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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Tipo Número Ementa Tramitação 

PL 7329/2006 Altera os arts. 32 e 80 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, para dispor sobre o 
acesso do empregado às informações 
relativas ao recolhimento de suas 
contribuições ao INSS, e dá outras 
providências. 

Comissão de 
Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC ) - 
Aprovada a Redação 
Final absteve-se de votar 
o Deputado Esperidião 
Amin. 

 

PL 5313/2009 Altera a Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 
1997, para impedir a aposentadoria, pelo 
Plano de Seguridade Social dos 
Congressistas, de parlamentar que tenha 
perdido o mandato de acordo com o art. 
55 da Constituição Federal por ato ou 
omissão ilícitos relacionados a recursos 
públicos. 

Arquivado nos termos 
do art. 133 do RICD 
(parecer contrário da 
comissão de mérito). 

PEC 478/2010 Revoga o parágrafo único do art. 7º da 
Constituição Federal, para estabelecer a 
igualdade de direitos trabalhistas entre os 
empregados domésticos e os demais 
trabalhadores urbanos e rurais. 

Comissão Especial 
destinada a proferir 
parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição 
nº 478-A, de 2010, do 
Sr. Carlos Bezerra, que 
"revoga o parágrafo 
único do art. 7º da 
Constituição Federal, 
para estabelecer a 
igualdade de direitos 
trabalhistas entre os 
empregados domésticos 
e os demais 
trabalhadores urbanos e 
rurais" (PEC47810 ) - 
Parecer da Relatora, 
Dep. Benedita da Silva 
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(PT-RJ), pela aprovação 
desta, e da PEC 
114/2011, apensada, 
com substitutivo. 

PL 1215/2009 Altera a Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 
1997, para impedir a aposentadoria, pelo 
Instituto de Previdência dos Congressistas 
(IPC), de parlamentar que tenha perdido o 
mandato, de acordo com o art. 55 da 
Constituição Federal, por ato ou omissão 
ilícitos relacionados a recursos públicos.  

Arquivado nos termos 
do art. 133 do RICD 
(parecer contrário da 
comissão de mérito). 

 

SENADO FEDERAL 
 

Tipo Número Ementa Tramitação 

PLS 92/2006 Acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 12 da 
Lei nº 6.019 de 3 de janeiro de 1974, 
para dispor sobre a responsabilidade 
civil nos acidentes ocorridos no 
trabalho temporário ou terceirizado 
e dá outras providências. 

REMETIDO À CAMARA 
FEDERAL. 

PLS 493/2011 Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, de forma a permitir que o 
valor da aposentadoria do segurado 
que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa, por 
razões decorrentes de doença ou 
deficiência física, seja acrescido de 
vinte e cinco por cento. 

Relatório do Senador Casildo 
Maldaner, com voto pela 
aprovação do Projeto. 
 

PECs 58/2011 
Tramitam 
em 
conjunto as 
PEC's nºs 
58, 59, 62, 
64 e 77, de 
2011. 

Altera o parágrafo único do art. 7º 
da Constituição Federativa do Brasil, 
para assegurar aos trabalhadores 
domésticos os mesmos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais. 

CCJ - Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania - Senadora Ana Rita, 
para emitir relatório. 

PLS 583/2011 Acrescenta parágrafo único ao art. 
27 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

CAS - Comissão de Assuntos 
Sociais -Relatório do Senador 
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1991, que dispõe sobre o Plano de 
Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências, para 
estabelecer a contagem no período 
de carência para a aposentadoria 
por tempo de contribuição do tempo 
de serviço como segurado especial, 
até o limite de vinte cinco anos para 
a mulher e trinta anos para o 
homem. 

Cyro Miranda, com voto pela 
aprovação do Projeto e das 
duas Emendas. 
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