6.514, de 22 de dezembro de 1977, resolve:
Art. 1º - Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 – NR - 15
15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:
15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 11 e 12;
15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990)
15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 14;
15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos
n.º 7, 8, 9 e 10.
15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou
intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente,
que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item
anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da
região, equivalente a:
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1511-B/2015

8

15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;
15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;
15.3 No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de
grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.
15.4 A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do
adicional respectivo.
15.4.1 A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:
a) com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos
limites de tolerância;
b) com a utilização de equipamento de proteção individual.
15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do
trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do
trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados
expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.
15.4.1.2 A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de
avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do
trabalhador.
15.5 É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas
requererem ao Ministério do Trabalho, através das DRTs, a realização de perícia em
estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar
atividade insalubre.
15.5.1 Nas perícias requeridas às Delegacias Regionais do Trabalho, desde que comprovada a
insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido.
15.6 O perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizadas.
15.7 O disposto no item 15.5. não prejudica a ação fiscalizadora do MTb nem a realização exofficio da perícia, quando solicitado pela Justiça, nas localidades onde não houver perito.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – RELATÓRIO
O projeto de lei em discussão visa acrescentar o inciso IX ao art.
200 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452,
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de 1º de maio de 1943, com o objetivo de atribuir medida especial de proteção ao
trabalho realizado em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e
memória.
A proposição foi distribuída a esta Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP), para deliberação sobre o mérito, e para a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), para manifestar-se sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental,
conforme atesta o Termo de Recebimento de Emendas datado de 2 de julho de 2015.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
Nesta Comissão Técnica, cumpre-nos a discussão da matéria
quanto aos aspectos das relações de trabalho.
Dessa forma, gostaríamos de nos socorrer dos argumentos
elencados pelo nobre Autor, Deputado Uldurico Junior, quando em sua justificação
argumenta que é “evidente que os trabalhadores que laboram nos ambientes citados
estão constantemente expostos a agentes biológicos e químicos, todos agentes
causadores de graves doenças, principalmente respiratórias.”
Entretanto, conforme nos dá ciência o nobre Deputado, a Norma
Regulamentar 15 – NR 15, que regula as atividades e operações insalubres,
estabelece limites de tolerância relativos à concentração ou intensidade máxima ou
mínima de certos agentes ou condições, atinente à natureza e o tempo de exposição
ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral,
não atribuiu aos trabalhadores em áreas de arquivos, bibliotecas, museus e centros
de documentação e memória o direito ao percebimento do adicional de insalubridade.
É essa correção que merece ser feita por meio do presente
projeto de lei, assegurando a esses profissionais a especial proteção por meio da
edição de normas específicas que lhes garantam adicionais compensatórios pelo
desgaste sofrido em atividades exercidas em contato com agentes agressivos à sua
saúde.
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto
de Lei nº 1.511, de 2015.
Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2015.
Deputado RONALDO LESSA
Relator
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III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.511/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Ronaldo Lessa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benjamin Maranhão - Presidente, Aureo e Geovania de Sá Vice-Presidentes, Ademir Camilo, Bebeto, Daniel Almeida, Daniel Vilela, Erika Kokay,
Flávia Morais, Genecias Noronha, Gorete Pereira, Leonardo Monteiro, Roberto Sales,
Vicentinho, Adilton Sachetti, Fábio Mitidieri, Jozi Araújo, Laercio Oliveira, Lelo
Coimbra, Lucas Vergilio, Luiz Fernando Faria, Maria Helena, Roney Nemer e Valmir
Prascidelli.
Sala da Comissão, em 16 de dezembro de 2015.
Deputado BENJAMIN MARANHÃO
Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I - RELATÓRIO
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Deputado Uldurico Júnior, que
acrescenta o inciso IX ao art. 200 do Decreto-lei nº 5.452, de 1] de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho), com a finalidade de atribuir medida especial de
proteção ao trabalho realizado em arquivos, bibliotecas, museus e centros de
documentação e memória.
Na justificação, o Autor destaca como objetivo da proposição o de
proporcionar ambiente de trabalho adequado para os profissionais que realizam suas
atividades em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação, prevenindo,
desta forma, o desenvolvimento de doenças ocupacionais a que esses profissionais
estariam constantemente expostos.
Destaca o Autor, igualmente, que, embora o Ministério do Trabalho e
Emprego tenha expedido a Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, e aprovado
a Norma Regulamentar 15 – NR 15, que disciplina as atividades e operações
insalubres, estabelece limites de tolerância relativos à concentração ou intensidade
máxima ou mínima de certos agentes ou condições, não atribuiu ao profissional das
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áreas de arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação o direito ao
percebimento do adicional de insalubridade.
Por essa razão, o projeto de lei visa a atribuir aos profissionais destas
áreas a proteção prevista no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal – a saber: o
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas aos
trabalhadores urbanos e rurais.
A proposição está sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões,
tramita em regime ordinário e foi distribuída às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54, I,
RICD).
A CTASP, em reunião ordinária realizada em 16 de dezembro de
2015, aprovou unanimemente o projeto de lei, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Ronaldo Lessa.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no prazo
regimental, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR
Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
examinar as proposições quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa na forma do art. 32, IV, a, do Regimento Interno da Casa. Segue, pois, o
nosso pronunciamento sobre o PL nº 1.511, de 2015.
A proposição atende ao requisito de constitucionalidade formal.
Nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, compete à União legislar
privativamente sobre direito do trabalho. Sendo assim, a competência legislativa
também é atribuída ao Congresso Nacional, nos termos do caput do art. 48 da Carta
Política, segundo o qual lhe cabe dispor sobre todas as matérias de competência da
União.
Quanto à constitucionalidade material, também não há objeção a
fazer ao projeto de lei. A Constituição Federal prevê, no rol dos direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII). Não sendo possível, todavia,
a redução ou a eliminação desses riscos, assegura-se a percepção do adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei,
como se pode conferir no art. 7º, XXIII.
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No que tange à juridicidade, o projeto de lei harmoniza-se
inteiramente com o ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer impedimento
à sua aprovação.
Por fim, quanto à técnica legislativa e à redação, impõem-se a
correção do verbo atribuir, erroneamente redigido na ementa, e a identificação do
artigo alterado com as letras “NR” maiúsculas, entre parênteses, uma única vez ao
seu final, nos termos do art. 12, III, d, da Lei Complementar no 95, de 1998, alterada
pela Lei Complementar no 107, de 2001.
Em face do exposto, concluímos o nosso voto no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e redação do Projeto
de Lei nº 1.511, de 2015, com as emendas anexas.
Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2017.
Deputado EXPEDITO NETTO
Relator

EMENDA Nº 1
Substitua-se, na ementa do projeto de lei em epígrafe, o termo
“atrubuir” por “atribuir”
Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2017.
Deputado EXPEDITO NETTO
Relator

EMENDA Nº 2
Aponham-se, ao final do dispositivo alterado pelo art. 2º do projeto de
lei em epígrafe, as letras “NR” maiúsculas, entre parênteses.
Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2017.
Deputado EXPEDITO NETTO
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião extraordinária realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 1.511/2015, com emendas, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Expedito Netto.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Felipe Francischini - Presidente, Bia Kicis e Caroline de Toni Vice-Presidentes, Aguinaldo Ribeiro, Alceu Moreira, Alencar Santana Braga, Arthur
Oliveira Maia, Bilac Pinto, Clarissa Garotinho, Daniel Freitas, Danilo Cabral, Darci de
Matos, Delegado Éder Mauro, Delegado Marcelo Freitas, Diego Garcia, Edilázio
Júnior, Eduardo Bismarck, Enrico Misasi, Expedito Netto, Fábio Trad, Geninho Zuliani,
Gil Cutrim, Herculano Passos, João H. Campos, João Roma, Joenia Wapichana, José
Guimarães, Júlio Delgado, Júnior Mano, Léo Moraes, Luis Tibé, Luiz Flávio Gomes,
Luizão Goulart, Marcelo Aro, Marcelo Ramos, Nelson Pellegrino, Nicoletti, Patrus
Ananias, Paulo Azi, Paulo Eduardo Martins, Paulo Teixeira, Rubens Bueno, Sergio
Toledo, Shéridan, Subtenente Gonzaga, Talíria Petrone, Wilson Santiago, Adriana
Ventura, Aliel Machado, Angela Amin, Capitão Wagner, Chiquinho Brazão, Coronel
Tadeu, Darcísio Perondi, Dr. Frederico, Isnaldo Bulhões Jr., Kim Kataguiri, Luiz
Philippe de Orleans e Bragança, Neri Geller, Osires Damaso, Paulo Magalhães,
Reinhold Stephanes Junior, Sanderson, Sergio Vidigal, Valtenir Pereira e Zé Silva.
Sala da Comissão, em 18 de junho de 2019.
Deputado FELIPE FRANCISCHINI
Presidente

EMENDA Nº 1 ADOTADA PELA CCJC
AO PROJETO LEI Nº 1.511, DE 2015
Substitua-se, na ementa do projeto de lei em epígrafe, o termo
“atrubuir” por “atribuir”
Sala da Comissão, em 18 de junho de 2019.
Deputado FELIPE FRANCISCHINI
Presidente

EMENDA Nº 2 ADOTADA PELA CCJC
AO PROJETO LEI Nº 1.511, DE 2015
Aponham-se, ao final do dispositivo alterado pelo art. 2º do projeto de
lei em epígrafe, as letras “NR” maiúsculas, entre parênteses.
Sala da Comissão, em 18 de junho de 2019.
Deputado FELIPE FRANCISCHINI
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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