SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

, DE 2017

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS,
sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 274, de
2012 – Complementar, do Senador Pedro Taques,
que regulamenta o inciso I do artigo 7º da
Constituição Federal, que dispõe sobre a proteção
da relação de emprego contra a despedida
arbitrária ou sem justa causa.

Relator: Senador JOSÉ PIMENTEL

I – RELATÓRIO
Vem a exame desta Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 274, de 2012 – Complementar, de autoria
do Senador Pedro Taques, que tem por objeto a regulamentação do art. 7º, I,
da Constituição Federal, com a regulamentação da proteção do emprego
contra a despedida arbitrária ou sem justa causa.
O Projeto compõe-se de oito artigos. O art. 1º consiste em
reiteração da ementa, reservando-se o primeiro dispositivo legal
propriamente dito para o art. 2º que determina se considerar arbitrária ou sem
justa causa toda despedida que não se fundamente em:
a) falta grave, nos termos do art. 482 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, ou;
b) motivo econômico e financeiro relevante.
Nos termos do projeto, consideram-se motivos econômicos e
financeiros relevantes, de forma cumulativa:
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I – aqueles decorrentes da necessidade de desativação parcial do
processo produtivo da empresa para preservar sua sobrevivência; e
II – aqueles que justifiquem exclusivamente as despedidas
coletivas, assim consideradas as efetivadas simultaneamente e envolvendo,
pelo menos, mais de um trabalhador.
O art. 2º determina, ainda, que o critério de seleção dos
empregados a serem dispensados deve ser necessariamente negociado entre
empregador e sindicato da categoria profissional ou definido por árbitro, se
impossível o acordo.
Determina, ainda, que nova vaga de trabalho deve ser oferecida
aos empregados dispensados sem justa causa, sendo vedada admissão de
novo empregado sem tal oferta.
O art. 3º garante ao empregado dispensado sem justa causa:
I – a sua reintegração ao emprego e o pagamento dos salários e
demais direitos devidos pelo período de afastamento; ou
II – pagamento de verbas indenizatórias com valor equivalente
a um mês e meio de salário, para cada ano trabalhado, ou fração superior a
seis meses de serviço prestado, o pagamento dos salários e demais direitos
devidos pelo período de afastamento e a manutenção do auxílio-alimentação,
vale-transporte, auxílio-creche, bem como plano de assistência médica, até
que encontre novo emprego, por um período de, no mínimo, seis meses; e
III – o levantamento dos valores relativos ao saldo dos depósitos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Inclui, ainda, regras especiais para diaristas, tarefeiros e
trabalhadores que recebam por comissão. O descumprimento das disposições
desse artigo acarretará as sanções estabelecidas no art. 4º.
O projeto faculta ao empregado reintegrado optar pela rescisão
do contrato em até sessenta dias de sua reintegração, recebendo a
correspondente indenização (art. 5º).
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O art. 6º, por seu turno, estabelece regras especiais para os
estabelecimentos que contem com menos de cinco empregados e,
finalmente, o art. 7º exclui os domésticos da abrangência da Lei.
Entre 2012 e 2015, o PLS tramitou conjuntamente com o PLS
nº 232 – Complementar, de 2012, até que, com o arquivamento dessa
proposição, passou a tramitar isoladamente.
A matéria não recebeu, até o presente momento, quaisquer
emendas.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 100, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) compete opinar sobre
relações de trabalho, sendo adequada, portanto, do ponto de vista regimental,
a presente análise.
Não se verifica vício de iniciativa ou conflito com norma
constitucional capaz de obstar o prosseguimento regular da matéria.
A Constitucionalidade formal da proposição foi respeitada, pois
observados os arts. 22, inciso I; o caput do art. 48 da Constituição Federal, e
não foi vulnerado o art. 61 da CF, o que põe a matéria no campo de
competência do Congresso Nacional, tanto no tocante à sua iniciativa quanto
à sua apreciação.
A natureza da matéria – Projeto de Lei Complementar – segue
adequadamente as disposições do art. 7º, I, da Constituição, quanto à forma
e conteúdo.
Trata-se, no mérito, de regulamentação de preceito
constitucional cuja necessidade – mormente no presente momento – é tanto
fundamental quanto imprescindível.
O Constituinte de 1988, como modelador da vontade geral da
população brasileira, consubstanciada na Constituição democrática, erigiu o
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valor social do trabalho como um dos elementos fundadores máximos do
Brasil.
Por esse motivo, optou por dar uma proteção inequívoca e
decisiva ao contrato de trabalho – forma preferencial de relação de prestação
de serviço.
Para tanto, definiu que a relação de emprego seria protegida
contra a despedida imotivada ou sem justa causa, estabelecendo, ainda que
essa proteção se daria na forma de Lei Complementar que, malgrado os vinte
e oito anos decorridos desde a promulgação da Constituição, não foi ainda
adotada.
O Projeto ora em exame busca, justamente, sanar essa
lamentável lacuna legislativa e o faz, entendemos, com grande mérito.
O ex-Senador Pedro Taques busca estabelecer um marco
normativo definitivo para o tema e, para tanto, fixa os critérios de licitude da
dispensa do trabalhador, quais sejam, as hipóteses de justa causa já
discriminadas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e os motivos
econômicos e financeiros relevantes, quais sejam, aqueles fundados em
necessidades reais do empregador que imponham a necessidade de dispensar
parte de sua mão de obra, para garantir a preservação da empresa.
Para tanto, estabelece procedimento de caracterização desses
motivos, que passam pela seleção de demitidos por meio de negociação
coletiva ou de arbitragem.
Estabelece, ademais, que é atribuição do empregador
comprovar os motivos alegados e veda a admissão de outro empregado antes
que seja efetivada a readmissão do empregado dispensado sem justa causa,
que, em princípio, deve ser realizada sempre que for apurada a inexistência
de falta grave ou de motivo relevante.
Além disso, como dissemos, cumpre o mandamento
constitucional e estabelece indenização compensatória expressiva para os
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casos em que não for possível – ou desejada pelo empregado – a sua
readmissão.
Além disso, por questão de equidade, estabelece regras distintas
e menos restritivas para os pequenos empregadores e afasta sua
aplicabilidade para os empregadores domésticos, em razão da capacidade
econômica menor desses, tanto de uns quanto de outros.
A liberdade econômica do empregador não pode ser confundida
com a liberdade de dispor, como bem o entender, do emprego de seus
trabalhadores.
A natureza social da propriedade privada tem, como corolário,
a obrigação de preservar ao máximo as condições sociais dos trabalhadores,
protegendo-os do risco da atividade econômica.
O empregador não pode dispor da capacidade de lançar, a seu
talante, seus empregados no desemprego e nas incertezas e privações que o
acompanham.
Em um tempo em que as conquistas históricas dos trabalhadores
brasileiros se encontram sob ameaça, julgamos essencial adotar medidas que
protejam o emprego e o trabalhador e que, em decorrência, deem um passo
importantíssimo para a consecução do Estado Social que o povo brasileiro
desejava em 1988 e continua a desejar agora.
Sugerimos unicamente emenda que suprime o art. 1º que, em
nosso entendimento, se afigura desnecessário, dado que se limita a repetir a
ementa, caracterizando-se assim, aplicação excessivamente literal do art. 7º
da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Efetivamente, entendemos que o referido dispositivo se destina
a assegurar que o comando mais expressivo de uma Lei seja contemplado
logo em seu começo e não que esse primeiro artigo se destine, unicamente,
a explicar o objeto da norma, pois, para isso, já existe a ementa.
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Do exposto, o voto é pela aprovação do PLS nº 274, de 2012 –
Complementar, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº - CAS
Suprima-se o art. 1º do PLS nº 274, de 2012, renumerando-se
os subsequentes.

Sala da Comissão,

de

de 2017.

, Presidente

, Relator
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III – VOTO

