PROJETO DE LEI N.º 2.820, DE 2015
(Dos Srs. Goulart e Rogério Rosso)
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para dispor sobre a jornada
flexível de trabalho.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-726/2015.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O artigo 58-A, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 58-A. ............................................................................................
..............................................................................................................
§ 3º A jornada de trabalho em regime de tempo parcial descrito no
caput deste artigo poderá ser flexível se previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
I – A remuneração será proporcional às horas trabalhadas, podendo
ser negociado seu valor entre o empregador e o sindicato, desde que o
salário mensal não some valor inferior ao salário mínimo.
II – A jornada flexível de trabalho deve ser aplicada preferencialmente
para os trabalhadores estudantes e para os trabalhadores com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade.
III – Para os fins deste artigo considera-se:
a) jornada de trabalho eventual aquela realizada por no máximo 30
minutos por dia;
b) jornada de trabalho flexível ou intermitente aquela realizada por no
máximo 400 minutos por dia;
c) jornada de trabalho permanente, contínua ou eventual aquela
realizada acima de 400 minutos por dia.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Brasil passa por um momento de elevada crise econômico-financeira
que tem afastado os consumidores dos estabelecimentos de varejo e serviços
(incluindo bares, restaurantes, franquias, lojas de departamento), o que tem
ocasionado na demissão de muitos funcionários em razão do baixo retorno
financeiro.
Diante de tal situação, os representantes dos trabalhadores têm
buscado junto ao Governo uma solução para preservar os empregos das pessoas
em momentos de crise financeira, razão pelo qual a proposta em tela é meritória e
oportuna, tendo em vista que criando uma possibilidade de jornada mais flexível, os
horários de trabalho atenderiam à flutuação de clientes, ou seja, haveria um maior
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número de funcionários conforme os horários de maior demanda e a consequente
redução quando houvesse pouco movimento nos estabelecimentos comerciais.
Desta forma, aposentados e jovens estudantes poderiam trabalhar, por
exemplo, em dias alternados, ou iniciando no meio da semana, diferentemente do
que é comum (segunda a sexta-feira ou sábado), ou indo apenas duas ou três vezes
por

semana,

conforme

suas

possibilidades

e

segundo

a

demanda

do

estabelecimento ou loja.
Para os empresários desses segmentos, as regras trabalhistas
atualmente em vigor atendem a uma economia voltada para o setor industrial desde
a criação da CLT em 1943 e precisam ser modernizadas. A Constituição Federal em
seu artigo 7º, inciso XIII, prevê a faculdade dessa possibilidade de redução ou
compensação de horários conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Portanto, se houver também a possibilidade de flexibilizar o
cumprimento dessa jornada poderá, em contrapartida, reduzir as demissões, bem
como incentivar a contratação de pessoas que ainda não entraram no mercado de
trabalho ou que já saíram dele, pois com a jornada atual, o varejo tem quadro de
funcionários maior do que precisa em alguns momentos e menor do que o
necessário em outros.
O objetivo da proposta não é retirar direitos do trabalhador, e sim,
permitir formas menos engessadas de contratação. Como exemplo disso podemos
citar a loja de lingerie da Victoria's Secret, em Nova Iorque, Estados Unidos, onde
parte das funcionárias trabalha de forma flexível. De igual modo, há o grupo de
supermercados Walmart que nos Estados Unidos costuma contratar pessoas acima
de 55 anos como repositores de prateleira nos horários com menos movimentação
de clientes.
Em momentos de instabilidade econômica, medidas como a da jornada
móvel ou flexível, termo quase não usado pelo setor varejista por causa da
resistência dos sindicatos, servem para adaptar a quantidade de funcionários ao
movimento de clientes nas lojas e para manter empregos em momentos de crise,
gerando vagas quando a economia estiver aquecida.
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Por todo o exposto, nestes termos, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2015.

Deputado ROGÉRIO ROSSO

Deputado GOULART

PSD/DF

PSD/SP

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. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 26, de 2000) e (Artigo com nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 64, de 2010)
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;
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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)
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;
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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,
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;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA DURAÇÃO DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Jornada de Trabalho
Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade
privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro
limite.
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§ 1º Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as
variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite
máximo de dez minutos diários. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.243, de 19/6/2001)
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu
retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo
quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o
empregador fornecer a condução. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.243, de 19/6/2001)
§ 3º Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por
meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em
local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo
empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. (Parágrafo acrescido pela Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006)

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração
não exceda a vinte e cinco horas semanais.
§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será
proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções,
tempo integral.
§2º Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita
mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente
de negociação coletiva. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre
empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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