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Nº 95 – 17 de julho de 2018 

 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO 

Retorno da Contribuição Sindical por negociação coletiva 

PL 10544/2018, do deputado Wadih Damous (PT/RJ), que “Altera a redação do arts 513 e 545 do Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho”. 

Permite a instauração de contribuição por sindicatos aos seus representados mediante celebração de normas 

coletivas. O valor da contribuição fica limitado a um dia de salário por ano e será descontado diretamente na 

folha pelo empregador independente de autorização individual expressa do empregado. 

 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Isenção dos honorários de sucumbência recíproca ao trabalhador 

PL 10545/2018, do deputado Wadih Damous (PT/RJ), que “Altera a redação do § 3º e revoga o § 4º do art. 791-

A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho”. 

Determina que os honorários advocatícios sejam devidos apenas pelo trabalhador que tiver julgada totalmente 

improcedente a sua ação trabalhista, ressalvados os casos em que for deferida a gratuidade de Justiça, nos 

quais o trabalhador será dispensado do seu pagamento. 

Ao beneficiário da justiça gratuita, exclui-se a possibilidade da utilização de créditos obtidos em juízo para o 

pagamento de seus honorários de sucumbência, quando for o caso. 

 

  



 

 

 

RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO 

Adicional de insalubridade para higienização de locais públicos e coleta de lixo 

PLS 326/2018, do senador Paulo Paim (PT/RS), que “Acrescenta parágrafo único ao art. 192 da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor que a 

higienização de instalações de uso público ou coletivo de grande circulação, assim como a respectiva coleta de 

lixo, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo”. 

Determina que o empregado que trabalhar na higienização de instalações de uso público ou coletivo de grande 

circulação, assim como na coleta de lixo, receberão adicional de insalubridade em grau máximo.  

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 

CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 

Vedação da incidência do ICMS nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo 

titular 

PLS-C 332/2018, do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), que “Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 

de setembro de 1996, para vedar a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte”. 

Retira da hipótese de incidência do ICMS os casos em que a mercadoria saia de um estabelecimento para outro 

do mesmo titular. 

 

OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 

Vedação de concessão de anistia heterônoma 

PLP 526/2018, do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB/MA), que “Institui o artigo 180-A na Lei 5.172 de 25 

de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, para vedar expressamente a possibilidade de concessão de 

anistia heterônoma”. 

Veda a concessão de anistia por ente federado que não seja o titular da competência tributária do tributo do 

qual decorra a mesma. 

 

  



 

 

 

Exclusividade da possibilidade de isenção ao ente federado titular do tributo 

PLP 527/2018, do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB/MA), que “Altera o artigo 176 da Lei 5.172 de 25 de 

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, para vedar, expressamente, a possibilidade de concessão de 

isenção heterônoma”. 

Explicita que a isenção tributária só pode ser concedida pelo ente federado titular da competência tributária do 

qual decorra a mesma. 

 

Vedação de concessão da moratória geral heterônoma 

PLP 528/2018, do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB/MA), que “Altera o artigo 152 da Lei 5.172 de 25 de 

outubro de 1966, revogando a alínea "b" do inciso I do aludido dispositivo, para vedar a possibilidade de 

instituição de moratória heterônoma”. 

Veda a possibilidade de concessão da moratória geral heterônoma ao retirar a competência da União para 

conceder moratória quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 

quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito 

privado. 

A moratória é uma possibilidade de suspensão do crédito tributário. 

 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 

EDUCAÇÃO 

Ampliação do rol de cursos de educação profissional e tecnológica 

PL 10524/2018, da deputada Gorete Pereira (PR/CE), que “Altera-se a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 

que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), para incluir os cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica à distância de nível superior”. 

Considera os cursos de graduação e sequenciais de formação específica à distância de nível superior como 

modalidade de educação profissional e tecnológica. 

Prevê que as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as instituições de 

educação profissional e tecnológica das redes estaduais, distrital e municipais, as instituições dos serviços 

nacionais de aprendizagem e as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional e 

tecnológica poderão oferecer cursos de ensino superior à distância em conformidade com as diretrizes 

curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

 



 

 

 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

Regras de rotulagem para produtos alimentícios 

PL 10525/2018, do deputado Fábio Trad (PSD/MS), que “Altera a Lei 8078, de 11 de setembro de 1990 - Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor, que dispões sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”. 

Estabelece que as datas de fabricação, validade e o número do lote de fabricação presentes nos rótulos dos 

alimentos deverão ser impressos de forma que permita a fácil leitura e visualização pelos consumidores, sem 

que seja necessária a utilização de dispositivos ópticos para a ampliação dessas informações, e em cores que 

mantenham nítido contraste entre as informações impressas e o respectivo suporte de inscrição, sendo vedado 

o uso exclusivo de relevo positivo ou negativo. 

 

Utilização da palavra "leite" nas embalagens e rótulos de alimentos 

PL 10556/2018, da deputada Tereza Cristina (DEM/MS), que “Dispõe sobre a utilização da palavra ‘leite’ nas 

embalagens e rótulos de alimentos”. 

Determina que a palavra "leite" ficará exclusivamente reservada ao produto da secreção mamária das fêmeas 

mamíferas, proveniente de uma ou mais ordenhas, sem qualquer adição ou extração. 

Além disso, reserva as seguintes expressões aos produtos lácteos: I - queijos e seus derivados; II - manteiga; III - 

leite condensado; IV - requeijão; V - creme de leite; VI - bebida láctea; VII - doce de leite; VIII - leites 

fermentados; IX - iogurte; X - coalhada; XI - cream cheese; e XII - outras admitidas em regulamento. 

As disposições serão válidas após 90 dias contados da publicação da lei. 

 

INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO 

Susta o Decreto que regulamenta o Código de Mineração 

PDC 994/2018, do deputado Carlos Zarattini (PT/SP), que “Susta a aplicação do Decreto nº 9.406, de 12 de 

junho de 2018, que regulamenta o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Minas), a Lei nº 

6.567, de 24 de setembro de 1978, a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e a Lei nº 13.575, de 26 de dezembro 

de 2017”. 

Susta o Decreto 9.406/2018 que regulamenta: a) o Código de Minas; b) a Lei 6.567/1978 que dispõe sobre o 

regime especial para exploração e o aproveitamento das substâncias minerais que especifica; c) a Lei 

7.805/1989 que cria o regime de permissão de lavra garimpeira; d) a Lei 13.575/2017 que cria a Agência 

Nacional de Mineração (ANM) e extingue o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

 



 

 

 

INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Limitação dos ajustes das tarifas de energia elétrica 

PL 10517/2018, do deputado Heuler Cruvinel (PP/GO), que “Dispõem alteração dos valores da tarifa de energia 

elétrica em todo território nacional e dá outras providencias”. 

Estabelece que os reajustes das tarifas de energia elétrica poderão ser anuais e serão limitados à correção pelo 

INPC/IBGE do ano anterior mais o crescimento do PIB dos dois anos anteriores. Nos casos em que o PIB for 

negativo, ele será considerado igual à zero.  

 

INDÚSTRIA DO PLÁSTICO 

Proibição da comercialização de canudos plásticos em território nacional 

PL 10543/2018, do deputado Marcelo Álvaro Antônio (PSL/MG), que “Determina a proibição em todo o 

território nacional do fornecimento, venda, compra e disponibilização de canudos plásticos descartáveis e dá 

outras providências”. 

Proíbe a comercialização em todo o território nacional o fornecimento, venda, compra e disponibilização de 

canudos plásticos descartáveis. A proibição entra em vigor um ano após a publicação da lei. 

Penalidades - incube as seguintes penalidades a quem contrariar o disposto independentemente da obrigação 

de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: 

a) Advertência por escrito, na qual deverá ser estabelecido prazo para adequação, quando for o caso; 

b) Multa; 

c) Proibição de comercialização do produto; 

d) Interdição parcial ou total do estabelecimento ou atividade. 

 

INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA 

Alerta de danos à saúde ocasionados por uso prolongado de equipamentos eletrônicos de comunicação 

PL 10561/2018, do deputado Hissa Abrahão (PDT/AM), que “Obriga fabricantes de equipamentos eletrônicos 

de comunicação e informática que especifica a divulgarem alerta sobre possíveis danos à saúde decorrentes de 

seu uso prolongado e ininterrupto”. 

Obriga os fabricantes de equipamentos eletrônicos de comunicação e informática a divulgarem alerta sobre 

possíveis danos à saúde decorrentes de seu uso prolongado e ininterrupto. 

As normas regulamentadoras definirão as categorias de equipamentos sujeitas à obrigatoriedade. 



 

 

 

Os alertas devem ser incluídos em peças publicitárias, embalagens e manuais de instrução, sem excluir outras 

modalidades de exibição. 

O descumprimento ao disposto sujeita o infrator às penalidades previstas nas legislações civil e consumerista. 

Fonte: Informe Legislativo Nº 19/2018 – CNI 
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