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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
 

 

 

RELAÇÃO DE CONSUMO 
 

Instituição do dever de transparência e concorrência, assegurando 
informação para comparabilidade  dos produtos e serviços 

 

 
PL 05428/2013 do deputado Rogério Carvalho (PT/SE), que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que 'dispõe sobre a proteção do 
consumidor  e dá outras providências', para instituir o dever de transparência e de concorrência, 
assegurando informação para comparabilidade dos produtos e serviços". 

 
Institui o dever de transparência e concorrência para os fornecedores e assegura aos 
consumidores a comparabilidade de produtos e serviços. As informações sobre os direitos básicos 
do consumidor deverão ser prestadas ao cliente na fase pré-contratual contemplando,  ainda, os 
elementos caracterizadores dos produtos. 
 
Concessão de crédito ao consumo - as instituições autorizadas a conceder crédito deverão 
prestar ao cliente, antes da celebração do contrato de crédito, as informações adequadas sobre as 
condições e o custo total do crédito, suas obrigações e os riscos associadas à falta de pagamento. 
Códigos de conduta  - os fornecedores ou as suas associações representativas deverão adotar 
códigos de conduta e divulgá-los junto dos clientes através da Internet, devendo constar os 
princípios e as normas de conduta que regem os aspectos das suas relações com os clientes, 
incluindo os mecanismos e os procedimentos  internos adotados no âmbito da apreciação de 
reclamações. A adoção do código de conduta é facultada as empresas de micro e pequeno porte. 
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor  - acrescenta as seguintes funções ao 
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor: (i) regulamentar os requisitos mínimos que as 
instituições de crédito devem satisfazer na divulgação ao público das condições em que prestam 
os seus serviços; (ii) tornar público um relatório anual sobre as reclamações dos consumidores, 
com especificação das suas áreas de incidência e das entidades reclamadas e com informação 
sobre o tratamento dado às reclamações. 
 
Autoridade  Monetária Nacional - caberá a autoridade monetária nacional garantir a 
transparência das condições de prestação dos correspondentes serviços estabelecendo regras 
sobre o conteúdo dos contratos entre instituições de crédito e os seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
 

Fiscalização e auditoria dos recursos públicos repassados às Confederações 
Representativas de Categorias Econômicas 
 
PLS 00153/2013 do senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO), que "dispõe sobre a fiscalização e a 
prestação de contas do uso de recursos públicos repassados às Confederações Representativas 
de Categorias Econômicas e sobre as condições para os candidatos a seus cargos de direção e a 
contratação de pessoal". 

 

Estabelece normas de fiscalização e prestação de contas aplicáveis às Confederações 
Representativas de Categorias Econômicas que recebam, direta ou indiretamente, recursos 
públicos originários do produto da arrecadação de contribuições sociais e adicionais dos Serviços 
Sociais Autônomos, e estabelece condições para os candidatos a seus cargos de direção e à 
contratação de pessoal. 

 
Aplicação dos recursos - os recursos públicos recebidos, inclusive os decorrentes de superávit, 
só poderão ser utilizados pelas Confederações nas atividades previstas e aprovadas no plano de 
aplicação de recursos anual. 

 

Plano de recursos - as Confederações Representativas de Categorias Econômicas deverão 
elaborar anualmente plano de aplicação dos recursos públicos recebidos, que deverá ser 
submetido  ao Ministério competente para aprovação dos orçamentos anuais dos Serviços Sociais 
Autônomos sob sua administração. O plano compreenderá os recursos a serem alocados a 
unidades regionais e locais. Ao Ministério  incumbido da aprovação do plano da respectiva 
Confederação caberá ainda supervisionar sua execução, na forma prevista em regulamento.  As 
Confederações deverão, também, apresentar ao respectivo Ministério, relatório sobre a execução 
do plano de aplicação dos recursos públicos recebidos no exercício findo, prestação de contas, 
relação dos convênios celebrados e o período de sua vigência, até 31 de janeiro de cada ano, de 
acordo com as instruções baixadas pelo Tribunal de Contas da União. 

 

Licitações - as obras, os serviços, inclusive de publicidade, as compras, as alienações e as 
locações, quando realizadas mediante utilização dos recursos públicos reger-se-ão pelo disposto 
na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993). 

 

Auditoria  dos recursos - a gestão dos recursos públicos pelas Confederações Representativas 
de Categorias Econômicas está sujeita a auditoria externa a cargo dos órgãos integrantes do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro 
de 2001, e demais normas pertinentes. Se verificadas irregularidades, e o responsável 
devidamente notificado deixar de atender às exigências dos órgãos responsáveis, o Ministro  de 
Estado determinará a suspensão dos repasses destinados à Confederação pertinente. 

 

Cumulação de cargos - os dirigentes de Confederações Representativas de Categorias 
Econômicas, integrantes de órgãos de natureza colegiada ou administrativa, não poderão 
acumular o cargo com outro da estrutura organizacional de Serviço Social Autônomo  ou de 
entidade a quem sejam transferidos, a qualquer título, ainda que parcialmente, os recursos 
públicos. 

 

Eleição dos dirigentes  / Restrições - os dirigentes das Confederações serão eleitos na forma 
disposta em seus respectivos estatutos, entre cidadãos de reputação ilibada e reconhecida 
competência. São incompatíveis com o exercício da presidência ou de cargo, mandato ou função 
de direção nas confederações patronais: (i) a titularidade de cargo público ou mandato eletivo, nas 
esferas federal, estadual, distrital ou municipal; (ii) o desempenho de mandato classista ou 
sindical; (iii) a propriedade, o controle acionário ou a administração de empresa de prestação de 
serviços educacionais. 

 

Responsabilidade dos dirigentes - os dirigentes das confederações patronais respondem 
subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela entidade durante o mandato e, solidariamente, 
por atos temerários ou praticados com violação à lei ou ao estatuto. 

 



 

 

 
 
Os representantes do Poder Público nomeados para o exercício de mandato, cargo ou função 
em órgãos colegiados ou administrativos nas confederações patronais são solidariamente 
responsáveis pelos danos decorrentes das irregularidades praticadas em nome da entidade, 
salvo se fizerem consignar a divergência em ata da reunião ou representação, transmitindo-a ao 
órgão competente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, com a informação dos 
demais dirigentes ou empregados dos quais divergiu. 

 

Processo de seleção para admissão de pessoal efetivo - o processo de seleção para 
admissão de pessoal efetivo observará as normas de publicidade, impessoalidade e moralidade, 
e constará de etapa seletiva baseada em critérios de mérito e qualificação dos candidatos. 

 

Divulgação dos recursos recebidos - as Confederações Representativas de Categorias 
Econômicas deverão divulgar, anualmente, na respectiva página na internet, em local de fácil 
visualização, o montante dos recursos públicos que lhes foram transferidos e as linhas gerais do 
plano de sua aplicação, com a justificativa e as metas a serem atingidas, de acordo com instruções 
da Controladoria-Geral da União. 

 

 

 

 

Penhora de bens de sócios na hipótese de desconsideração da personalidade 
jurídica 

 

 

PL 05451/2013 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que "acrescenta o art. 655-C à Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". 

 
Regulamenta, no processo de execução, a penhora de bem de sócios em hipótese de 
desconsideração  de  personalidade jurídica. 
 
Penhora de bem de sócios - o pedido de penhora de bem de sócios, na hipótese de desconsideração 
de personalidade jurídica, deverá demonstrar: (i) o abuso da personalidade jurídica da empresa, 
caracterizada pelo desvio de finalidade, executada pelo sócio ou a confusão patrimonial entre eles; 
(ii) que os bens da sociedade já foram executados; (iii) que o executado é sócio atual da empresa 
executada ou que se retirou da sociedade a menos de dois anos. 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 
 

Previsão de procedimentos para os Planos Municipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos 

 

 
PL 05477/2013 do deputado Major Fábio (DEM/PB), que "altera a Lei nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incluindo, no plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos, a prevenção e contenção de incêndios na disposição final 
dos rejeitos". 

 

Altera a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos para incluir no conteúdo mínimo do plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos procedimentos operacionais e especificações 
mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que deve contar com 
procedimentos  específicos de prevenção e contenção de incêndios, observando as diretrizes 
nacionais de saneamento básico. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 

 

 

DISPENSA 
 

Instauração de inquérito para apuração de falta grave contra empregada gestante 
 

 

PL 05431/2013 do deputado Vicentinho  (PT/SP), que "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". 
 
Torna obrigatória a instauração de inquérito para apuração de falta grave contra empregada 
gestante. Durante a tramitação do inquérito, a empregada continuará recebendo a remuneração 
que lhe é devida. 

 

 

 

 

Proporcionalidade do aviso prévio 
 

 

PL 05440/2013 do deputado Alexandre  Roso (PSB/RS), que "altera a redação dos arts. 487 e 
488 da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
incorporando-lhes o alcance e abrangência previstos na Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011". 
 
Assegura a todos os empregados, no caso de rescisão contratual sem justa causa, aviso prévio 
com prazo mínimo de trinta dias. Serão acrescidos três dias de aviso por período completo  de 
doze meses de contratação pelo empregador, até o máximo de sessenta dias, finalizando em um 
total de até noventa dias. Após os primeiros doze meses de contratação, havendo fração de ano na 
prestação de serviços, acrescenta-se mais um dia de aviso prévio por período completo de quatro 
meses. 
 
Duração do aviso - a duração do aviso corresponde ao tempo de contratação decorrido até a data 
de sua dação ou concessão e integra o tempo de contratação, salvo se não houver o cumprimento 
de seu prazo por parte do empregado, sem anuência tácita ou expressa do empregador. 
 
Contagem do prazo de aviso - para a contagem do prazo do aviso prévio, não se computa o 
período de contrato anterior com o mesmo empregador, se foi rescindido com o pagamento de 
parcelas e o tempo de interrupção ou suspensão da prestação de serviços. A contagem do prazo 
de aviso é interrompida quando já houver começado durante o tempo em que ocorrerem férias do 
empregado ou afastamento do trabalho por motivo de saúde concedido pela seguridade. 
 
Horário de trabalho do empregado durante aviso prévio  - o horário de trabalho, durante o 
prazo do aviso por iniciativa do empregado, será reduzido de um quarto diariamente, sem prejuízo 
para o salário integral, podendo a redução ser substituída pela dispensa da prestação de serviços 
pelo empregado em número de dias correspondente a um quarto do total de duração do aviso 
prévio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Ausência do trabalhador para doação de medula óssea 
 

 

PL 05452/2013 do deputado Eli Correa Filho (DEM/SP), que "acrescenta inciso ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para permitir a ausência do trabalhador ao serviço, sem prejuízo do salário, nas hipóteses de 
doação de medula óssea". 
 
Permite que o trabalhador se ausente do trabalho, sem prejuízo do salário, pelo tempo que se fizer 
necessário para a doação de medula óssea. 

 

 

 

 

 

OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS 
 

Redução da contribuição  previdenciária decorrente dos riscos ambientais do trabalho 
 

 

PL 05461/2013 do deputado Rosinha da Adefal (PTdoB/AL), que "acrescenta dispositivos ao art. 
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para reduzir a contribuição  previdenciária das 
empresas que contratarem pessoas com deficiência". 
 
Reduz as contribuições  previstas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa 
decorrente dos riscos ambientais do trabalho em 0,1%, até o limite de 5%, a cada trabalhador com 
deficiência contratado pela empresa, conforme as regras de contratação de trabalhadores com 
deficiência. 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS 
 

 

Gozo da licença maternidade pelo pai em caso de incapacidade da mãe 
 

 

PL 05473/2013 do deputado Henrique Oliveira (PR/AM), que "concede licença e garantia do 
emprego ao pai em caso de falecimento ou incapacidade da mãe em virtude de parto". 
 
Assegura ao pai, em caso de morte, incapacidade física ou psíquica da mãe, no que for pertinente, 
o benefício da Licença maternidade, conforme o período de gozo usufruído da mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 
 

Estabelecimento do marco legal das Agências Reguladoras 
 

 

PL 05442/2013 do deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ), que "dispõe sobre a gestão, a 
organização e o controle social das Agências Reguladoras, acresce e altera dispositivos das Leis 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 9.984, de 17 de julho de 2000, nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000, e nº 10.233, de 5 de junho de 2001, da Medida Provisória nº 2.228- 1, de 6 de setembro 
de 2001, e dá outras providências". 
 
Dispõe sobre as regras de gestão, organização e mecanismos de controle social, aplicáveis às 
Agências Reguladoras (ANEEL, ANP, ANATEL, ANVISA, ANS, ANA, ANTAQ, ANTT e ANCINE). 
Também determina que questões referentes à elaboração de planos de outorga, extinção do direito 
de exploração do serviço no regime público e celebração de contratos  de concessão para a 
prestação do serviço público são de competência do Ministério ao qual a agência estiver 
subordinada, na condição  de poder concedente. 
 
Processo decisório - o processo de decisão das agências reguladoras, atinente à regulação 
setorial, terá caráter colegiado. Entretanto, as minutas e as propostas de alteração de normas 
legais, atos normativos e decisões dos Conselhos Diretores de interesse geral dos agentes 
econômicos, de consumidores ou usuários dos serviços prestados devem obrigatoriamente ser 
objeto de consulta pública antes da tomada de decisão. Além disso, as reuniões deliberativas 
serão públicas e gravadas em meio eletrônico, cuja pauta deve ser divulgada com três dias de 
antecedência. 
 
Prestação de contas e controle social - o controle externo das agências reguladoras será 
exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas. As agências reguladoras 
deverão elaborar relatório anual circunstanciado de suas atividades, a ser encaminhado ao 
ministério a que estiverem vinculadas e ao Legislativo, destacando o cumprimento da política do 
setor definida pelos Poderes Legislativo e Executivo. Em até 45 dias após o encaminhamento do 
relatório anual, cada agência reguladora apresentará, em reunião conjunta das comissões 
temáticas pertinentes do Congresso Nacional, para deliberação destas, avaliação do cumprimento  
dos objetivos e metas estabelecidos, para o exercício anterior, no contrato de gestão, esclarecendo 
o impacto de suas operações e os resultados alcançados. 
 
Contrato de gestão de desempenho  - o contrato de gestão de desempenho será firmado entre a 
agência reguladora e o ministério  a que estiver vinculada, no prazo máximo de 90 dias após a 
publicação da Lei Orçamentária Anual. O contrato deve ser estabelecido a partir do plano de 
trabalho e submetido à apreciação do conselho de política setorial da respectiva área de atuação 
da agência reguladora, na forma de regulamento. Contados 20 dias de sua assinatura, a agência 
deverá encaminhar cópias do contrato para a Câmara, Senado, TCU e disponibilizar em seu 
respectivo sítio eletrônico. 
 
Os instrumentos de acompanhamento e avaliação de contrato serão dispostos em regulamento, 
bem como os procedimentos a serem observados para a sua assinatura e a emissão periódica de 
relatórios de acompanhamento e avaliação de desempenho das agências. 
 
O contrato de gestão de desempenho deverá especificar: (a) metas de desempenho administrativo 
e de fiscalização, prazo, indicadores, e mecanismos de avaliação que permitam quantificar seu 
desempenho;  (b) estimativas dos recursos orçamentários e cronograma de desembolso  dos 
recursos financeiros necessários; (c) obrigações e responsabilidades das partes em relação às 
metas definidas; (d) sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios, parâmetros e 
prazos; (e) sanções em caso de descumprimento  injustificado;  (f) período de vigência; e (g) 
condições para previsão e renovação. 
 
 
 
 



 

 

 
Ouvidoria - cada agência reguladora contará com um ouvidor, que atuará junto ao Conselho 
Diretor sem subordinação hierárquica e exercerá as suas atribuições sem acumulação com outras 
funções. Os relatórios sobre a atuação da agência devem ser encaminhados ao respectivo 
Conselho Diretor, para que se manifeste no prazo de 15 dias. O ouvidor será nomeado pelo 
Presidente da República, para mandado de quatro anos, vedada a recondução. 
 

Defesa da concorrência  - as agências reguladoras deverão monitorar as práticas de mercado 
dos agentes dos setores regulados, de forma a auxiliar os órgãos de defesa da concorrência na 
observância do cumprimento  de sua respectiva legislação. 
 

Os órgãos de defesa da concorrência são responsáveis pela aplicação da legislação de defesa da 
concorrência nos setores regulados, incumbindo-lhes a análise de atos de concentração, bem 
como a instauração e instrução de processos administrativos para apuração de infrações contra a 
ordem econômica, ressalvados os casos em que essas competências estejam expressamente 
atribuídas à agência reguladora em sua legislação específica. Para realização dessa análise, os 
órgãos de defesa da concorrência poderão solicitar pareceres técnicos aos seus setores de 
atuação, os quais devem ser encaminhados pela agência no prazo máximo de 30 dias, contados 
do recebimento do pedido. 
 

As agências reguladoras, quando tomarem conhecimento de fato que possa configurar infração à 
ordem econômica, deverão comunicá-lo aos órgãos de defesa da concorrência. 
 

Órgãos de regulamentação do poder público - as agências reguladoras promoverão a 
articulação com as agências ou órgãos reguladores dos estados, Distrito Federal e municípios, 
viabilizando, sempre que possível e a seu critério, a descentralização de suas atividades. Nesse 
caso, parte da receita arrecadada pela agência poderá ser repassada ao órgão regulador 
conveniado, para custeio de seus serviços, na forma do respectivo instrumento de convênio. 
Ademais, o repasse deve ser compatível com as custos da agência reguladora local para realizar 
as atividades delegadas. 
 

Por fim, o projeto ainda trata de regras específicas que buscam harmonizar, em cada agência 
reguladora, o regime jurídico geral que deve ser observado por todas elas. 

 
 

Destinação dos royalties e da participação especial para a educação / 
Destinação de recursos para o Fundo Social 

 

 
PL 05500/2013 do Poder Executivo, que "dispõe sobre a destinação de recursos para a educação 
com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da 
Constituição, e dá outras providências". 
 
Destina exclusivamente para a educação, na forma de regulamento: (i) 100% das receitas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes dos royalties e da 
participação especial relativas aos contratos celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, sob os 
regimes de concessão e de partilha de produção, referentes à exploração e produção de 
hidrocarbonetos, nas áreas do pré-sal e em outras áreas estratégicas, quando a lavra ocorrer na 
plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva; e (ii) 50% dos recursos 
resultantes do retorno sobre o capital do Fundo Social. 
 
Os recursos ora destinados para educação serão aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório 
constitucionalmente  previsto (artigo 212 da CF). 
 
Determina ainda que os recursos dos royalties e da participação especial destinados à União, 
provenientes dos contratos celebrados sob os regimes de concessão e de cessão onerosa, quando 
oriundos da produção realizada no horizonte geológico denominado pré-sal, em campos 
localizados nessas áreas, serão integralmente destinados ao Fundo Social. Entretanto, não serão 
destinadas a esse fundo as receitas da União provenientes dos royalties dos contratos celebrados 
sob o regime de partilha de produção. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 

 

 

CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 
 

Isenção de PIS/COFINS para transporte de mercadorias 
 

 

PL 05450/2013 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que "dá nova redação às Leis nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e à Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001". 
 
Exclui da base de cálculo da PIS/COFINS as receitas derivadas do reembolso de custos e 
despesas com transporte e viagens necessários à execução de serviços que, por determinação 
contratual, devem ser ressarcidos pelo contratante. 
 
Com relação à COFINS, permite o desconto de créditos relativos ao transporte de mercadorias 
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e isenta o transporte interno de mercadorias 
destinadas à exportação, quando realizado entre o estabelecimento produtor e o porto ou o 
aeroporto. 

 
 
 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Redução da base de salários de contribuição  no cômputo da aposentadoria / 
Postergação da data de início da aposentadoria 

 

 
PL 05396/2013 do deputado Eduardo Sciarra (PSD/PR), que "altera as Leis nº 8.212, de 24 de 
junho de 1991, e nº 8.213, de 24 de junho de 1991, para dar ao segurado a opção de postergar a 
data de início da aposentadoria e dá outras providências". 
 
Altera, nos casos de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, a média aritmética 
simples dos maiores salários de contribuição de 80% para 70% de todo o período contributivo, 
multiplicada pelo fator previdenciário. 
 
Faculta ao segurado, a partir da data em que adquirir o direito ao benefício, optar pela suspensão 
do recolhimento da contribuição previdenciária com postergação do início do período de benefício. 
Neste caso o benefício será computado pelo produto entre os seguintes fatores: 
(i) a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 70% de todo 
o período contributivo, findo na data de opção pela suspensão do recolhimento da contribuição; 
(ii) a correção monetária, medida pelo INPC, para o período compreendido  entre a opção pela 
suspensão do recolhimento  da contribuição  e o início do pagamento dos benefícios; 
(iii) o fator previdenciário referente à data de início do pagamento dos benefícios, sendo facultada a 
opção, a ser expressa pelo segurado, pelo emprego da tábua de mortalidade vigente quando da 
aquisição do direito ao benefício, ou da tábua de mortalidade vigente quando do início do 
pagamento  dos benefícios  no cálculo do fator previdenciário. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Na hipótese de opção dos segurados empregados pela suspensão do recolhimento da contribuição 
previdenciária com postergação do início do período de benefício, a contribuição  devida pela 
respectiva empresa à Seguridade Social será de 10% sobre o total das remunerações pagas, 
devidas ou creditadas, durante o mês, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Nesse caso, a empresa ficará 
isenta da contribuição  de 20% sobre o total das remunerações pagas a esses trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSE SETORIAL 
 

 

 

INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA 
 

Obrigação de tensões bivolts em produtos eletroeletrônicos de uso doméstico 
 

 

PL 05410/2013 do deputado Dimas  Fabiano (PP/MG), que "obriga que os aparelhos 
eletroeletrônicos monofásicos de uso doméstico, fabricados ou comercializados no País, 
funcionem, indistintamente, nas tensões nominais de 127 V ou 220 V". 
 
Estabelece que os aparelhos eletroeletrônicos  monofásicos  de uso doméstico, fabricados ou 
comercializados no país, deverão funcionar, obrigatoriamente, nas tensões nominais de 127 V ou 
220 V. 
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