PROJETO DE LEI N.º 8.224, DE 2014
(Do Sr. Antonio Bulhões)
Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), a fim de permitir a falta do empregado ao trabalho um dia a cada
semestre, quando necessitar comparecer a reuniões na instituição de
ensino básico de seus dependentes.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5946/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso X:
Art. 473...................................................................
X – 1 (um) dia a cada semestre para participar de
reuniões pedagógicas na instituição de ensino básico de seus
filhos ou de crianças sob sua guarda.
Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A participação dos pais na vida escolar dos seus filhos pode
influenciar, de modo efetivo, o processo de desenvolvimento da aprendizagem dos
educandos. A escola faz parte do quotidiano do aluno e os pais devem estar
envolvidos em todo o processo de aprendizagem.
Se considerarmos que as escolas são um prolongamento do
lar, onde o aluno se socializa com os outros e partilha o seu dia a dia, torna-se cada
vez mais importante sensibilizar os pais para participarem ativamente da vida
escolar de seus filhos.
Sabemos que a colaboração e interação dos pais com os
professores ajudam a resolver muitos problemas vivenciados pelos educandos que
vão surgindo ao longo do seu percurso escolar.
Além disso, o envolvimento dos pais melhora o sentimento de
ligação entre a escola e a comunidade, contribuindo significativamente para uma
educação de sucesso.
Porém, muitas vezes, a abstenção dos pais na vida escolar
dos filhos deve-se ao fato de que as reuniões escolares acontecem no período de
trabalho dos pais, e muitos empregadores são insensíveis quanto à necessidade de
liberarem os trabalhadores para estar presentes nessas ocasiões.
A alteração legislativa que ora propomos, dispondo sobre nova
modalidade de falta justificada, permitirá que o trabalhador tenha maior
conhecimento da vida escolar de seu filho e se envolva no processo de ensino, o
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que proporcionará, de imediato, uma redução dos índices de baixo rendimento e de
evasão escolar.
Dessa forma, por considerarmos que o presente projeto de lei
irá melhorar de forma determinante o nosso ordenamento jurídico, contamos com o
apoio dos Colegas para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2014.
Deputado ANTONIO BULHÕES
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

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,
....................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO
Art. 471. Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua
volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que
pertencia na empresa.
Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço
militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do
contrato de trabalho por parte do empregador.
§ 1º Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se
afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável
que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo
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máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a
terminação do encargo que estava obrigado.
§ 2º Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim
acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva
terminação.
§ 3º Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a
autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de
trabalho, sem que se configure a suspensão do contrato de trabalho. (Parágrafo acrescido
pelo Decreto-Lei nº 3, de 27/1/1966)
§ 4º O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado pela
autoridade competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada com
audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a instauração
do competente inquérito administrativo. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 3, de
27/1/1966)
§ 5º Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento, o empregado
continuará percebendo sua remuneração. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 3, de
27/1/1966)
Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do
salário: (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social , viva sob sua dependência econômica; (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de
28/2/1967; expressão “carteira profissional” alterada pelo Decreto-Lei nº 926, de
10/10/1969)
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; (Inciso acrescido pelo
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
III - por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;
(Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967) (Vide §1º do art. 10 do ADCT)
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação
voluntária de sangue devidamente comprovada; (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de
28/2/1967)
V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos
termos da lei respectiva. (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
VI - No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço
Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do
Serviço Militar). (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 757, de 12/8/1969)
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame
vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. (Inciso acrescido pela Lei nº
9.471, de 14/7/1997)
VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.
(Inciso acrescido pela Lei nº 9.853, de 27/10/1999)
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de
entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o
Brasil seja membro. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.304, de 11/5/2006)
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Art. 474. A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos
importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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