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MPV 873
00355

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

Emenda Modificativa n°_______, de 2019

Altera-se o art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, que alterou o
art. nº 582, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 582 - A contribuição dos empregados que autorizarem, prévia, voluntária e
expressamente, o recolhimento da contribuição sindical, será feito com
desconto em folha de pagamento.

§ 1º É vedado o desconto da contribuição sindical, na hipótese de inexistência
de autorização prévia e expressa do empregado. (NR)”
............................................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, é
paga pelo trabalhador uma vez por ano e corresponde à remuneração de um
dia de trabalho (1/30 do salário mensal). Com a reforma trabalhista, em 2017,
ela passou a ser opcional e só deve ser cobrada dos trabalhadores que a
autorizem.
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A

interpretação

de

que

a

nova

MP seria

inconstitucional

permitiria que entidades sindicais entrem com uma Adin (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal), que pode decidir
por barrá-la.
Duas confederações de servidores públicos já ingressaram com uma
Adin no STF, e as principais centrais sindicais que representam trabalhadores
do setor privado informaram que estão avaliando essa possibilidade também.
O recolhimento do imposto sindical deixa de ser feito sobre o salário
e passa a ser por boleto bancário, que deve ser enviado por correio ou email ao trabalhador. Para alguns, isso seria conflitante com a Constituição
Federal de 1988, que prevê o desconto sindical em folha de pagamento:
“A assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em
folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei - Constituição Federal, art. 8º,
inciso IV”.
É um conflito direto e autoevidente, porque, se a Constituição diz que o
desconto deve ser em folha, não cabe a uma medida provisória alterá-la. Uma
mudança desse tipo, só poderia ser feita por meio de PEC (Proposta de
Emenda Constitucional), que tem maiores exigências para aprovação pelo
Congresso.
Diante de todo exposto, são estas as razões que fundamentam a
necessidade da emenda proposta, enfatizando que a matéria trará grandes
avanços ao regular exercício do mandato classista.
Sala da Comissão, 12 de março de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, de 1º de março de 2019
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação à alínea c do art. 240.

Art. 240...
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for
filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral
da categoria, desde que prévia, voluntária, individual e expressamente autorizado
pelo servidor.
JUSTIFICAÇÃO
O art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com a redação dada pelo
Decreto-Lei Nº 229, de 1967, época em que vigia o regime militar, previa que, pelo simples
fato de participar de categoria econômica ou profissional ou das profissões liberais, o
trabalhador já se obrigava ao desconto da contribuição sindical:

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do
"imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
neste Capítulo.
(Vide Decreto-Lei nº 229, de 1967).

Desde a publicação da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, fruto da conversão da
MPV 808/2017, a contribuição sindical de que trata o art. 578 do códex trabalhista
estabeleceu que o referido desconto só seria possível se houvesse autorização prévia e
expressa do trabalhador:
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
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neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). (não grifado no original).

A alínea “b” (sic) do art. 2º da MPV 873 revoga a possibilidade de que seja
descontado em folha o valor das mensalidades e contribuiçõ es sindicais aprovadas pela
categoria, nos termos da Constituição, devidas pelos servidores públicos federais. O caput e a
alínea “c” do art. 240 da lei 8.112/1990, estabelecia que:
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da
Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes
direitos, entre outros, dela decorrentes:
..........................................................................................................................
c) de descontar em folha o valor das mensalidades e contribuições definidas
em assembleia geral da categoria, podendo ser dispensado o pagamento dos
valores devidos em razão do cadastramento e da operacionalização das
consignações.

A alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória 873/2019 revogou a alínea “c” do art.
240 da lei 8.112/1990, acima transcrito.
Importa consignar que não se está a tratar do “imposto sindical”, mas da própria
contribuição associativa mensal, que, em que pese já decorrer de prévia, voluntária,
individual e expressa autorização, somente agora, pela emenda que ora se apresenta, busca-se
a aprimorar aquela previsão legal.
A iniciativa do governo, ainda mais por Medida Provisória, cujos efeitos se operam
de imediato, pela força de lei que ostenta, inflige às respectivas associações e sindicatos
reestruturação administrativa com grave risco de perda de receita, em face da dificuldade de
se efetuar a cobrança em caráter individual e sem prazo adequado.
Apesar da justificativa que consta da MSG 69/2019, que encaminha a MPV
873/2019, afirmar que “os sindicatos e associações que forem diligentes, fizerem uma
representação adequada, prestarem um serviço relevante aos seus membros, receberão as
contribuições em dia e sem questionamentos”, o autor certamente não mensurou as
consequências de se estabelecer a cobrança descentralizada das contribuições de forma
imediata. Pior, se tinha consciência dos danos que a medida proporcionaria, faz surgir no
imaginário coletivo que a intenção poderia ser somente a de dificultar ou inviabilizar as
atividades sindicais e associativas, o que não se pode sequer supor.
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Impende destacar que o desconto feito pela União das referidas contribuições vige há
mais de 28 anos, encontra-se plenamente pacificado na administração pública e devidamente
regulamentado pelo Decreto 8.690/2016, que assegura o direito ao desconto referido no art.
240 da Lei 8.112, de 1990, mas condiciona a operacionalização da consignação à celebração
de contrato administrativo, que dever prever, entre outras cláusulas, as que disponham sobre a
obrigação do consignatário de cumprir as obrigações definidas pelo Ministério para o
cadastramento necessário ao processamento das consignações, a sistemática de tratamento de
reclamações acerca de eventual irregularidade de autorização de inclusão de consignações, a
sistemática de devolução de valores debitados indevidamente e as hipóteses de desativação
temporária e de descadastramento do consignatário.
Se a intenção do governo é, como já ventilado por algumas lideranças do governo,
não permitir que não haja a cobrança de qualquer contribuição sindical sem que haja a
aquiescência do servidor, a proposta apresentada sob a forma desta emenda vai ao encontro
daquele objetivo e prestigia os sindicatos e associações que se sustentam exclusivamente das
contribuições voluntárias de seus filiados/associados.
Não se pode encerrar esse arrazoado sem tranquilizar o governo com relação a um
ponto específico enunciado na MSG 69/2019: sua preocupação em conferir maior autonomia
e independência na relação entre a União e sindicatos/associações, o que justificaria o fim do
desconto em folha.
De acordo com a redação a seguir reproduzida, o governo tenta vincular o atual
desconto em folha, um procedimento administrativo, que não guarda qualquer relação com as
tratativas políticas, à eventual dependência dos sindicatos e associações:
“A verdade é que, assim como ocorreu na relação entre estado e igreja, deve
haver uma evolução no sentido de uma total autonomia na relação
entre estado e entidades sindicais, a fim de conferir independência para
cada uma das partes, afastar qualquer conflito de interesse que por
ventura possa acontecer e evitar ações ou condutas inadequadas tanto
por parte do estado quanto por parte das entidades sindicais”.
(grifamos).

Desde 1990, por tanto há 28 anos, a regra do desconto vigora e é possível,
analisando a história, perceber que nenhuma entidade sindical ou associativa se sentiu
melindrada em defender seus pontos de vista, de forma mais ou menos veemente. Portanto, a
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justificativa do governo não se sustenta e a revogação do inciso “c” do art. 240 da Lei
8112/90 não deve, por essa razão, prosperar.
Diante do exposto, solicito aos nobres pares apoio para a aprovação da presente
emenda.
Sala da Comissão, em____de março de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alteração promovida no art. 545, da CLT, previsto no
art. 1º, da Medida Provisória nº 873/2019.
JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo é inconstitucional. A alteração promovida pela
Medida Provisória tornou o artigo 545 inconstitucional uma vez que viola de
forma direta os artigos 7º, inciso XXVI e o artigo 8º, incisos, I, III e IV, da
Constituição Federal de 1988. A alteração promovida pela MP 873 ainda está
em dissonância com o disposto no artigo 462, da CLT.
A alteração promovida, além das violações à CF/88 acimas
destacadas, deixou de considerar que a Assembleia-geral é o órgão máximo
das entidades sindicais e tem plenos poderes, quando devidamente
convocada, para decidir sobre greve, aceitação de proposta de Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho, aceitação de aumento, alteração, manutenção,
inclusão e exclusão de cláusulas sociais e econômicas, enfim tem competência
para tratar de todos os assuntos referentes à categoria, inclusive sobre
contribuições, tendo a decisão tomada em Assembleia-geral validade para
todos os trabalhadores filiados e não filiados que sejam vinculados à categoria.
O direito de impor contribuições consagrado no artigo 513, e,
da Consolidação das Leis do Trabalho, não depende e nem exige a filiação ao
quadro associativo da Entidade Sindical, mas sim a necessária vinculação a
uma determinada categoria, econômica ou profissional, vejamos:
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas.
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A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho se manifestou sobre o tema editando o seguinte Enunciado:
ENUNCIADO no 24/CCR (264a Sessão Ordinária, realizada em
27/11/18 - DOU Seção 1 - 30/11/18 - pág. 262-263)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ESTIPULAÇÃO EM ASSEMBLEIA
GERAL. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE
OPOSIÇÃO ASSEGURADO. A contribuição sindical será́ fixada pela
Assembleia Geral da categoria, registrada em ata, e descontada da
folha dos trabalhadores associados ou não ao sindicato, conforme
valores estipulados de forma razoável e datas fixadas pela categoria,
desde que regularmente convocados e assegurada a ampla
participação, sempre garantido o direito de oposição manifestado
pelos obreiros, cujo prazo inicia-se a partir da vigência do
correspondente Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

A alteração promovida pela referida MP 873/2019 ofende de
forma clara diversos artigos e princípios constitucionais em especial o da
autonomia e da liberdade sindical.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a
Consolidação
das
Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição
sindical,
e
revoga
dispositivo da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA Nº______
Suprima-se a alteração promovida no art. 579, da
CLT, previsto no art. 1º, da Medida Provisória nº
873/2019.

JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo é inconstitucional. A alteração
promovida pela Medida Provisória tornou o artigo 579
inconstitucional uma vez que viola de forma direta os
artigos 5º, XVII e XVIII, 7º, inciso XXVI e o artigo 8º,
incisos, I, III e IV, da Constituição Federal de 1988. A
alteração promovida pela MP 873 ainda está em dissonância
com o disposto no artigo 462, da CLT.
A alteração promovida, além das violações à
CF/88 acimas destacadas, deixou de considerar que a
assembleia é o órgão máximo das entidades sindicais e tem
plenos poderes, quando devidamente convocada, para decidir
sobre greve, aceitação de proposta de Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho, aceitação de aumento, alteração,
manutenção, inclusão e exclusão de cláusulas sociais e
econômicas, enfim tem competência para tratar de todos os
assuntos
referentes
à
categoria,
inclusive
sobre
contribuições, tendo a decisão tomada em assembleia
validade para todos os trabalhadores filiados e não
filiados que sejam vinculados à categoria.
A alteração promovida visa impedir que o
empregador proceda o desconto em folha de contribuições em
benefício das entidades sindicais, ainda que previamente
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autorizadas
e
estabelecidas
na
negociação
coletiva,
ofendendo de forma clara diversos artigos e princípios
constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade
sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes
de
custeio
das
entidades
sindicais
contribuição
negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou qualquer outro
nome), chamadas pela MP de contribuições sindicais, o
sistema definido para a contribuição sindical o que atenta
contra a liberdade sindical e à livre negociação (CF, art.
8º, caput e VI), uma vez que impede que as assembleias
definam as formas de financiamento das entidades sindicais
e a forma de desconto em acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Quanto ao direito de oposição não existe nada
mais razoável, ainda que contrário ao princípio da
vinculação, uma vez que se dá direito ao não filiado de se
opor ao desconto das contribuições sindicais, tendo
inclusive a CCR do Ministério Público do Trabalho editado o
seguinte Enunciado:
ENUNCIADO no 24/CCR (264a Sessão Ordinária, realizada em
27/11/18 - DOU Seção 1 - 30/11/18 - pág. 262-263)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ESTIPULAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL.
DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPOSIÇÃO
ASSEGURADO. A contribuição sindical será fixada pela
Assembleia Geral da categoria, registrada em ata, e
descontada da folha dos trabalhadores associados ou não
ao sindicato, conforme valores estipulados de forma
razoável e datas fixadas pela categoria, desde que
regularmente
convocados
e
assegurada
a
ampla
participação, sempre garantido o direito de oposição
manifestado pelos obreiros, cujo prazo inicia-se a
partir da vigência do correspondente Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho.

A vinculação do trabalhador a determinada
categoria nada tem a ver com o direito de filiação, que,
sem dúvida, é facultativa, nos exatos termos do inciso V do
artigo 8°, da CF/88.
O direito de impor contribuições consagrado no
artigo 513, e, da Consolidação das Leis do Trabalho, não
depende e nem exige a filiação ao quadro associativo da
Entidade Sindical, mas sim a necessária vinculação a uma
determinada categoria, econômica ou profissional, vejamos:
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos :
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e) impor contribuições a todos aqueles que participam
das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas.

Uma coisa é a liberdade de se filiar ou não à
entidade sindical, de ser sócio, a outra o dever de
solidariedade, de retribuir a representação pelo sindicato
nas negociações coletivas, de ser abrangido pelo Acordo,
Convenção Coletiva ou Sentença Normativa.
A
vinculação
decorre
de
determinação
constitucional, nos termos do disposto no inciso II, do
artigo 8°, da CF/88, ao sindicato incumbe a representação
da categoria profissional, ou seja, todos os que integram a
categoria representada. Significa que, exercendo uma
atividade ou profissão, a pessoa, física ou jurídica, fica
automaticamente
vinculada
a
uma
categoria,
independentemente de sua vontade pessoal.
Desde o momento inicial em que o ingressa na
categoria profissional ou econômica, querendo ou não, fica
representada
pelo
sindicato
por
uma
imposição
da
Constituição Federal.
Dessa vinculação sobrevém
contribuir para a entidade sindical.

a

obrigação

de

A filiação, ao contrário da vinculação, é
espontânea. A pessoa é livre para filiar-se, ou desfiliarse, à entidade sindical. Não se pode confundir categoria
com quadro associativo, uma vez que categoria é o conjunto
de todos os trabalhadores ou empregadores que se ativam em
uma mesma atividade econômica ou em atividades assemelhadas
conforme a conceituação que lhe deu o § 2º, do artigo 511
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Deste modo, resulta inequivocamente comprovado
que o direito de filiação não é o determinante da
obrigatoriedade de contribuir para o sindicato salvo quanto
à “mensalidade sindical”. Esta, repetimos, depende da
filiação, que, é voluntária. As outras não, porque decorrem
da vinculação à categoria representada pela entidade
sindical.
Justamente
a
entidade
sindical
defender
interesses
coletivos
da
categoria
que
representa,
considerada como um todo, os Acordos e Convenções Coletivas
de Trabalho têm efeito erga omnes, beneficiando e também
obrigando mesmo aqueles que não são filiados ou associados

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

CONGRESSO NACIONAL
à Entidade Sindical, não só quanto a questão do custeio mas
em relação a tudo que for decidido em Assembleia -geral.
A alteração promovida visa impedir que o
empregador proceda o desconto em folha de contribuições em
benefício das entidades sindicais, ainda que previamente
autorizadas e/ou estabelecidas em Assembleia-geral na
negociação coletiva, ofendendo de forma clara diversos
artigos e princípios constitucionais em especial o da
autonomia e da liberdade sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes
de
custeio
das
entidades
sindicais
(contribuição
negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou qualquer outro
nome), chamadas pela MP de contribuições sindicais, o
sistema definido para a contribuição sindical o que atenta
contra a liberdade sindical e à livre negociação (CF, art.
8º, caput e VI), uma vez que impede que as Assembleiasgerais definam as formas de financiamento das entidades
sindicais e a forma de desconto em acordos e convenções
coletivas de trabalho.
A alteração promovida ofende de forma clara
diversos artigos e princípios constitucionais em especial o
da autonomia e da liberdade sindical.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY-PT/DF
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MPV 873
00359

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, de 1º de março de 2019
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação à alínea c do art. 240.

Art. 240...
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for
filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral
da categoria, desde que prévia, voluntária, individual e expressamente autorizado
pelo servidor.
JUSTIFICAÇÃO
O art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com a redação dada pelo
Decreto-Lei Nº 229, de 1967, época em que vigia o regime militar, previa que, pelo simples
fato de participar de categoria econômica ou profissional ou das profissões liberais, o
trabalhador já se obrigava ao desconto da contribuição sindical:

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do
"imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
neste Capítulo.
(Vide Decreto-Lei nº 229, de 1967).

Desde a publicação da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, fruto da conversão da
MPV 808/2017, a contribuição sindical de que trata o art. 578 do códex trabalhista
estabeleceu que o referido desconto só seria possível se houvesse autorização prévia e
expressa do trabalhador:
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
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neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). (não grifado no original).

A alínea “b” (sic) do art. 2º da MPV 873 revoga a possibilidade de que seja
descontado em folha o valor das mensalidades e contribuiçõ es sindicais aprovadas pela
categoria, nos termos da Constituição, devidas pelos servidores públicos federais. O caput e a
alínea “c” do art. 240 da lei 8.112/1990, estabelecia que:
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da
Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes
direitos, entre outros, dela decorrentes:
..........................................................................................................................
c) de descontar em folha o valor das mensalidades e contribuições definidas
em assembleia geral da categoria, podendo ser dispensado o pagamento dos
valores devidos em razão do cadastramento e da operacionalização das
consignações.

A alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória 873/2019 revogou a alínea “c” do art.
240 da lei 8.112/1990, acima transcrito.
Importa consignar que não se está a tratar do “imposto sindical”, mas da própria
contribuição associativa mensal, que, em que pese já decorrer de prévia, voluntária,
individual e expressa autorização, somente agora, pela emenda que ora se apresenta, busca-se
a aprimorar aquela previsão legal.
A iniciativa do governo, ainda mais por Medida Provisória, cujos efeitos se operam
de imediato, pela força de lei que ostenta, inflige às respectivas associações e sindicatos
reestruturação administrativa com grave risco de perda de receita, em face da dificuldade de
se efetuar a cobrança em caráter individual e sem prazo adequado.
Apesar da justificativa que consta da MSG 69/2019, que encaminha a MPV
873/2019, afirmar que “os sindicatos e associações que forem diligentes, fizerem uma
representação adequada, prestarem um serviço relevante aos seus membros, receberão as
contribuições em dia e sem questionamentos”, o autor certamente não mensurou as
consequências de se estabelecer a cobrança descentralizada das contribuições de forma
imediata. Pior, se tinha consciência dos danos que a medida proporcionaria, faz surgir no
imaginário coletivo que a intenção poderia ser somente a de dificultar ou inviabilizar as
atividades sindicais e associativas, o que não se pode sequer supor.
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Impende destacar que o desconto feito pela União das referidas contribuições vige há
mais de 28 anos, encontra-se plenamente pacificado na administração pública e devidamente
regulamentado pelo Decreto 8.690/2016, que assegura o direito ao desconto referido no art.
240 da Lei 8.112, de 1990, mas condiciona a operacionalização da consignação à celebração
de contrato administrativo, que dever prever, entre outras cláusulas, as que disponham sobre a
obrigação do consignatário de cumprir as obrigações definidas pelo Ministério para o
cadastramento necessário ao processamento das consignações, a sistemática de tratamento de
reclamações acerca de eventual irregularidade de autorização de inclusão de consignações, a
sistemática de devolução de valores debitados indevidamente e as hipóteses de desativação
temporária e de descadastramento do consignatário.
Se a intenção do governo é, como já ventilado por algumas lideranças do governo,
não permitir que não haja a cobrança de qualquer contribuição sindical sem que haja a
aquiescência do servidor, a proposta apresentada sob a forma desta emenda vai ao encontro
daquele objetivo e prestigia os sindicatos e associações que se sustentam exclusivamente das
contribuições voluntárias de seus filiados/associados.
Não se pode encerrar esse arrazoado sem tranquilizar o governo com relação a um
ponto específico enunciado na MSG 69/2019: sua preocupação em conferir maior autonomia
e independência na relação entre a União e sindicatos/associações, o que justificaria o fim do
desconto em folha.
De acordo com a redação a seguir reproduzida, o governo tenta vincular o atual
desconto em folha, um procedimento administrativo, que não guarda qualquer relação com as
tratativas políticas, à eventual dependência dos sindicatos e associações:
“A verdade é que, assim como ocorreu na relação entre estado e igreja, deve
haver uma evolução no sentido de uma total autonomia na relação
entre estado e entidades sindicais, a fim de conferir independência para
cada uma das partes, afastar qualquer conflito de interesse que por
ventura possa acontecer e evitar ações ou condutas inadequadas tanto
por parte do estado quanto por parte das entidades sindicais”.
(grifamos).

Desde 1990, por tanto há 28 anos, a regra do desconto vigora e é possível,
analisando a história, perceber que nenhuma entidade sindical ou associativa se sentiu
melindrada em defender seus pontos de vista, de forma mais ou menos veemente. Portanto, a
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justificativa do governo não se sustenta e a revogação do inciso “c” do art. 240 da Lei
8112/90 não deve, por essa razão, prosperar.
Diante do exposto, solicito aos nobres pares apoio para a aprovação da presente
emenda.
Sala da Comissão, em____de março de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MPV 873
00360

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a
Consolidação
das
Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição
sindical,
e
revoga
dispositivo da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA Nº______

Suprima-se a inserção
previsto no art. 1º,
873/2019.

do art. 579-A na CLT,
da Medida Provisória nº

JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo é inconstitucional. A inserção
promovida pela Medida Provisória tornou o artigo 579-A
inconstitucional uma vez que viola de forma direta os
artigos 5º, XVII e XVIII, 7º, inciso XXVI e o artigo 8º,
incisos, I, III e IV, da Constituição Federal de 1988. A
alteração promovida pela MP 873 ainda está em dissonância
com o disposto no artigo 462, da CLT.
A alteração promovida, além das violações à
CF/88 acimas destacadas, deixou de considerar que o
trabalhador seja ele filiado ou não a entidade sindical
está vinculado à categoria desde o primeiro momento que
passou a trabalhar.
A vinculação do trabalhador a determinada
categoria nada tem a ver com o direito de filiação, que,
sem dúvida, é facultativa, nos exatos termos do inciso V do
artigo 8°, da CF/88.
O direito de impor contribuições consagrado no
artigo 513, e, da Consolidação das Leis do Trabalho, não
depende e nem exige a filiação ao quadro associativo da
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Entidade Sindical, mas sim a necessária vinculação a uma
determinada categoria, econômica ou profissional, vejamos:
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
e) impor contribuições a todos aqueles que participam
das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas.

Uma coisa é a liberdade de se filiar ou não à
entidade sindical, de ser sócio, a outra o dever de
solidariedade, de retribuir a representação pelo sindicato
nas negociações coletivas, de ser abrangido pelo Acordo,
Convenção Coletiva ou Sentença Normativa.
A
vinculação
decorre
de
determinação
constitucional, nos termos do disposto no inciso II, do
artigo 8°, da CF/88, ao sindicato incumbe a representação
da categoria profissional, ou seja, todos os que integram a
categoria representada. Significa que, exercendo uma
atividade ou profissão, a pessoa, física ou jurídica, fica
automaticamente
vinculada
a
uma
categoria,
independentemente de sua vontade pessoal.
Desde o momento inicial em que o ingressa na
categoria profissional ou econômica, querendo ou não, fica
representada
pelo
sindicato
por
uma
imposição
da
Constituição Federal.
Dessa vinculação sobrevém
contribuir para a entidade sindical.

a

obrigação

de

A filiação, ao contrário da vinculação, é
espontânea. A pessoa é livre para filiar-se, ou desfiliarse, à entidade sindical. Não se pode confundir categoria
com quadro associativo, uma vez que categoria é o conjunto
de todos os trabalhadores ou empregadores que se ativam em
uma mesma atividade econômica ou em atividades assemelhadas
conforme a conceituação que lhe deu o § 2º, do artigo 511
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Deste modo, resulta inequivocamente comprovado
que o direito de filiação não é o determinante da
obrigatoriedade de contribuir para o sindicato salvo quanto
à “mensalidade sindical”. Esta, repetimos, depende da
filiação, que, é voluntária. As outras não, porque decorrem
da vinculação à categoria representada pela entidade
sindical.
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A vinculação é um direito e um dever.
Justamente porque cabe à entidade sindical
defender interesses coletivos da categoria que representa,
considerada como um todo, os Acordos e Convenções Coletivas
de Trabalho têm efeito erga omnes, beneficiando e também
obrigando mesmo aqueles que não são filiados ou associados
à Entidade Sindical, não só quanto a questão do custeio mas
em relação a tudo que for decidido em Assembleia-geral.
A alteração promovida visa impedir que o
empregador proceda o desconto em folha de contribuições em
benefício das entidades sindicais, ainda que previamente
autorizadas e/ou estabelecidas em Assembleia-geral na
negociação coletiva, ofendendo de forma clara diversos
artigos e princípios constitucionais em especial o da
autonomia e da liberdade sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes
de
custeio
das
entidades
sindicais
(contribuição
negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou qualquer outro
nome), chamadas pela MP de contribuições sindicais, o
sistema definido para a contribuição sindical o que atenta
contra a liberdade sindical e à livre negociação (CF, art.
8º, caput e VI), uma vez que impede que as assembleias
definam as formas de financiamento das entidades sindicais
e a forma de desconto em acordos e convenções coletivas de
trabalho.
A alteração promovida ofende de forma clara
diversos artigos e princípios constitucionais em especial o
da autonomia e da liberdade sindical.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MPV 873
00361

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019
Altera a
Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição
sindical,
e
revoga
dispositivo da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº______

O artigo 582, da Lei nº 5452 (CLT), constante
do artigo 1º, da Medida Provisória no 873/19, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 582. As contribuições dos empregados que
a autorizarem, prévia e expressamente por meio
de autorização individual ou por Assembleiageral regularmente convocada, será recolhida
pelos seguintes meios, de livre escolha da
Assembleia-geral:
I - mediante desconto em folha, sem ônus para a
entidade sindical a que for vinculado o
trabalhador;
II – por meio de boleto bancário ou equivalente
eletrônico, que será encaminhado à residência
do empregado ou, na hipótese de devolução pelos
Correios ou provedor do endereço eletrônico, à
sede da empresa; ou
III – mediante pagamento diretamente à entidade
sindical, em sua sede ou local por ela indicado
§ 1º É vedado o envio de boleto ou equivalente
à residência do empregado ou à sede da empresa,
na hipótese de inexistência de autorização
prévia e expressa do empregado individual ou
por Assembleia-geral.
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JUSTIFICAÇÃO
A substituição se faz necessária uma vez que a
alteração promovida pela Medida Provisória tornou o artigo
582 inconstitucional uma vez que viola de forma direta os
artigos 1º; 2º; 5º, caput e incisos II, XVII, XVIII, XXXVI
e LV; 7º, inciso XXVI; 8º, caput e incisos I, III, IV, V e
VI, da Constituição Federal de 1988. A alteração promovida
pela MP 873 ainda está em dissonância com o disposto no
artigo 462, da CLT.
A alteração promovida, além das violações à
CF/88 acimas destacadas, deixou de considerar que o
trabalhador seja ele filiado ou não a entidade sindical
está vinculado à categoria desde o primeiro momento que
passou a trabalhar.
A vinculação do trabalhador a determinada
categoria nada tem a ver com o direito de filiação, que,
sem dúvida, é facultativa, nos exatos termos do inciso V do
artigo 8°, da CF/88.
O direito de impor contribuições consagrado no
artigo 513, e, da Consolidação das Leis do Trabalho, não
depende e nem exige a filiação ao quadro associativo da
Entidade Sindical, mas sim a necessária vinculação a uma
determinada categoria, econômica ou profissional, vejamos:
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos :
e) impor contribuições a todos a queles que participam
das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas.

Uma coisa é a liberdade de se filiar ou não à
entidade sindical, de ser sócio, a outra o dever de
solidariedade, de retribuir a representação pelo sindicato
nas negociações coletivas, de ser abrangido pelo Acordo,
Convenção Coletiva ou Sentença Normativa.
A
vinculação
decorre
de
determinação
constitucional, nos termos do disposto no inciso II, do
artigo 8°, da CF/88, ao sindicato incumbe a representação
da categoria profissional, ou seja, todos os que integram a
categoria representada. Significa que, exercendo uma
atividade ou profissão, a pessoa, física ou jurídica, fica
automaticamente
vinculada
a
uma
categoria,
independentemente de sua vontade pessoal.
Desde o momento inicial em que o ingressa na
categoria profissional ou econômica, querendo ou não, fica
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representada
pelo
sindicato
Constituição Federal.

por

uma

Dessa vinculação sobrevém
contribuir para a entidade sindical.

a

imposição

da

obrigação

de

A filiação, ao contrário da vinculação, é
espontânea. A pessoa é livre para filiar-se, ou desfiliarse, à entidade sindical. Não se pode confundir categoria
com quadro associativo, uma vez que categoria é o conjunto
de todos os trabalhadores ou empregadores que se ativam em
uma mesma atividade econômica ou em atividades asseme lhadas
conforme a conceituação que lhe deu o § 2º, do artigo 511
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Deste modo, resulta inequivocamente comprovado
que o direito de filiação não é o determinante da
obrigatoriedade de contribuir para o sindicato salvo qu anto
à “mensalidade sindical”. Esta, repetimos, depende da
filiação, que, é voluntária. As outras não, porque decorrem
da vinculação à categoria representada pela entidade
sindical.
A alteração promovida visa impedir que o
empregador proceda o desconto em folha de contribuições em
benefício das entidades sindicais, ainda que previamente
autorizadas e/ou estabelecidas na negociação coletiva,
ofendendo de forma clara diversos artigos e princípios
constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade
sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes
de
custeio
das
entidades
sindicais
contribuição
negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou qualquer outro
nome), chamadas pela MP de contribuições sindicais, o
sistema definido para a contribuição sindical o que atenta
contra a liberdade sindical e à livre negociação (CF, art.
8º, caput e VI), uma vez que impede que as Assembleiasgerais definam as formas de financiamento das entidades
sindicais e a forma de desconto em acordos e convenções
coletivas de trabalho.
A substituição se faz necessária para que sejam
permitidas várias possibilidades, desde a cobrança mediante
boleto, até o desconto em folha e o pagamento direto ao
sindicato.
O empregado pode autorizar o desconto em folha
de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos,
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CONGRESSO NACIONAL
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, Lei nº 10.820, de 2003, não existe
nenhuma novidade para que o mesmo empregado autorize o
desconto das contribuições sindicais de forma individual ou
por meio de Assembleia-geral.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MPV 873
00362

EMENDA N._________
(à MPV n. 873 de 2019)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se à Medida Provisória nº 873, de 2019, o art. 507-C e seus parágrafos na
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:
Art. 507-C. É autorizada a utilização da mediação privada em câmaras especializadas
cadastradas perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devendo a mediação ser
acompanhada, obrigatoriamente, por advogado, e o acordo decorrente do
procedimento consiste em instrumento válido para quitação de verbas decorrentes da
relação de trabalho.
§1º - A regra estabelecida no caput deve ser precedida de autorização prévia e
expressa do trabalhador envolvido.
§2º - Nos casos em que a remuneração do trabalhador for inferior à base de cálculo
estabelecida far-se-á obrigatória a participação da respectiva entidade sindical
profissional, independente da participação do advogado do trabalhador.
§3º - É facultado às entidades sindicais oferecer aos seus associados, os serviços de
mediação privada por meio de convênios firmados com câmaras privadas cadastradas
no Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

JUSTIFICAÇÃO

A adoção de mecanismos de autocomposição pacifica dos conflitos, controvérsias e
problemas é uma tendência mundial, decorrente da evolução da cultura, participação,
do diálogo e do consenso. Assim, muito se tem difundido quanto à necessidade de
serem pensados meios alternativos de solução de conflitos que não envolvam a
participação do Poder Judiciário e, consequentemente, o exercício da função
jurisdicional.
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Nesse cenário, a adoção de instrumentos alternativos de resolução de conflitos vem
sendo cada vez mais prestigiada. Como exemplo, podemos citar o Código de Processo
Civil, aprovado em 2015, que trouxe grande destaque para a Mediação e Conciliação.
Além disso, merece destaque a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, a
qual dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos
de interesses no âmbito do Poder Judiciário, aperfeiçoando e incentivando os
mecanismos consensuais de solução de conflitos, evitando-se, dessa maneira, a
excessiva judicialização dos conflitos de interesses.
A mediação consiste em instrumento efetivo de pacificação social, resolução e
prevenção de litígios, controvérsias e problemas e sua apropriada utilização em
programas já implementados têm reduzido a excessiva judicialização e têm levado os
envolvidos à satisfação, à pacificação e a não reincidência.
E é justamente objetivando estimular e regulamentar as soluções de conflitos
mediante vias alternativas é que se apresenta a referida emenda para incluir na
Consolidação das Leis do Trabalho a possibilidade da utilização da mediação privada no
formato de câmaras especializadas para a resolução de conflitos trabalhistas com o
acompanhamento de advogado, a fim de proporcionar maior segurança jurídica aos
trabalhadores e empregadores.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres colegas
para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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EMENDA N._________
(à MPV n. 873 de 2019)

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se os artigos 1º, 2º e 3º da Medida Provisória nº 873, de 01 de março de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MP) 873/2019 altera artigos da Consolidação das Leis do Trabalho,
bem como revoga dispositivo da Lei n. 8.112/1990 para dispor sobre novas regras de
recolhimento, cobrança e pagamento de fontes de custeio devidas às entidades
sindicais, inclusive quanto à contribuição sindical, acarretando evidente prejuízo na
arrecadação dos sindicatos em um momento de profunda mobilização contra a retirada
de direitos previdenciários dos trabalhadores.
Em suma, a MP condiciona a cobrança de qualquer contribuição à autorização
individual e voluntária do empregado, sendo nula qualquer regra ou cláusula normativa
que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento, ainda que tal regra
ou cláusula tenha sido referendada por negociação coletiva, bem como estabelece que
no caso específico da contribuição sindical, o desconto será realizado exclusivamente
por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico.
Os dispositivos modificados pela MP já haviam sido alterados pela Reforma Trabalhista
de 2017 (Lei nº 13.467/2017) que passou a exigir a autorização prévia e expressa para o
desconto da contribuição sindical, sem, contudo, especificar a forma de autorização
(coletiva ou individual). Em que pese a referida lacuna, foi construído de forma
tripartite pelo Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do
Trabalho, Entidades Patronais e Laborais, o entendimento de que essa autorização
poderia se dar de forma coletiva por meio de assembleia geral, e uma vez autorizada,
era devida por todos os integrantes da categoria, bem como a possibilidade de,
mediante negociação coletiva, permitir que contribuições fossem cobradas de todos os
trabalhadores, sindicalizados ou não, a depender dos termos do acordo ou da
convenção.
Contudo, as regras trazidas pela MP, impossibilita a decisão coletiva e fere a autonomia
coletiva da vontade, buscada pela Reforma Trabalhista, consoante exposto pela
Exposição de Motivos nº 23/2017/MTB à MP 808/2017 elaborada pelo próprio Poder
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Executivo: A lei aprovada visa também promover a pacificação das relações de trabalho,
a partir do fortalecimento das negociações coletivas e de soluções extrajudiciais na
composição de conflitos, prestigiando o respeito à autonomia coletiva da vontade . (sem
destaques no original).
Registra-se que a Seção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que regula a
contribuição sindical encontra-se no Capítulo destinado ao Direito Coletivo, devendo,
portanto, a compulsoriedade em sua cobrança ser definida coletivamente, uma vez que
a finalidade do custeio é de garantir a atuação das entidades sindicais, na representação
de toda a categoria ou profissão.
Com relação à obrigatoriedade de recolhimento da contribuição sindical por boleto
bancário, é evidente que esta regra, além de dificultar a sua arrecadação, bem como
impor custos adicionais aos sindicatos, pois exige que eles criem estrutura própria para
cobrança ou deleguem a terceiros essa atividade, é ainda, ilegal, uma vez que os
recursos advindos da arrecadação desta contribuição são também distribuídos à União,
devendo, portanto, o pagamento dessa contribuição permanecer sendo através de guia
de recolhimento própria. A referida determinação da MP afronta mais uma vez a
autonomia de vontade das partes, tendo em vista que o meio de pagamento não deve
ser imposto, mas sim acordado, não competindo ao poder público qualquer interferência
e intervenção na organização sindical, consoante o inciso I do art. 8º da Constituição
Federal.
Deste modo, a evitar que alterações citadas continuem a produzir os efeitos deletérios
apontados, propomos a supressão dos arts. 1º, 2º e 3º da Medida Provisória nº 873, de
2019, invalidando-a em sua totalidade.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres colegas
para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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EMENDA N._________
(à MPV n. 873 de 2019)

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA

Inclua-se à Medida Provisória nº 873, de 2019, dê-se ao art. 582 da CLT a seguinte
redação, suprimindo os §§1º e 2º.
Art. 582. O recolhimento da contribuição sindical será feito na forma deliberada e
aprovada em Assembleia-geral da entidade representativa da categoria econômica ou
profissional ou de profissão liberal, podendo ser:
a)
Por meio de sistema de guias, nos termos do art. 583 desta Consolidação;
b)
Mediante desconto em folha de pagamento, sem ônus para a entidade sindical;
c)
Mediante pagamento diretamente à entidade sindical, em sua sede ou local por
ela indicado.
§1º. (suprimir)
§2º. (suprimir)
§3º. Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia de
trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado ser
feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a
remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 3º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o
empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a
1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro,
para a contribuição do empregado à Previdência Social.

JUSTIFICAÇÃO
A redação dada ao art. 582 da CLT pela MP 873/2019 estabelece o recolhimento da
contribuição sindical por meio de boleto bancário.
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Entretanto, tal regra dificultará sobremaneira o recolhimento da referida fonte de
custeio. Além disso, tem-se o disposto no art. 583 da CLT o qual estabelece o
recolhimento da contribuição sindical obedecerá o sistema de guias, ainda mais se
considerarmos que parte dessa fonte é destinada à União (Conta Emprego e Salário),
conforme determina o art. 589.
Assim, a fim de fornecer meios para que os próprios integrantes da categoria
representada por determinada entidade sindical, por meio de assembleia geral, a qual
é soberana, possa deliberar sobre o melhor meio de recolhimento da contribuição
sindical, mostra-se necessária a referida emenda, inclusive para fins de prestigiar o
princípio da liberdade sindical e da autonomia privada coletiva, nos termos do art. 8º
da Constituição Federal.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres colegas
para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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EMENDA N._________
(à MPV n. 873 de 2019)

EMENDA MODIFICATIVA

Inclua-se à Medida Provisória nº 873, de 2019, dê-se ao artigo 578 da CLT a seguinte
redação:
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias
econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades serão recolhidas, pagas e aplicadas na forma deliberada em assembleia geral
ou prevista no estatuto social.

JUSTIFICAÇÃO

O sistema sindical brasileiro, estabelecido pela Constituição Federal de 1988 está
sustentado em três pilares fundamentais: a unicidade sindical (art. 8º, II), a
representação estruturada por categoria (art. 8º, III) e uma fonte de custeio segura
devida por todos os integrantes desta, que no caso é a contribuição sindical (art. 8º, IV,
parte final).
Assim, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, conforme preceitua o art.
8º, III, da Constituição Federal.
Isto posto, o sindicato consiste em associação coletiva, de natureza privada, voltada à
defesa e incremento de interesses coletivos profissionais e materiais de trabalhadores
e empregadores. Distanciam-se das demais associações por serem, necessariamente,
entidades coletivas, e não simples agrupamento permanente de duas ou de algumas
pessoas. Distanciam-se mais ainda das outras associações por seus objetivos essenciais
estarem concentrados na defesa e incremento de interesses coletivos.
Ademais, cumpre ressaltar que dentro da representação sindical por categoria
encontram-se as negociações coletivas de trabalho, nas quais é obrigatória a
participação dos sindicatos, conforme determina o art. 8º, VI, da Constituição Federal.
O disposto nos acordos coletivos e nas convenções coletivas de trabalho, frutos da
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negociação coletiva, abrange e beneficia toda a categoria representada, e não apenas
os filiados.
Ou seja, a Constituição Federal estabelece um modelo de representação sindical em
que todos os integrantes da categoria são representados pelo sindicato, devendo
haver uma contrapartida financeira equivalente.
Dessa forma, necessário prever que a autorização prévia e expressa para o
recolhimento da contribuição sindical deverá ser deliberada em assembleia geral, com
ampla participação da categoria representada.
Isso porque, materializando a autonomia do ser coletivo, a assembleia geral é, sem
sombra de dúvida, o órgão máximo de deliberação de uma entidade sindical. Nela são
decididas as mais importantes questões: eleições da diretoria, pauta para a negociação
coletiva, bem como, a própria autorização para a diretoria do sindicato iniciar as
tratativas negociais, entre outras.
Tal poder não existiria sem o comando constitucional contido na Carta Política de
1988. Com pertinência, Mauricio Godinho Delgado discorre sobre a autonomia das
entidades sindicais, primeiramente explicitando o princípio da Autonomia Sindical,
afirmando que “tal princípio sustenta a garantia de autogestão às org anizações
associativas e sindicais dos trabalhadores, sem interferências empresariais ou do
Estado. Trata ele, portanto, da livre estruturação interna do sindicato, sua livre
atuação externa, sua sustentação econômico-financeira e sua desvinculação de
controles administrativos estatais ou em face do empregador”.
E prossegue, garantindo que o “princípio da autonomia sindical está expressamente
assegurado pelo art. 8º, I, da Constituição (‘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’)”.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres colegas
para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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EMENDA N._________
(à MPV n. 873 de 2019)

Inclua-se à Medida Provisória nº 873, de 2019, o §1º do art. 477 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 477.....................................................................
§1º. É válida cláusula de instrumento coletivo que estabeleça a obrigatoriedade da
assistência do respectivo sindicato profissional quando da rescisão de contrato de
trabalho, independentemente do prazo de sua duração.
...........................................................................................................
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
Como se sabe a extinção ou a rescisão do contrato de trabalho produz efeitos
financeiros em decorrência dos direitos trabalhistas garantidos em prol do
trabalhador.
Na redação da CLT anterior ao advento da reforma trabalhista, nos casos em que se
verificava a extinção de contrato de trabalho firmado há mais de um ano, o ato de
pagamento e recebimento das verbas rescisórias exigia uma formalidade especial
denominada assistência, para que se conferisse validade jurídica aos pagamentos
efetuados pelo empregador.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.467/2017 o referido dispositivo foi revogado.
Entretanto, considerando a importância do referido instituto, uma vez que a
assistência pelo sindicato compreende a assessoria, o aconselhamento, a orientação e
a advertência ao trabalhador acerca das consequências fáticas e jurídicas do ato de
rescisão contratual, devendo o agente zelar pela correção dos pagamentos patronais à
luz da legislação em vigor, e ainda pelo cumprimento das cláusulas coletivas
decorrente de Acordos ou Convenções Coletivas aplicadas à categoria, verifica-se que
essa regra deve ser restabelecida, a fim de conferir maior proteção ao trabalhador, em
consonância com os princípios protetivos inerentes ao Direito do Trabalho.
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Nesse contexto, tendo em vista a relevância que a Lei n. 13.467/2017 instituiu às
negociações coletivas, ao prever o negociado sobre o legislado, nada mais razoável
que caso o instrumento coletivo discipline sobre a assistência na rescisão do contrato
de trabalho, essa regra deve ser observada por todos os integrantes envolvidos na
relação trabalhista.
Reforça-se que a negociação coletiva foi prestigiada na Constituição Federal, que
reconheceu as convenções e acordos coletivos de trabalho, nos termos do art. 7º,
inciso XXVI.
Ademais, cumpre ressaltar que não há se falar em prazo de duração preestabelecido
do contrato de trabalho para se haver a assistência, uma vez que é imprescindível a
avaliação do índice de desemprego e rotatividade de cada setor e atividade
específicos, tendo as entidades sindicais meios e legitimidade para estabelecer os
parâmetros e regras que deverão ser observadas sobre o assunto.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres colegas
para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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EMENDA N._________
(à MPV n. 873 de 2019)

Inclua-se à Medida Provisória nº 873, de 2019, revoga-se o art. 223-G da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT.

JUSTIFICAÇÃO

O artigo 223-G disciplina a tarifação dos danos extrapatrimoniais no âmbito das
relações de trabalho.
Importante ressaltar que já existiu no Direito Brasileiro hipótese de tarifação, através
da Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67), cujos artigos 49 e seguintes disciplinada a
responsabilidade civil do agente que, no exercício da liberdade de manifestação de
pensamento e de informação, causasse danos extrapatrimoniais.
Em relação à indenização por danos morais, o art. 51 da Lei fixava limite indenizatório,
estipulado em até vinte salários-mínimos, quando o agressor fosse jornalista
profissional, e em até duzentos salários-mínimos, quando a responsabilidade fosse de
empresa jornalística.
A partir da vigência da Constituição Federal, o Judiciário passou a apreciar a
compatibilidade de tal tarifação com a nova ordem constitucional, já que os incisos V e
X do art. 5º, asseguram a reparação extrapatrimonial e a inviolabilidade da vida
privada, honra e imagem.
Destaca-se, ainda que o inciso XXVIII do art. 7º contempla indenização ampla para a
hipótese de ocorrer dano extrapatrimonial decorrente de relação de trabalho.
Apreciando casos concretos, e após intenso debate juridico, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou a questão, através da Súmula n. 281, que expressa o seguinte
entendimento: “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação na Lei de
Imprensa”.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente
decidiu que a tarifação não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, pois a
Constituição Federal promoveu tratamento especial à reparação por dano
extrapatrimonial. Vejamos:
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falar em inconstitucionalidade superveniente. Tem-se, em tal
caso, a aplicação da conhecida doutrina de Kelsen: as normas
infraconstitucionais anteriores à Constituição, com esta
incompatíveis, não são por ela recebidas. Noutras palavras,
ocorre derrogação, pela Constituição nova, de normas
infraconstitucionais com esta incompatíveis. II. - A Constituição
de 1988 emprestou à reparação decorrente do dano moral
tratamento especial - C.F., art. 5º, V e X - desejando que a
indenização decorrente desse dano fosse a mais ampla. Posta a
questão nesses termos, não seria possível sujeitá-la aos limites
estreitos da lei de imprensa. Se o fizéssemos, estaríamos
interpretando a Constituição no rumo da lei ordinária, quando
é de sabença comum que as leis devem ser interpretadas no
rumo da Constituição. III. - SF/17621.25005-80 Não-recepção,
pela CF/88, do art. 52 da Lei 5.250/67 - Lei de Imprensa. IV. Precedentes do STF relativamente ao art. 56 da Lei 5.250/67:
RE 348.827/RJ e 420.784/SP, Velloso, 2ª Turma, 1º.6.2004. V. RE conhecido - alínea a -, mas improvido. RE - alínea b - não
conhecido. ”

Posteriormente, em 2009, o STF declarou a não recepção da Lei de Imprensa pela
CF/88, no julgamento da ADPF n. 130. Portanto, a questão da tarifação da reparação
extrapatrimonial já foi submetida ao crivo dos Tribunais Superiores, sendo pacifico o
entendimento de que tal procedimento não é compatível com a Ordem Constitucional
vigente.
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Dessa forma, o disposto no art. 223-G, que fixa limites para a estipulação de dano
extrapatrimonial e, ainda mais grave, limites vinculados ao último salário contratual do
ofendido, traz parâmetro desproporcional e contrário ao princípio da isonomia, tendo
em vista que a indenização decorrente de um mesmo dano moral teria valor diferente
em razão do salário de cada ofendido.
Portanto, tal questão não é compatível com a ordem constitucional, com o princípio da
isonomia e com a razoabilidade, sendo imprescindível a revogação dos dispositivos
indicados na presente emenda.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres colegas
para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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MPV 873
00368

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESIVA N.º

Inclua-se à Medida Provisória nº 873, de 2019, modificações ao art. 443
e altera-se o art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação
das Leis de Trabalho, suprimindo-se os arts. 545, 578, 579, 579-A e 582 do referido
artigo, bem como exclua-se o art. 2º, passando a Medida Provisória a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1º. ..............................................................................................
Art. 443. ...........................................................................................
..........................................................................................................
§ 3º Considera-se como contrato de trabalho intermitente a prestação de
serviços com subordinação e em atividade com descontinuidade ou
intensidade variável, determinados em horas, mediante autorização
constante em convenção coletiva de trabalho e vedado sua aplicação as
categorias definidas em lei específica.
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado mediante
prévia autorização em convenção coletiva de trabalho e cumprindo os
seguintes requisitos:
I - para atender a demanda sazonal em atividade rural ou para realização
de evento turístico.
II – com duração de 4 (quatro) meses ao ano, sem possibilidade de
prorrogação, e em caso de ultrapassar o prazo de vigência passará
automaticamente a ser contrato por tempo integral e por prazo
indeterminado.
III – para a contrato exclusivo de trabalhadores em seu primeiro emprego
para ingresso no mercado de trabalho de jovens até 25 anos de idade e
para trabalhadores desempregados com mais de 50 anos de idade.
IV – vedada a contratação de trabalho intermitente para a substituição de
trabalhadores por contrato direto e por prazo indeterminado.
V – jornada de trabalho limitada a 4 horas diárias e 20 horas semanais,
vedada a realização de horas suplementares.
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§ 1º O contrato será por escrito e especificado o valor da hora de trabalho,
que não poderá ser inferior ao valor horário do piso da categoria ou àquele
devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma
função.
§ 2º Em caso de necessidade do empregador convocar o empregado para a
prestação de serviço em dias, períodos ou turnos não previamente
contratados com base no § 3º deste artigo, e sendo aceito pelo
empregado, o trabalho será remunerado acrescido de adicional de 80%
(oitenta por cento) para jornada durante o dia e de 120% (cento e vinte)
para o horário noturno.
§ 3º Durante o período em que o trabalhador estiver à disposição do
empregado aguardando a retomada da prestação de serviço, terá direito a
compensação retributiva em valor a ser fixado em convenção coletiva de
trabalho e a auxílio alimentação.
§ 4º A contratante deverá informar ao sindicato da categoria profissional a
celebração do contrato de trabalho intermitente no prazo de 10 (dez) dias
a contar da celebração do contrato, para fins de fiscalização.
§ 5º O trabalhador terá direito a vale transporte independentemente da
jornada de trabalho diária.
Art. 545. (Suprimir).
Art. 578. (Suprimir).
Art. 579. (Suprimir).
Art. 579-A. (Suprimir).
Art. 582. (Suprimir).
Art. 2º. (Suprimir).
..................................................................................................................

JUSTIFICATIVA
A definição de trabalho intermitente é a forma pela qual o trabalhador
ficará à disposição do empregador, aguardando para prestar serviço e receberá
mediante hora trabalhada, essa nova espécie de trabalho, carrega consigo incertezas
que abarcam desde a remuneração a ser recebida à possibilidade de se programar
para capacitação e/ou lazer com a família.
Pretende a presente emenda a limitar os poderes da contratação no
trabalho intermitente, de modo a não permitir que essa modalidade se torne uma
prática comum entre os empregadores, dado que é menos onerosa para o setor
empresarial.
Portanto, faz-se necessário enquadrar essa modalidade em situações que
de fato venham somar para o trabalhador e empregador, como em casos sazonais,
primeiro emprego, inclusão de desempregados com mais de 50 anos e principalmente
com limitação na jornada de trabalho.
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Praticar o trabalho intermitente sem a devida limitação e fiscalização,
resultará em retrocesso aos direitos trabalhistas e legitimará as condições subhumanas que surgirão.
E o mais grave do conteúdo da MP é combater o nítido caráter antissindical
quanto ao custeio sindical que pretende fixar requisitos impraticáveis para a cobrança
das taxas sindicais, exigindo autorização prévia, expressa e individualizada de cada
trabalhador e que a cobrança seja por meio de boleto bancário individual, em total
afronta a autonomia sindical.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos
nobres colegas para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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MPV 873
00369

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESIVA N.º

Art. 1º A Medida Provisória 873, de 2019, passa a modificar o art. 444 da Consolidação
das Leis de Trabalho, criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com
nova redação em seu caput e supressão do parágrafo único, bem como suprimindo-se
os artigos 545, 578, 579, 579-A e 582 do art. 1º, e o art. 2º da MP.

Art. 1º. ..................................................................................................................

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação entre as partes interessadas desde que não contravenha a Convenção
Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho, as Leis especiais, os direitos
trabalhistas indisponíveis, irrenunciáveis, de proteção ao trabalho, as Normas
Reguladoras, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das
autoridades competentes.
Parágrafo único. (Suprimir).
Art. 545. (Suprimir).
Art. 578. (Suprimir).
Art. 579. (Suprimir).
Art. 579-A. (Suprimir).
Art. 582. (Suprimir).

Art. 2º. (Suprimir).
.............................................................................................................................

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

43

JUSTIFICATIVA

A modificação promovida pelo parágrafo único do art. 444 da CLT
constante do projeto em análise pretende estipular a livre negociação entre o patrão e
o empregado com nível superior e que ganhe remuneração superior a 2 vezes o teto
da Previdência Social.
Entendemos que possibilitar a “livre negociação” num contexto de
desemprego, terceirizações e fraudes é quase como falar em “livre contrato de
trabalho” sem nenhuma garantia de equidade na negociação por supremacia do
capital sobre o trabalho mesmo quanto aos trabalhadores seja melhor remunerado.
Nesse sentido propomos modificações para fixar que a livre negociação
seja possível desde que não contravenha a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo
Coletivo de Trabalho, as Leis especiais, às disposições de proteção ao trabalho, as
Normas Reguladoras, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões
das autoridades competentes.
Propõem-se também que a livre negociação não poderá ser sobre direitos
trabalhistas indisponíveis e irrenunciáveis.
Os artigos suprimidos tratam da forma inconstitucional de tratar o custeio
sindical com exigência de autorização individualizada e expressa de cada trabalhador e
somente pagas por meio de boleto bancário o que promove conduta antissindical pelo
governo Bolsonaro com a finalidade de asfixiar do movimento sindical.
Pugnamos pela aprovação da presente emenda.

Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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MPV 873
00370

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESIVA N.º

Art. 1º Altere-se na Medida Provisória 873 de 2019, nas modificações constantes em
seu artigo 1º para suprimir os artigos 578, 579, 579-A e 582 à Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
retomando a redação anterior a edição da MP, e modificando o art. 614 da CLT e
supressão de seu art. 2º, passando a vigorar os dispositivos com as seguintes
alterações:
Art.
1º...........................................................................................................................
Art. 578 (Suprimir)
Art. 579 (Suprimir)
Art. 579-A (Suprimir)
Art. 582 (Suprimir)
Art. 614.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
§ 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo garantida a ultratividade.
(NR)
Art. 2º (Suprimir)
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JUSTIFICATIVA

De acordo com a Lei 13.467 de 2017, conhecida como a Reforma
Trabalhista, o artigo 614 da CLT veda a ultratividade das cláusulas de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos . A redação anterior desse
dispositivo permitia a ultratividade até que novo instrumento coletivo de trabalho
fosse firmado.
Vem a presente emenda incluir a possibilidade de estender a eficácia do
acordo ou convenção coletiva de trabalho desde que haja recusa do patronato na
negociação coletiva, a fim de atender ao princípio da inescusabilidade negocial,
previsto no art. 616 da CLT, bem como excluir a afronta a Constituição Federal que
reconheceu o sistema sindical organizado na forma de categorias e que a
MP.873/2019 pretende suprimir as entidades sindicais de suas atividades com a asfixia
do custeio sindical.
Pugnamos pela aprovação da presente emenda.

Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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MPV 873
00371

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESIVA N.º

Art. 1º Altere-se na Medida Provisória 873 de 2019, nas modificações constantes em
seu artigo 1º, os artigos 545, 578, 579 e 582 à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e suprima-se o artigo
579A da CLT e o art. 2 da MP, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art.
1º...............................................................................................................................
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento dos seus empregados as contribuições sindicais ou as
mensalidades devidas ao sindicato por imposição de lei, ou previstas em
estatuto da entidade ou em norma coletiva, e serão devidas por todos os
participantes de categoria desde que previamente autorizada por
assembleia geral com direito de oposição nessa oportunidade.
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do
desconto, sob pena de juros de mora no valor de dez por cento sobre o
montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das
cominações penais relativas à apropriação indébita.
Art. 578. As contribuições devidas as entidades sindicais pelos participantes
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
neste Capítulo.
Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou
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de uma profissão liberal, em favor das entidades sindicais representativas
da mesma categoria ou profissão, observando o disposto no art. 591 desta
Consolidação.
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a
contribuição sindical dos empregados devidas aos sindicatos.
§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da
importância a que alude o item I do art. 580, o equivalente:
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for
feito por unidade de tempo;
b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a
remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o
empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical
corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de
base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência
Social. (NR)
Art. 2º (Suprimir).

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória objeto da presente emenda visa asfixiar o sistema sindical
brasileiro ao limitar a cobrança do custeio sindical apenas por emissão de boleto
bancário individualizado, bem como exigir que a autorização para sua cobrança seja
prévia, expressa, voluntária e individualizada, em total conflito com o mote da
Reforma Trabalhista que originou a Lei 13.467 de 2017 que elevou o negociado
sobrepor o legislado, no sentido de fortalecer o entendimento entre empregados e
empregadores por meio dos instrumento coletivos de trabalho firmados entre as
entidades sindicais laboral e patronal.
A Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho beneficia a todos os
trabalhadores e pelo princípio da solidariedade coletiva deve haver o custeio das
entidades sindicais por todos os trabalhadores, independente de filiação sindical.
Assim, o sindicato representará toda a categoria, mas somente poderá ser custeado
pelos seus filiados, o que desestimulará a filiação e causará uma verdadeira atrofia
sindical.
Pugnamos pela manutenção da unicidade sindical prevista no art. 8º da
Constituição Federal, que não pode ser afrontada por meio de Medida Provisória, e
pelo custeio sindical na forma constante na presente emenda com a autorização
realizada por assembleia-geral da categoria, tanto a profissional quanto a econômica,
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para possibilitar a manutenção da sustentabilidade do sistema sindical; a defesa dos
interesses da categoria.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres
colegas para sua aprovação.

Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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MPV 873
00372

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA/SUPRESSIVA N.º

Art. 1º Inclua-se no art. 1º da Medida Provisória 873 de 2019, as modificações no
artigo 545, suprimam-se os artigos 578, 579, 579-A e 582 e acrescente-se art. 580-A à
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art.
1º...............................................................................................................................
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento dos seus empregados as contribuições devidas as entidades
sindicais, criadas por lei ou definidas em convenção coletiva de trabalho, e
serão devidas independentemente de prévia autorização de todos os
participantes de categoria, quando por este notificados.
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do
desconto, sob pena de juros de mora no valor de dez por cento sobre o
montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das
cominações penais relativas à apropriação indébita.
Art. 578. (Suprimir).
Art. 579. (Suprimir).
Art. 579-A. (Suprimir).
Art. 580-A. A contribuição sindical devida as entidades sindicais por todos
os participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais será transformada gradualmente de compulsória para
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facultativa, terá sua vigência adiada até dois anos da vigência desta Lei, e
após transcorrer as regras de transição que consistirá:
I – transcorridos 2 (dois) anos da vigência da presente Lei, a contribuição
sindical compulsória será de 75% (setenta e cinco) do valor previsto do
inciso I do art. 580 desta Consolidação;
II – transcorridos 4 (quatro) anos da vigência da presente Lei, a
contribuição sindical compulsória será de 50% (cinquenta por cento) do
valor previsto do inciso I do art. 580 desta Consolidação;
III – transcorridos 6 (seis) anos da vigência da presente Lei, a contribuição
sindical compulsória será de 25% (vinte e cinco) do valor previsto do inciso
I do art. 580 desta Consolidação;
IV – Após o transcurso dos prazos constantes nos incisos I, II e III deste
artigo, passará a contribuição sindical prevista no art. 580 desta
Consolidação a ser devida com a autorização prévia de seus participantes,
decidida em assembleia geral da categoria, garantindo nessa oportunidade
o direito de oposição, revogando-se o art. 7° da Lei n° 11.648, de 31 de
março de 2008. (NR)
Art. 582. (Suprimir).

Art. 2º (Suprimir).
JUSTIFICATIVA
A Lei 13.467 de 2017 modificou dispositivos quando a contribuição sindical,
transformando-a de compulsória para facultativa, em afronta a Constituição Federal,
eis que a Contribuição Sindical está prevista nos artigos 8º e 149 da Constituição
Federal, bem como do art. 146, inciso II.
Também afrontou os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, nº 101/2000,
por ter reduzido da arrecadação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
percentual da contribuição sindical destinada à Conta Especial Emprego e Salário, o
que é vedado pela citada lei sem a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes (art. 14), portanto essas
alterações são injurídicas.
Para o jurista Ives Gandra da Silva Martins, a finalidade da contribuição sindical
– “garantir a atuação de categorias profissionais e econômicas em defesa dos
interesses próprios destes grupos, ofertando, pois, a Constituição, imposição tributária
que lhes garanta recursos para que possam existir e atuar.
Tendo certo que a convenção ou acordo coletivo de trabalho beneficia a todos
os trabalhadores e pelo princípio da solidariedade coletiva deve haver o custeio das
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entidades sindicais por todos os trabalhadores, independente de filiação sindical.
Assim, o sindicato representará toda a categoria, mas somente poderá ser custeado
pelos seus filiados, o que desestimulará a filiação e causará uma verdadeira atrofia
sindical.
Como se não bastasse, esquece o legislador do princípio da unicidade e da
vinculação sindical por categoria, sem contar nas inúmeras leis esparsas que atribuem
legitimidade ao sindicato em promover a defesa dos interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos (Lei do Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Código de
Defesa do Consumidor, etc.).
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres
colegas para sua aprovação da presente emenda que fixa norma transitória para a
contribuição sindical passar de compulsória para facultativa, dando tempo necessário
para as adaptações que todas as entidades sindicais necessitarão fazer.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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MPV 873
00373

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
EMENDA ADITIVA/SUPRESIVA N.º

Art. 1º Inclua-se no art. 1º da Medida Provisória 873 de 2019, as modificações no
artigo 477, suprimam-se os artigos 545. 578, 579, 579-A e 582 e acrescente-se art. 580A à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, que passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 477 – Na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado ao empregado o direto de haver do empregador uma
indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido
na mesma empresa.
§ 1º-A - O pedido de demissão ou recibo de quitação anual, firmado
por empregado só será válido quando feito com a assistência do
respectivo sindicato profissional.
§ 2º - O instrumento de rescisão do contrato de trabalho, qualquer
que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, e recibo de
quitação anual conterá discriminado a natureza de cada parcela paga
ao empregado e o seu valor, sendo válida a quitação apenas desses
valores.
§ 3º (Revogado).
§ 4º - O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em
dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as
partes, salvo se o empregado for analfabeto quando o pagamento será
em dinheiro ou depósito bancário.
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§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o § 4º deste
artigo não poderá exceder o equivalente a 30% (trinta por cento) de
um mês de remuneração do empregado.
§ 6º - O pagamento das verbas rescisórias deverá ser efetuado nos
seguintes prazos:
c) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
d) até o quinto dia, contado da data da notificação da demissão,
quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou
dispensa de seu cumprimento.
§ 7º-A - O ato da assistência do sindicato na rescisão contratual (§§ 1º
e 2º) será sem ônus para o trabalhador e empregador.
§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o
infrator à multa de no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do
empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente
atualizados monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), salvo quando.
§ 9º (vetado).
§ 10 (Suprimir)
JUSTIFICATIVA
A assistência sindical ao trabalhador foi criada para coibir práticas abusivas
feitas pelo empregador quando do término do contrato de trabalho, contudo a Lei
13.467 de 2017, excluiu a assistência do sindicato quando da homologação da rescisão
contratual.
A presente emenda aproveita as alterações promovidas na Lei nº 13.467,
de 2017, e faz alterações aprimorando a redação do art. 477 da CLT a fim de evitar o
retrocesso social a proteção dos trabalhadores, tornando assim obrigatória a
assistência do sindicato em toda e qualquer homologação de rescisão de contrato de
trabalho.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos
nobres colegas para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI
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EMENDA Nº_________
(à MPV n. 873 de 2019)

EMENDA SUPRESSIVA Nº
Suprime o art. 579-A.

Suprima-se o art. 579-A da CLT, constante do art. 1º da Medida Provisória n. 873/2019.

JUSTIFICAÇÃO
A redação dada ao art. 579-A da CLT estabelece que a contribuição confederativa, a
mensalidade sindical e as demais contribuições sindicais , incluídas aquelas instituídas
pelo Estatuto do sindicato ou por negociação coletiva, poderão ser exigidas somente
dos filiados ao sindicato.
Ou seja, o referido artigo trata o sindicato como uma associação pura e simples,
condicionando todas as contribuições inerentes à organização sindical à filiação à
entidade.
Entretanto, tal regra vai de encontro ao disposto na Constituição Federal, que
estabelece o sistema sindical sustentado em três pilares fundamentais: a unicidade
sindical (art. 8º, II), a representação estruturada por categoria (art. 8º, III) e uma fonte
de custeio segura devida por todos os integrantes desta.
Assim, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, conforme preceitua o art.
8º, III, da Constituição Federal.
Isto posto, o sindicato consiste em associação coletiva, de natureza privada, voltada à
defesa e incremento de interesses coletivos profissionais e materiais de trabalhadores
e empregadores. Distanciam-se das demais associações por serem, necessariamente,
entidades coletivas, e não simples agrupamento permanente de duas ou de algumas
pessoas. Distanciam-se mais ainda das outras associações por seus objetivos essenciais
estarem concentrados na defesa e incremento de interesses coletivos.
Ademais, cumpre ressaltar que dentro da representação sindical por categoria
encontram-se as negociações coletivas de trabalho, nas quais é obrigatória a
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participação dos sindicatos, conforme determina o art. 8º, VI, da Constituição Federal.
O disposto nos acordos coletivos e nas convenções coletivas de trabalho, frutos da
negociação coletiva, abrange e beneficia toda a categoria representada, e não apenas
os filiados.
Dessa forma, é inconstitucional, ilegal e desarrazoado impor que todas as
contribuições da organização sindical dependam da filiação ao sindicato.
Tal inconstitucionalidade resta ainda mais evidente ao fazermos o seguinte
questionamento: se um integrante da categoria profissional não filiado ao sindicato
desejar recolher determinada contribuição ao seu respectivo sindicato, não poderá o
fazer por não estar filiado à entidade.
Ora, como se sabe, a filiação ao sindicato é livre, conforme determina o art. 8º, V, da
CF/88. Porém, por também ser beneficiado pela atuação sindical, um determinado
trabalhador pode desejar contribuir com seu sindicato, sem precisar se filiar, até
porque, atualmente, verificam-se diversas práticas antissindicais contra trabalhadores
filiados a sindicatos.
É necessário, portanto, suprimir o art. 579-A da CLT, a fim de permitir que integrantes
da categoria não filiados ao sindicato possam contribuir financeiramente com sua
entidade sindical, por ser beneficiado da atuação desta, conforme determina o art. 8º,
da Constituição Federal.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres col egas
para sua aprovação.
Sala das Comissões,

de março de 2019.

Deputado PEDRO UCZAI

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

56

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

MPV 873
00375

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Suprimam-se os arts. 1º a 3°, da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 873, de 2019, altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
Entendemos que a Medida Provisória trata de medida que reduz a
capacidade financeira dos sindicatos por vias oblíquas e tende a inviabilizar e
enfraquecer a atividade associativa e sindical. Ainda, a MP fere a liberdade individual,
uma vez que viola o direito do trabalhador de escolher se associar e contribuir com o
sindicato representativo de sua categoria profissional.
Consideramos que o desconto em folha é medida que confere celeridade e
que facilita o recolhimento da contribuição sem ônus para as partes envolvidas e em
comum acordo entre elas. Proibir esse mecanismo e impor o uso de um serviço
bancário implica em um aumento dos custos e das dificuldades operacionais à
cobrança das contribuições.
Sala da Comissão, 11 de março de 2019.

Deputado BACELAR
PODEMOS/BA
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MPV 873
00376 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
11/03/2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873 de 2019.
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEPUTADO AFONSO MOTTA– PDT
TIPO
1 () SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( X ) MODIFICATIVA

PARÁGRAFO

4 ( ) ADITIVA

5 ( ) SUBSTITUTIV OGLOBAL

INCISO

ALÍNEA

Modifique-se o § 2º do art. 582 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a que se
refere o art. 1º da MP 873/19, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 582 ...........................................................................................................................................
§ 2º A autorização para o recebimento do boleto é dada por meio de opção expressa do
empregado, cabendo a ele decidir pelo pagamento do boleto ou equivalente que poderá ser
enviado à sua residência ou à sede da empresa.
JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de autorizar o envio do boleto quando o empregado optar
expressamente por recebe-lo em sua residência ou na sede da empresa, para tomada de
decisão posterior quanto ao pagamento ou não do documento que o tornará associado do
sindicato.
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A polêmica proposta pela Medida Provisória nº 873/19 faz com que os sindicatos percam
uma força enorme, ao retirar deles grande poder de mobilização, de pressão, de greve e de
negociação para conseguir reajustes salariais mais justos.
Embora a propaganda liberal enganosa e tão decantada pelos veículos de comunicação
apregoem a ilusão de que a não contribuição “coloca” mais dinheiro no bolso do trabalhador
seja tentadora, ela não corresponde à realidade, tendo em vista que deixar de contribuir uma
vez ao ano, com cerca de 0,3% do que o trabalhador percebe, pouco representa quando
comparado com o que ele tem ou teria de acréscimo no reajuste alcançado, pela via de
negociação perpetrada por seu sindicato.
Não obstante a muitos sindicatos falte transparência e fiscalização no que diz respeito ao
desempenho em favor dos sindicalizados e que precisam ser reparados e revertidos, é inegável
o fato de que representam uma força inestimável em defesa dos trabalhadores. Especialmente
em um país tão desigual, onde os mais pobres têm pouquíssima força e grandes necessidades.
Estudos relatam que a densidade de sindicatos em um país está diretamente relacionada ao
ganho de produtividade deste país e, consequentemente, à melhores salários que se revertem
em ganhos para as economias locais, que podem ser mais facilmente percebidas em pequenos
municípios.
histórico
Entendemos que, embora seja de domínio público a existência de problemas dos mais
variados que carecem de reformas imperativas, tanto na legislação quanto na fiscalização
pertinentes, os sindicatos representam a única força que os trabalhadores têm em sua defesa,
especialmente aqueles mais vulneráveis, os trabalhadores do setor privado.
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Desta forma, não concebemos crível a proposta do atual governo de enfraquecer aqueles
que são a única voz dos trabalhadores, esse é o objetivo desta emenda. Manter viva a voz dos
mais frágeis.

Segundo dados, de 2017, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, o número de trabalhadores que estão associados a algum sindicato caiu para 14,4% e
atingiu a menor taxa em seis anos. As três maiores centrais sindicais do país, CUT, Força
Sindical e UGT deixaram de arrecadar cerca de R$ 100 milhões em contribuição sindical com
o fim da obrigatoriedade de recolhimento do imposto incluído na reforma trabalhista que
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entrou em vigor em novembro. A queda da arrecadação para algumas centrais chegou a 90%
em relação ao ano passado.
De acordo com o levantamento, a maioria dos trabalhadores sindicalizados são do setor
público (27,3%), seguido pelos empregados do setor privado com carteira assinada (19,2%).
Por outro lado, a Suécia, um dos países menos desiguais do mundo, com uma das mais
pujantes economias mundiais, desponta na sexta posição do Índice Global de Competitividade.
Considerado um país que tem uma das mais generosas legislações de direitos trabalhistas do
mundo, a Suécia faz experimentos como a jornada de seis horas de trabalho, expande o
trabalho flexível e mantém seu modelo histórico de proteção aos trabalhadores.

O eixo

central do modelo sueco de ralações de trabalho são os acordos coletivos entre entidades
patronais e sindicatos de trabalhadores, que protegem direitos essenciais dos trabalhadores.
O modelo sueco é alicerçado na força dos sindicatos do país: mais de 70% dos trabalhadores
suecos são filiados a um sindicato. No Brasil, menos de 20% dos trabalhadores são
sindicalizados.
Com uma população estimada em aproximadamente dez milhões de habitantes, a sueca
Confederação Nacional de Sindicatos – LO, tem um milhão e meio de associados. Enquanto o
Brasil, com uma população superior a duzentos e oito milhões de habitantes,

tem

aproximadamente 17 mil sindicatos. Em 2017 o país tinha 16,3 milhões de associados a algum
sindicato, o que representava 11,5% do total de trabalhadores brasileiros. Dois anos antes,
18,2 milhões de pessoas estavam sindicalizadas, o que representava 13,1% do total de
trabalhadores.

ASSINATURA

Brasília, 11 de março de 2019.
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MPV 873
00377 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
11/03/2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873 de 2019.
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEPUTADO AFONSO MOTTA– PDT
TIPO
1 (X) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA

4 ( ) ADITIVA

PARÁGRAFO

5 ( ) SUBSTITUTIV OGLOBAL

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se o §2º do art. 582 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a que se
refere o art. 1º da MP 873/19.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é autorizar o envio do boleto à residência do empregado ou à sede
da empresa, desde que previamente autorizado pelo empregado, para sua tomada de decisão
posterior quanto ao pagamento ou não do documento que o tornará associado ao sindicato.
A polêmica proposta pela Medida Provisória nº 873/19 faz com que os sindicatos percam
uma força enorme, ao retirar deles grande poder de mobilização, de pressão, de greve e de
negociação para conseguir reajustes salariais mais justos.
Embora a propaganda liberal enganosa e tão decantada pelos veículos de comunicação
apregoe a ilusão de que a não contribuição “coloca” mais dinheiro no bolso do trabalhador seja
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tentadora, ela não corresponde à realidade, tendo em vista que deixar de contribuir uma vez
ao ano, com cerca de 0,3% do que o trabalhador percebe, pouco representa quando comparado
com o que ele tem ou teria de acréscimo no reajuste alcançado, pela via de negociação
perpetrada por seu sindicato.
Não obstante muitos sindicatos falte transparência e fiscalização no que diz respeito ao
desempenho em favor dos sindicalizados e que precisam ser reparados e revertidos, é inegável
o fato de que representam uma força inestimável em defesa dos trabalhadores. Especialmente
em um país tão desigual, onde os mais pobres têm pouquíssima força e grandes necessidades.
Estudos relatam que a densidade de sindicatos em um país está diretamente relacionada ao
ganho de produtividade deste país e, consequentemente, à melhores salários que se revertem
em ganhos para as economias locais, que podem ser mais facilmente percebidas em pequenos
municípios.
Entendemos que, embora seja de domínio público a existência de problemas dos mais
variados que carecem de reformas imperativas, tanto na legislação quanto na fi scalização
pertinentes, os sindicatos representam a única força que os trabalhadores têm em sua defesa,
especialmente aqueles mais vulneráveis, os trabalhadores do setor privado.
Desta forma, não concebemos crível a proposta do atual governo de enfraquecer aqueles
que são a única voz dos trabalhadores, esse é o objetivo desta emenda. Manter viva a voz dos
mais frágeis.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

63

Segundo dados, de 2017, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, o número de trabalhadores que estão associados a algum sindicato caiu para 14,4% e
atingiu a menor taxa em seis anos. As três maiores centrais sindicais do país, CUT, Força
Sindical e UGT deixaram de arrecadar cerca de R$ 100 milhões em contribuição sindical com
o fim da obrigatoriedade de recolhimento do imposto incluído na reforma trabalhista que
entrou em vigor em novembro. A queda da arrecadação para algumas centrais chegou a 90%
em relação ao ano passado.
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De acordo com o levantamento, a maioria dos trabalhadores sindicalizados são do setor
público (27,3%), seguido pelos empregados do setor privado com carteira assinada (19,2%).
Por outro lado, a Suécia, um dos países menos desiguais do mundo, com uma das mais
pujantes economias mundiais, desponta na sexta posição do Índice Global de Competitividade.
Considerado um país que tem uma das mais generosas legislações de direitos trabalhistas, a
Suécia faz experimentos como a jornada de seis horas de trabalho, expande o trabalho
flexível e mantém seu modelo histórico de proteção aos trabalhadores.

O eixo central do

modelo sueco de ralações de trabalho são os acordos coletivos entre entidades patronais e
sindicatos, que protegem direitos essenciais dos trabalhadores.
O modelo sueco é alicerçado na força dos sindicatos do país: mais de 70% dos trabalhadores
suecos são filiados a um sindicato. No Brasil, menos de 20% dos trabalhadores são
sindicalizados.
Com uma população estimada em aproximadamente dez milhões de habitantes, a sueca
Confederação Nacional de Sindicatos – LO, tem um milhão e meio de associados. Enquanto o
Brasil, com uma população superior a duzentos e oito milhões de habitantes,

tem

aproximadamente 17 mil sindicatos. Em 2017 o país tinha 16,3 milhões de associados a algum
sindicato, o que representava 11,5% do total de trabalhadores brasileiros. Dois anos antes,
18,2 milhões de pessoas estavam sindicalizadas, o que representava 13,1% do total de
trabalhadores.

ASSINATURA

Brasília, 11 de março de 2019.
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Modifique-se o caput do art. 582 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a que
se refere o art. 1º da MP 873/19, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 582. A contribuição sindical devida aos respectivos sindicatos dos empregados
que autorizem, prévia e expressamente o recolhimento, será descontada da folha de
pagamento relativa ao mês de março de cada ano pelos empregadores ou poderá ser
encaminhada à residência do empregado ou à sede da empresa.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de autorizar o desconto em folha da contribuição sindical
previamente autorizada pelo empregado, por parte do empregador, ou o boleto será enviado
boleto à residência do empregado ou à sede da empresa, para sua tomada de decisão posterior
quanto ao pagamento ou não do documento que o tornará associado ao sindicato.
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A polêmica proposta pela Medida Provisória nº 873/19 faz com que os sindicatos percam
uma força enorme, ao retirar deles grande poder de mobilização, de pressão, de greve e de
negociação para conseguir reajustes salariais mais justos.
Embora a propaganda liberal enganosa e tão decantada pelos veículos de comunicação
apregoe a ilusão de que a não contribuição “coloca” mais dinheiro no bolso do trabalhador seja
tentadora, ela não corresponde à realidade, tendo em vista que deixar de contribuir uma vez
ao ano, com cerca de 0,3% do que o trabalhador percebe, pouco representa quando comparado
com o que ele tem ou teria de acréscimo no reajuste alcançado, pela via de negociação
perpetrada por seu sindicato.
Não obstante a muitos sindicatos falte transparência e fiscalização no que diz respeito ao
desempenho em favor dos sindicalizados e que precisam ser reparados e revertidos, é inegável
o fato de que representam uma força inestimável em defesa dos trabalhadores. Especialmente
em um país tão desigual, onde os mais pobres têm pouquíssima força e grandes necessidades.
Estudos relatam que a densidade de sindicatos em um país está diretamente relacionada ao
ganho de produtividade deste país e, consequentemente, à melhores salários que se revertem
em ganhos para as economias locais, que podem ser mais facilmente percebidas em pequenos
municípios.
Entendemos que, embora seja de domínio público a existência de problemas dos mais
variados que carecem de reformas imperativas, tanto na legislação quanto na fiscalização
pertinentes, os sindicatos representam a única força que os trabalhadores têm em sua defesa,
especialmente aqueles mais vulneráveis, os trabalhadores do setor privado.
Desta forma, não concebemos crível a proposta do atual governo de enfraquecer aqueles
que são a única voz dos trabalhadores, esse é o objetivo desta emenda. Manter viva a voz dos
mais frágeis.
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Segundo dados, de 2017, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, o número de trabalhadores que estão associados a algum sindicato caiu para 14,4% e
atingiu a menor taxa em seis anos. As três maiores centrais sindicais do país, CUT, Força
Sindical e UGT deixaram de arrecadar cerca de R$ 100 milhões em contribuição sindical com
o fim da obrigatoriedade de recolhimento do imposto incluído na reforma trabalhista que
entrou em vigor em novembro. A queda da arrecadação para algumas centrais chegou a 90%
em relação ao ano passado.
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De acordo com o levantamento, a maioria dos trabalhadores sindicalizados são do setor
público (27,3%), seguido pelos empregados do setor privado com carteira assinada (19,2%).
Por outro lado, a Suécia, um dos países menos desiguais do mundo, com uma das mais
pujantes economias mundiais, desponta na sexta posição do Índice Global de Competitividade.
Considerado um país que tem uma das mais generosas legislações de direitos trabalhistas do
mundo, a Suécia faz experimentos como a jornada de seis horas de trabalho, expande o
trabalho flexível e mantém seu modelo histórico de proteção aos trabalhadores.

O eixo

central do modelo sueco de ralações de trabalho são os acordos coletivos entre entidades
patronais e sindicatos, que protegem direitos essenciais dos trabalhadores.
O modelo sueco é alicerçado na força dos sindicatos do país: mais de 70% dos trabalhadores
suecos são filiados a um sindicato. No Brasil, menos de 20% dos trabalhadores são
sindicalizados.
Com uma população estimada em aproximadamente dez milhões de habitantes, a sueca
Confederação Nacional de Sindicatos – LO, tem um milhão e meio de associados. Enquanto o
Brasil, com uma população superior a duzentos e oito milhões de habitantes,

tem

aproximadamente 17 mil sindicatos. Em 2017 o país tinha 16,3 milhões de associados a algum
sindicato, o que representava 11,5% do total de trabalhadores brasileiros. Dois anos antes,
18,2 milhões de pessoas estavam sindicalizadas, o que representava 13,1% do total de
trabalhadores.

ASSINATURA

Brasília, 11 de março de 2019.
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Modifiquem-se os arts. 578 e 582 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a que
se refere o art. 1º da MP 873/19, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos por todos aqueles que participem de
uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor
do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão serão, sob a denominação do
“imposto sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma do art. 582.
“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus
empregados, relativa ao mês de maio de cada ano, o imposto sindical por estes devido aos
respectivos sindicatos.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é resgatar o imposto sindical extinto pela Lei N º 13.467, de 13
de julho de 2017, conhecida como reforma trabalhista.
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Ocorre que, existem inúmeros problemas relacionados aos sindicatos brasileiros. Problemas
que precisam ser corrigidos por meio de alterações legislativas, pelo aumento da fiscalização,
controle e garantia de transparência na gestão desses recursos que pertencem aos
trabalhadores. Recursos que devem ser utilizados em prol da melhoria das condições de
trabalho, ganhos salariais, qualificação e amparo aos empregados.
Por conta disso, consideramos fundamental a necessidade de fortalecer a voz dos
trabalhadores assegurando condições de sobrevivência e o fortalecimento das relações
trabalhistas no país, ao invés de promover o desmonte da proteção ao trabalho.
A polêmica proposta pela Medida Provisória nº 873/19 faz com que os sindicatos percam
uma força enorme, ao retirar deles grande poder de mobilização, de pressão, de greve e de
negociação para conseguir reajustes salariais mais justos.
Embora a propaganda liberal enganosa e tão decantada pelos veículos de comunicação
apregoe a ilusão de que a não contribuição “coloca” mais dinheiro no bolso do trabalhador seja
tentadora, ela não corresponde à realidade, tendo em vista que deixar de contribuir uma vez
ao ano, com cerca de 0,3% do que o trabalhador percebe, pouco representa quando comparado
com o que ele tem ou teria de acréscimo no reajuste alcançado, pela via de negociação
perpetrada por seu sindicato.
Não obstante a muitos sindicatos falte transparência e fiscalização no que diz respeito ao
desempenho em favor dos sindicalizados e que precisam ser reparados e revertidos, é inegável
o fato de que representam uma força inestimável em defesa dos trabalhadores. Especialmente
em um país tão desigual, onde os mais pobres têm pouquíssima força e grandes necessidades.
Estudos relatam que a densidade de sindicatos em um país está diretamente relacionada ao
ganho de produtividade deste país e, consequentemente, à melhores salários que se revertem
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em ganhos para as economias locais, que podem ser mais facilmente percebidas em pequenos
municípios.
Entendemos que, embora seja de domínio público a existência de problemas dos mais
variados que carecem de reformas imperativas, tanto na legislação quanto na fiscalização
pertinentes, os sindicatos representam a única força que os trabalhadores têm em sua defesa,
especialmente aqueles mais vulneráveis, os trabalhadores do setor privado.
Desta forma, não concebemos crível a proposta do atual governo de enfraquecer aqueles
que são a única voz dos trabalhadores, esse é o objetivo desta emenda. Manter viva a voz dos
mais frágeis.
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Segundo dados, de 2017, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, o número de trabalhadores que estão associados a algum sindicato caiu para 14,4% e
atingiu a menor taxa em seis anos. As três maiores centrais sindicais do país, CUT, Força
Sindical e UGT deixaram de arrecadar cerca de R$ 100 milhões em contribuição sindical com
o fim da obrigatoriedade de recolhimento do imposto incluído na reforma trabalhista que
entrou em vigor em novembro. A queda da arrecadação para algumas centrais chegou a 90%
em relação ao ano passado.
De acordo com o levantamento, a maioria dos trabalhadores sindicalizados são do setor
público (27,3%), seguido pelos empregados do setor privado com carteira assinada (19,2%).
Por outro lado, a Suécia, um dos países menos desiguais do mundo, com uma das mais
pujantes economias mundiais, desponta na sexta posição do Índice Global de Competitividade.
Considerado um país que tem uma das mais generosas legislações de direitos trabalhistas do
mundo, a Suécia faz experimentos como a jornada de seis horas de trabalho, expande o
trabalho flexível e mantém seu modelo histórico de proteção aos trabalhadores.

O eixo

central do modelo sueco de ralações de trabalho são os acordos coletivos entre entidades
patronais e sindicatos, que protegem direitos essenciais dos trabalhadores.
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O modelo sueco é alicerçado na força dos sindicatos do país: mais de 70% dos trabalhadores
suecos são filiados a um sindicato. No Brasil, menos de 20% dos trabalhadores são
sindicalizados.
Com uma população estimada em aproximadamente dez milhões de habitantes, a sueca
Confederação Nacional de Sindicatos – LO, tem um milhão e meio de associados. Enquanto o
Brasil, com uma população superior a duzentos e oito milhões de habitantes,

tem

aproximadamente 17 mil sindicatos. Em 2017 o país tinha 16,3 milhões de associados a algum
sindicato, o que representava 11,5% do total de trabalhadores brasileiros. Dois anos antes,
18,2 milhões de pessoas estavam sindicalizadas, o que representava 13,1% do total de
trabalhadores.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos pares para a aprovação desta emenda.

ASSINATURA

Brasília, 11 de março de 2019.
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Modifique-se o art. 3º da MP 873/19, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º Esta Lei entra em vigor:
I.
II.

Quanto aos arts. 578 e 582, noventa dias após a data de publicação da Lei;
Na data de publicação da Medida Provisória, quanto aos demais artigos. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda tem o objetivo de conceder prazo maior para a reorganização dos sindicatos
brasileiros, evitando assim, a total desestruturação

da única força à disposição dos

trabalhadores do País, especialmente aqueles mais vulneráveis.
Entendemos que, embora seja de domínio público a existência de problemas dos mais
variados que carecem de reformas imperativas, tanto na legislação quanto na fiscalização
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pertinentes, os sindicatos representam a única força que os trabalhadores têm em sua defesa,
especialmente aqueles mais vulneráveis, os trabalhadores do setor privado.
Desta forma, não concebemos crível a proposta do atual governo de enfraquecer aqueles
que são a única voz dos trabalhadores, esse é o objetivo desta emenda. Manter viva a voz dos
mais frágeis.
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Segundo dados, de 2017, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, o número de trabalhadores que estão associados a algum sindicato caiu para 14,4% e
atingiu a menor taxa em seis anos. As três maiores centrais sindicais do país, CUT, Força
Sindical e UGT deixaram de arrecadar cerca de R$ 100 milhões em contribuição sindical com
o fim da obrigatoriedade de recolhimento do imposto incluído na reforma trabalhista que
entrou em vigor em novembro. A queda da arrecadação para algumas centrais chegou a 90%
em relação ao ano passado.
De acordo com o levantamento, a maioria dos trabalhadores sindicalizados são do setor
público (27,3%), seguido pelos empregados do setor privado com carteira assinada (19,2%).
Por outro lado, a Suécia, um dos países menos desiguais do mundo, com uma das mais das
mais pujantes economias

mundiais, desponta na sexta posição do Índice Global de

Competitividade. Considerado um país que tem uma das mais generosas legislações de direitos
trabalhistas do mundo, a Suécia faz experimentos como a jornada de seis horas de trabalho,
expande o trabalho flexível e mantém seu modelo histórico de proteção aos trabalhadores. O
eixo central do modelo sueco de ralações de trabalho são os acordos coletivos entre entidades
patronais e sindicatos, que protege direitos essenciais dos trabalhadores.
O modelo sueco é alicerçado na força dos sindicatos do país: mais de 70% dos trabalhadores
suecos são filiados a um sindicato. No Brasil, menos de 20% dos trabalhadores são
sindicalizados.
Com uma população estimada em aproximadamente dez milhões de habitantes, a sueca
Confederação Nacional de Sindicatos – LO, tem um milhão e meio de associados. Enquanto o
Brasil, com uma população superior a duzentos e oito milhões de habitantes,

tem

aproximadamente 17 mil sindicatos. Em 2017 o país tinha 16,3 milhões de associados a algum
sindicato, o que representava 11,5% do total de trabalhadores brasileiros. Dois anos antes,
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18,2 milhões de pessoas estavam sindicalizadas, o que representava 13,1% do total de
trabalhadores.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos pares para a aprovação desta emenda.

ASSINATURA

Brasília, 11 de março de 2019.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se os artigos 545, 578 e 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, constantes do artigo 1º da
Medida Provisória nº 873, de 2019.
Acrescente-se o inciso XVI ao artigo 611-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, ao artigo 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019:
“Art. 611-A. ................................................................................................................
.....................................................................................................................................
XVI – recolhimento da contribuição sindical.
.............................................................................................................................(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Reforma Trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/2017) trouxe retrocessos com o
objetivo de retirar direitos trabalhistas conquistados ao longo de décadas. Um deles foi
tornar facultativa a contribuição sindical até então obrigatória, visando basicamente o
enfraquecimento dos sindicatos e a redução do poder de mobilização dos trabalhadores
brasileiros. Em que pese essa mudança, ainda existia a possibilidade de, mediante
negociação coletiva, permitir que referidas contribuições pudessem ser cobradas de todos
os trabalhadores de uma determinada categoria ou profissão, a depender dos termos do
acordo ou da convenção.
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Com o advento da Medida Provisória 873/2019, o pagamento da contribuição
sindical ficou condicionado apenas à autorização individual e voluntária do empregado,
sendo nula qualquer regra ou cláusula normativa que venha a fixar a compulsoriedade ou
a obrigatoriedade de recolhimento a empregados ou empregadores, ainda que tal regra
ou cláusula tenha sido referendada por negociação coletiva. Trata-se de uma norma
desprovida de razoabilidade, pois ela impede que a coletividade dos trabalhadores, nas
negociações coletivas, possa decidir sobre a cobrança da contribuição sindical.
Com efeito, percebe-se que o verdadeiro objetivo da MP 873/2019 é criar óbices
para a arrecadação dos sindicatos, ainda mais em um momento que governo almeja
retirar direitos previdenciários dos trabalhadores.
Diferentemente da pretensão do governo, a facultatividade da contribuição deve
residir na vontade individual somente quando não há negociação coletiva em sentido
contrário. Em outros termos: deve ser facultado à coletividade dispor sobre a
compulsoriedade da contribuição sindical para respectiva categoria ou profissão quando
houver negociação nesse sentido. Até porque, se a própria Seção da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) que regula a aludida contribuição a classifica como “imposto
sindical”, evidentemente deve haver espaço para alguma compulsoriedade em sua
cobrança, ainda que essa compulsoriedade, após a Reforma Trabalhista, fique a cargo de
uma decisão coletiva. Não se deve olvidar que as convenções e acordos coletivos, pela
própria CLT, possuem conteúdo de norma jurídica. Assim, se de uma negociação coletiva
advém reflexos positivos para toda a categoria ou profissão, nada mais justo do que
permitir que acordos ou convenções possam instituir a cobrança obrigatória das
contribuições sindicais dos beneficiados.
Com vistas a corrigir os problemas expostos, propomos a supressão dos arts. 545,
578 e 579 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, constantes do art. 1º da MP
873/2019. Além disso, em prol da segurança jurídica nas relações sindicais, propomos
também a inclusão do inciso XVI ao art. 611-A da CLT de modo explicitar que a
convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando
dispuserem sobre o recolhimento da contribuição sindical.
Diante do exposto, solicito aos nobres pares apoio para a aprovação da presente
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emenda.
Sala da Comissão, 12 de março de 2019.

Deputada ALICE PORTUGAL
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

Emenda Supressiva
Suprima-se os artigos 1º a 3º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória (MP) 873/2019 trouxe novas regras para a
cobrança das contribuições sindicais com o evidente objetivo de dificultar a
arrecadação dos sindicatos em um momento de profunda mobilização contra a
retirada de direitos previdenciários dos trabalhadores. Em suma, são duas as
principais alterações.
A

primeira

condiciona

a

cobrança

da

contribuição

sindical

à

autorização individual e voluntária do empregado, sendo nula qualquer regra
ou cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade de
recolhimento a empregados ou empregadores, ainda que tal regra ou cláusula
tenha sido referendada por negociação coletiva.
A segunda estabelece que as contribuições sindicais sejam recolhidas
exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico.
A MP ainda revogou a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1991, que permitia o desconto em folha, se, ônus para
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a entidade sindical, do valor das mensalidades e contribuições definidas em
assembleia geral, instituindo a obrigatoriedade do boleto também para os
servidores públicos federais.
Vale lembrar que a malfadada Reforma Trabalhista de 2017 (Lei nº
13.467/2017) já havia tornado facultativa a contribuição sindical até então
obrigatória.
Em que pese essa alteração, ainda havia a possibilidade de, mediante
negociação coletiva, permitir que referidas contribuições pudessem ser
cobradas de todos os trabalhadores de uma determinada categoria ou
profissão, a depender dos termos do acordo ou da convenção. Com o advento
da MP 873/2019, essa possibilidade de decisão coletiva permitindo a cobrança
passou a não ser mais possível. Isso fere a autonomia coletiva da vontade,
buscada pela Reforma Trabalhista, consoante exposto pela Exposição de
Motivos nº 23/2017/MTB à MP 808/2017 elaborada pelo próprio Poder
Executivo: 8. A lei aprovada visa também promover a pacificação das relações
de trabalho, a partir do fortalecimento das negociações coletivas e de soluções
extrajudiciais na composição de conflitos, prestigiando o respeito à autonomia
coletiva da vontade. (sem destaques no original)
Percebe-se que a facultatividade deve estar presente também na
escolha da categoria ou profissão de ser cobrada ou não. Até porque, se a
própria Seção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que regula a aludida
contribuição a classifica como “imposto sindical”, evidentemente deve haver
espaço

para

a

compulsoriedade

em

sua

cobrança,

ainda

que

essa

compulsoriedade, após a Reforma Trabalhista, fique a encargo de uma decisão
coletiva.
Não se deve olvidar que as convenções e acordos coletivos , pela
própria CLT, possuem conteúdo de norma jurídica. Assim, se de uma
negociação coletiva advém reflexos positivos à toda a categoria ou profissão,
nada mais justo do que permitir que acordos ou convenções possam instituir a
cobrança obrigatória das contribuições sindicais dos beneficiados. Impedir essa
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prática é aceitar que apenas o bônus seja repartido, quando o certo é que a
coletividade também arque com o ônus de custeio do sistema sindical.Com
relação à obrigatoriedade de recolhimento das contribuições sindicais por
boleto bancário, é evidente que esta regra, além de dificultar a arrecadação da
citada contribuição, impõe custos adicionais aos sindicatos, pois exige que eles
criem estrutura própria para cobrança ou deleguem a terceiros essa atividade.
De forma desarrazoada, a MP afronta mais uma vez a autonomia de
vontade das partes, tendo em vista que o meio de pagamento não deve ser
imposto, mas sim acordado entre o empregado e o sindicato, não competindo
ao poder público qualquer interferência e int ervenção na organização sindical,
consoante o inciso I do art. 8º da Constituição Federal.
De modo a evitar que alterações citadas continuem a produzir os
efeitos deletérios apontados, propomos a supressão dos arts. 1º a 3º da
Medida Provisória nº 873, de 2019, invalidando-a em sua totalidade.

Alice Portugal
Deputada Federal
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Emenda Modificativa
Altere-se o artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, constante do art. 1º da Medida
Provisória nº 873, de 2019, nos seguintes termos:
“Art. 582. A contribuição sindical poderá ser recolhida por meio de boleto
bancário ou equivalente eletrônico, que será encaminhado à residência do empregado ou,
na hipótese de impossibilidade de recebimento, à sede da empresa, desde que essa
modalidade de pagamento seja solicitada expressamente pelo empregado.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia
de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado
ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a
remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que
o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a
1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a
contribuição do empregado à Previdência Social.” (NR)
Altere-se o artigo 240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1991, constante
do art. 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019, nos seguintes termos.
“Art. 240. ........................................................................................... .............
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c) recolher, por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, o valor das
mensalidades e contribuições sindicais definidas em assembleia geral da categoria, desde
que ele solicite expressamente esse meio de pagamento.
............................................................................................................................
Parágrafo único. Não havendo a solicitação expressa de que trata a alínea “c”
do caput, a entidade sindical poderá descontar em folha, sem ônus, o valor das
mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral da categoria. ”(NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória (MP) 873/2019 alterou a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) para estabelecer que as contribuições sindicais sejam recolhidas
exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico. No mesmo sentido,
a MP revogou a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1991, que permitia o desconto em folha para a entidade sindical do valor das
mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral, instituindo a obrigatoriedade
do boleto também para os servidores públicos federais. É evidente que esta regra, além
de dificultar a arrecadação da contribuição sindical, impõe custos adicionais aos
sindicatos, pois exige que eles criem estrutura própria para cobrança ou deleguem a
terceiros essa atividade. Trata-se de medida cujo único viés é
enfraquecer os sindicatos em um momento de profunda mobilização contra a
retirada de direitos previdenciários dos trabalhadores.
De forma desarrazoada, a MP fere de morte a autonomia de vontade das
partes, pois impõe, sob pena de multa, a utilização obrigatória de um determinado meio
de pagamento (boleto bancário) para o recolhimento das contribuições sindicais, quando
a escolha deveria ficar a cargo do empregado.
Essa postura ditatorial vai de encontro ao inciso I do art. 8º da Constituição
Federal, que veda ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização
sindical. Por essa razão, propomos a alteração da redação do art. 582 da CLT de modo a
prever que a contribuição sindical possa ser recolhida por meio de boleto bancário ou
equivalente eletrônico, que será encaminhado à residência do empregado ou, na hipótese
de impossibilidade de recebimento, à sede da empresa, desde que essa modalidade de
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pagamento seja solicitada expressamente pelo empregado.
Com o mesmo intuito, propomos nova redação para a alínea “c” do caput do
art. 240 da Lei nº 8.112, de 1991, com o objetivo de que o servidor público civil possa
recolher o valor das mensalidades e contribuições sindicais definidas em assembleia geral
da categoria por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, desde que essa forma
de pagamento seja expressamente solicitada por ele. Não havendo essa solicitação
expressa, mantem-se a cobrança por meio do desconto em folha, sem ônus para a
entidade sindical.

Alice Portugal
Deputada Federal
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

Emenda Supressiva
Suprima-se os artigos 545, 578 e 579 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
constantes do artigo 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019.
Acrescente-se o inciso XVI ao artigo 611-A do Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, ao artigo 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019:
“Art.

611-A.

................................................................................................................
.....................................................................................................
.........................
XVI – recolhimento da contribuição sindical.
.....................................................................................................
....................(NR)

JUSTIFICATIVA

A

Reforma

Trabalhista

de 2017 (Lei nº 13.467/2017) trouxe

retrocessos com o
objetivo de retirar direitos trabalhistas conquistados ao longo de
décadas. Um deles foi tornar facultativa a contribuição sindical até então
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obrigatória, visando basicamente o enfraquecimento dos sindicatos e a
redução do poder de mobilização dos trabalhadores brasileiros. Em que pese
essa mudança, ainda existia a possibilidade de, mediante negociação coletiva,
permitir que referidas contribuições pudessem ser cobradas de todos os
trabalhadores de uma determinada categoria ou profissão, a depender dos
termos do acordo ou da convenção. Com o advento da Medida Provisória
873/2019, o pagamento da contribuição sindical ficou condicionado apenas à
autorização individual e voluntária do empregado, sendo nula qualquer regra
ou

cláusula

normativa

que

venha

a

fixar

a

compulsoriedade

ou

a

obrigatoriedade de recolhimento a empregados ou empregadores, ainda que
tal regra ou cláusula tenha sido referendada por negociação coletiva. Trata-se
de uma norma desprovida de razoabilidade, pois ela impede que a coletividade
dos trabalhadores, nas negociações coletivas, possa decidir sobre a cobrança
da contribuição sindical.
Com efeito, percebe-se que o verdadeiro objetivo da MP 873/2019 é
criar óbices para a arrecadação dos sindicatos, ainda mais em um momento
que governo almeja retirar direitos previdenciários dos trabalhadores.
Diferentemente da pretensão do governo, a facultatividade da
contribuição deve residir na vontade individual somente quando não há
negociação coletiva em sentido contrário. Em outros termos: deve ser
facultado à coletividade dispor sobre a compulsoriedade da contribuição
sindical para respectiva categoria ou profissão quando houver negociação
nesse sentido.
Até porque, se a própria Seção da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) que regula a aludida contribuição a classifica como “imposto sindical”,
evidentemente deve haver espaço para alguma compulsoriedade em sua
cobrança, ainda que essa compulsoriedade, após a Reforma Trabalhista, fique
a cargo de uma decisão coletiva. Não se deve olvidar que as convenções e
acordos coletivos, pela própria CLT,
possuem conteúdo de norma jurídica. Assim, se de uma negociação
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coletiva advém reflexos positivos para toda a categoria ou profissão, nada
mais justo do que permitir que acordos ou convenções possam instituir a
cobrança obrigatória das contribuições sindicais dos beneficiados.
Com vistas a corrigir os problemas expostos, propomos a supressão
dos arts. 545, 578 e 579 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
constantes do art. 1º da MP 873/2019.
Além disso, em prol da segurança jurídica nas relações sindicais,
propomos também a inclusão do inciso XVI ao art. 611-A da CLT de modo
explicitar que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm
prevalência

sobre

a

lei

quando dispuserem sobre o recolhimento da

contribuição sindical.

Alice Portugal
Deputada Federal
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1 DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA Nº
Acrescente -se ao artigo 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, o seguinte artigo:
Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial, para a resolução de conflitos
que surgirem na relação de trabalho, terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a
representação das partes por advogado.
JUSTIFICAÇÃO
Com a redação do dispositivo introduzida pela Lei 13.467/2017, a Justiça do Trabalho
poderia ser utilizada, sem limites, para se obter eficácia liberatória imediata para cada parcela
trabalhista que tiver que ser paga.
Por que esperar pelo termo de quitação anual previsto pelo art. 507-B da mesma reforma
trabalhista, se o mesmo efeito pode ser obtido, antes disso, todos os meses, ou na frequência que
bem se desejar, com a garantia proporcionada por uma sentença homologatória?
Reflita-se então sobre a enorme quantidade de rescisões contratuais que ocorrem
diariamente no país. Em 2016, foram 1,32 milhões de empregos formais extintos no país. São
em torno de 282 trabalhadores demitidos por hora.
Reflita-se, então, sobre as consequências de se transformar todas essas demissões em
procedimentos judiciais, ainda que voluntários, com a realização em cada um deles de
audiência.
Ora, o propósito anunciado de tal reforma foi o de desafogar o Judiciário, diminuir o
número de procedimentos judiciais e reduzir os custos judiciais. Por óbvio nada disso será
obtido se forem produzidos milhões de procedimentos voluntários, com contratação obrigatória
de advogados, transformando o Poder Judiciário em órgão eminentemente administrativo.
Não há como justificar a existência de interesse processual legítimo para se buscar e obter
homologação judicial de acordos mensais sobre salários ou férias, ou rescisões em série. A
alteração proposta corrige tal defeito, tornando claro que o acordo extrajudicial é uma forma
alternativa de relação de conflitos que surgirem entre empregado e empregador, e não uma
Câmara dos Deputados │Anexo IV – 6° andar - Gabinete 60 │70160900 Brasília DF
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forma de obter eficácia liberatória pela via judicial para encargos trabalhistas normais,
rotineiros.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1 DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA Nº
Dê-se ao artigo 1º da Medida Provisória nº 873 de 2019, a seguinte
redação ao §5º do art. 611-A:
Art 611-A:..............................................................................................................
§5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de
trabalho participarão, como litisconsortes necessários, em ação coletiva que
tenha como objeto de pedido a anulação de cláusulas desses instrumentos.

JUSTIFICAÇÃO
Com relação à inclusão da expressão “de pedido”, a modificação limita-se a
melhorar o texto sob ao aspecto técnico, uma vez que deixa claro que a citação
dos signatários do acordo coletivo ou da convenção coletiva, como
litisconsortes necessários, ocorrerá quando, na petição inicial da referida ação
coletiva, houver pedido principal no sentido da anulação de cláusula do
mencionado instrumento normativo.
Desta forma, em uma ação coletiva na qual a validade do acordo coletivo ou da
convenção coletiva for tratada como questão prejudicial, o litisconsórcio
necessário em tela não se aplicará. Por exemplo, no caso de uma convenção
coletiva que, ilicitamente, suprime a remuneração do repouso semanal ou
reduz o tempo da licença maternidade; o Ministério Público do Trabalho
poderia mover uma ação civil pública (uma ação coletiva) em face de
determinado empregador, com fundamento na ilicitude da cláusula e com
pedido condenatório para impor ao empregador réu o pagamento do repouso
semanal ou, no outro caso, o deferimento da licença-maternidade sem redução
da sua duração.
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Nos exemplos acima, a ilicitude do instrumento normativo é mero fundamento
para pedidos em face de empregador específico, de modo que um
litisconsórcio necessário não faz sentido em tal hipótese. No que concerne à
supressão do trecho “, vedada a apreciação por ação individual.”, é importante
destacar que tal previsão é flagrantemente inconstitucional, pois ofende o
princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art.5º, XXXV, da
Constituição da República).
Efetivamente, basta pensar nos mesmos dois exemplos acima, isto é, uma
convenção coletiva que, ilicitamente, suprime a remuneração do repouso
semanal ou reduz o tempo da licença maternidade.
Ora, em tais casos, é óbvio que trabalhadores em geral têm o direito de propor
ações individuais para ver respeitados tais direitos, destacando-se que, em tais
reclamações trabalhistas, a causa de pedir apontará incidentalmente para o
vício na convenção coletiva, de modo que a sentença apreciará, como questão
prejudicial, a invalidade da referida cláusula da convenção coletiva, para julgar
o pedido e condenar o empregador a pagar o repouso semanal ou, no outro
caso, a respeitar a duração constitucional (120 dias) ou legal (180 dias) da
licença-maternidade.
Na verdade, a manutenção do trecho final do §5º do art.611-A (que a Medida
Provisória estipula) representa autêntica impossibilidade de acesso ao Poder
Judiciário, através de ações individuais, 00687 MPV 808 quando o fundamento
da lesão for uma previsão ilícita em um acordo coletivo ou em uma convenção
coletiva.
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1 DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
EMENDA Nº
Dê-se ao § 2º do artigo 452 – E a seguinte redação:
“Art. 452-E. ...........................................................................................................
§ 2º Fica assegurado o ingresso do trabalhador no Programa de SeguroDesemprego, mesmo em caso de contrato de trabalho intermitente, respeitados
os requisitos previstos em lei.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O seguro-desemprego é uma das principais conquistas do trabalhador
brasileiro. Instituído em 1986 o programa atende milhões de trabalhadores e,
não raramente, é a única fonte de renda do trabalhador que perde seu posto de
trabalho.
Sob esta ótica não há justificativa razoável para que o trabalhador intermitente
seja discriminado mediante a exclusão do benefício. Não se pode olvidar que a
reforma trabalhista foi pautada como instrumento de inclusão de uma massa
gigantesca de desempregados ou trabalhadores informais, e o contrato
intermitente foi louvado como o modelo ideal para implementação daqueles
objetivos. Assim, se faz necessário que o trabalhador intermitente encontre o
amparo estatal sempre que houver a rescisão de um contrato de trabalho
ÚNICO, obedecidos os limites e requisitos da lei que regulamenta a concessão
do seguro-desemprego.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1 DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
EMENDA ADITIVA Nº
Acrescentem-se os seguintes dispositivos
“Art. 611-A. A convenção ou o acordo coletivo de trabalho tem poder normativo
entre as partes, não podendo dispor de modo contrário às normas de lei, salvo
quando mais benéficas, não podendo suprimir ou reduzir direitos já
assegurados, quando dispuserem sobre:
I parcelamento do período de férias em até duas vezes, por acordo escrito
firmado com o trabalhador assistido pelo sindicato;
II – pacto quanto ao cumprimento da jornada de trabalho, limitada ao máximo
de quatro horas extraordinárias semanais;
III- participação nos lucros e resultados da empresa, de forma a incluir seu
parcelamento no limite de até duas parcelas;
IV – definição do tempo médio despendido e da forma de remuneração das
horas in itinere para fins de incorporação na jornada diária, especialmente
quando tratarse de local de difícil acesso ou não servido por transporte público;
V – redução do intervalo intrajornada para alimentação somente quando a
empresa dispuser de refeitório, respeitado o limite mínimo de trinta minutos;
VI – obrigatoriedade da cláusula da ultratividade da norma ou do instrumento
coletivo de trabalho da categoria;
VIII – plano de cargos e salários, incluindo medidas relativas ao combate a
desigualdade de gênero e raça; .............................................
X – caso haja negociação sobre instituição de banco de horas, que seja
autorizado somente após a garantia do pagamento das doze primeiras horas
extraordinárias e seja garantida a compensação quando o saldo alcançar
quarenta horas;
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XI – instituição do trabalho remoto ou teletrabalho, assegurando as condições
mais vantajosas aplicadas ao trabalho realizado no estabelecimento do
empregador;
XII – remuneração por produtividade quando impossibilitada a definição de
salário, não podendo ser inferior à remuneração aplicada à categoria
profissional a que pertence o empregado, excluídas as gorjetas; e
XIII – registro de jornada de trabalho em observância
regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho.

às

normas

XIV –
as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades.
§ 1º A Convenção ou Acordo Coletivo de que trata este artigo dependerá de
homologação pela Justiça do Trabalho, que analisará a conformidade dos
elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto na
Constituição Federal e legislação vigente, balizada sua atuação pelos
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A prevalência da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho sobre a
lei, nos termos do artigo 611-A da CLT, deve ser interpretada estritamente em
conformidade com o caput do artigo 7º da Constituição federal, bem como de
acordo com as Convenções n os 87, 98, 144 e 151 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT.
A negociação coletiva e a liberdade sindical integram os quatros princípios da
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
(1998), documento que consolidou o trabalho decente em todo mundo.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1 DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.
EMENDA Nº
“Art. 791 – B. As reclamações trabalhistas ajuizadas até a data de 10 de
novembro de 2017, não se sujeitam aos efeitos da lei 13.467/2017, para fins do
pagamento de custas, honorários periciais e advocatícios”.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem como finalidade a garantia da segurança jurídica, que
é primordial no Estado de Direito. Com efeito, a Constituição prevê a
irretroatividade da lei como uma garantia fundamental ao cidadão (art. 5o.,
XXXVI). Quando o cidadão propõe uma ação judicial, faz uma análise de risco
e de custos com aquela demanda.
Sobrevém, após a propositura da ação, uma modificação da legislação
processual que altere os riscos e os custos da demanda, aplicá-la a processos
em curso significaria surpreender o cidadão e conferir efeito retroativo à lei importante notar que o cidadão, legitimamente, havia feito seu cálculo de riscos
e custos com base na lei anterior. Assim, quando o cidadão ajuíza uma ação,
apresenta, na petição inicial, suas pretensões, considerando o que pode ou
não lhe ser acarretado em termos de despesas processuais, aí incluídos
custas, honorários advocatícios e honorários periciais.
Em técnica processual, isso equivale à aplicação do princípio da causalidade.
No Processo do Trabalho, até a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, a
legislação trabalhista não previa o pagamento de honorários advocatícios por
parte do trabalhador. Com relação às custas processuais e aos honorários
periciais, seriam devidos pelo trabalhador apenas se não fosse beneficiário da
justiça gratuita. A Lei n. 13.467/2017, como se sabe, alterou essas regras,
prevendo modalidades de cobrança do trabalhador de honorários advocatícios,
honorários periciais e de custas. Entretanto, a entrada em vigor da lei não pode
surpreender o cidadão que havia ajuizado sua ação com base na legislação
processual então vigente.
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Trata-se de uma garantia fundamental, a da irretroatividade da lei, como
corolário da preocupação do ordenamento com a segurança jurídica. 00702
MPV 808 Art. 791 – B_ Aplicação intertemporal da lei É importante considerar
que a vedação à irretroatividade da lei também evita que os réus
(empregadores) sejam surpreendidos, por exemplo, com suas eventuais
condenações em juízo ao pagamento de honorários advocatícios. Com efeito,
naqueles casos em que o autor de uma ação trabalhista não estava assistido
pelo sindicato profissional, não era cabível, pela legislação anterior, a
condenação do réu-empregador em honorários advocatícios (de acordo com a
jurisprudência dominante, firmada na Súmula n. 219, I, do Tribunal Superior do
Trabalho).
Assim, o réu tinha a legítima expectativa de que, ainda que fosse condenado
ao pagamento de verbas trabalhistas, não experimentaria uma condenação ao
pagamento de honorários ao advogado do autor. Se a Lei n. 13.467/2017 for
aplicada aos processos em curso, também esse réu (empregador) poderá ser
surpreendido, diante de uma eventual condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
Assim, nota-se que não se trata apenas de modificações processuais, mas de
modificações processuais com efeitos materiais em razão do potencial de
atingimento do patrimônio dos litigantes. Por tudo isso, em atenção à garantia
constitucional da irretroatividade da lei e à legítima expectativa dos cidadãos,
partes em uma demanda judicial, de verem aplicada, quanto a seus cálculos de
riscos e custos da ação, a lei vigente quando da propositura da ação judicial, é
que deve ser afastada a aplicação da Lei n. 13.467/2017 às ações trabalhistas
em curso, com relação a custas, honorários advocatícios e honorários periciais,
como proposto na presente emenda. Cuida-se de privilegiar a preocupação
com a segurança jurídica, evitando que as partes de uma demanda já em curso
sejam surpreendidas pela edição da nova lei. A pertinência dessa previsão é
salutar para, em definitivo, evitar incontáveis demandas judiciais e debates em
torno de qual legislação seria aplicável em razão das referidas modificações
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1 DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.
Art. 1º Inclua-se no art. 1º da Medida Provisória 873 de 2019, as modificações
no artigo 477, suprimam-se os artigos 545. 578, 579, 579-A e 582 e
acrescente-se art. 580-A à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passam a
vigorar com as seguintes alterações:

Art. 477 – Na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado
ao empregado o direto de haver do empregador uma indenização, paga na
base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ 1º-A - O pedido de demissão ou recibo de quitação anual, firmado por
empregado só será válido quando feito com a assistência do respectivo
sindicato profissional.
§ 2º - O instrumento de rescisão do contrato de trabalho, qualquer que seja a
causa ou forma de dissolução do contrato, e recibo de quitação anual conterá
discriminado a natureza de cada parcela paga ao empregado e o seu valor,
sendo válida a quitação apenas desses valores.
§ 3º (Revogado).
§ 4º - O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro,
depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, salvo se o
empregado for analfabeto quando o pagamento será em dinheiro ou depósito
bancário.
§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o § 4º deste artigo
não poderá exceder o equivalente a 30% (trinta por cento) de um mês de
remuneração do empregado.
§ 6º - O pagamento das verbas rescisórias deverá ser efetuado nos seguintes
prazos:
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c) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
d) até o quinto dia, contado da data da notificação da demissão, quando da
ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu
cumprimento.
§ 7º-A - O ato da assistência do sindicato na rescisão contratual (§§ 1º e 2º)
será sem ônus para o trabalhador e empregador.
§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à
multa de no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por trabalhador, bem assim
ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu
salário, devidamente atualizados monetariamente pelo INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor), salvo quando.
§ 9º (vetado).
§ 10 (Suprimir)

JUSTIFICATICAÇÃO
A assistência sindical ao trabalhador foi criada para coibir práticas
abusivas feitas pelo empregador quando do término do contrato de trabalho,
contudo a Lei 13.467 de 2017, excluiu a assistência do sindicato quando da
homologação da rescisão contratual.
A presente emenda aproveita as alterações promovidas na Lei nº
13.467, de 2017, e faz alterações aprimorando a redação do art. 477 da CLT a
fim de evitar o retrocesso social a proteção dos trabalhadores, tornando assim
obrigatória a assistência do sindicato em toda e qualquer homologação de
rescisão de contrato de trabalho.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos
nobres colegas para sua aprovação.
Sala das Sessões,
João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA NÀ 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA Nº______

Suprima-se a alteração promovida no art. 579, da CLT, previsto no art. 1º, da
Medida Provisória nº 873/2019.
JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo é inconstitucional. A alteração promovida pela
Medida Provisória tornou o artigo 579 inconstitucional uma vez que viola de
forma direta os artigos 5º, XVII e XVIII, 7º, inciso XXVI e o artigo 8º, incisos, I,
III e IV, da Constituição Federal de 1988. A alteração promovida pela MP 873
ainda está em dissonância com o disposto no artigo 462, da CLT.
A alteração promovida, além das violações à CF/88 acimas
destacadas, deixou de considerar que a assembleia é o órgão máximo das
entidades sindicais e tem plenos poderes, quando devidamente convocada,
para decidir sobre greve, aceitação de proposta de Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho, aceitação de aumento, alteração, manutenção, inclusão e
exclusão de cláusulas sociais e econômicas, enfim tem competência para tratar
de todos os assuntos referentes à categoria, inclusive sobre contribuições,
tendo a decisão tomada em assembleia validade para todos os trabalhadores
filiados e não filiados que sejam vinculados à categoria.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

102

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

A alteração promovida visa impedir que o empregador proceda
o desconto em folha de contribuições em benefício das entidades sindicais,
ainda que previamente autorizadas e estabelecidas na negociação coletiva,
ofendendo de forma clara diversos artigos e princípios constitucionais em
especial o da autonomia e da liberdade sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes de custeio das
entidades sindicais contribuição negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou
qualquer outro nome), chamadas pela MP de contribuições sindicais, o sistema
definido para a contribuição sindical o que atenta contra a liberdade sindical e à
livre negociação (CF, art. 8º, caput e VI), uma vez que impede que as
assembleias definam as formas de financiamento das entidades sindicais e a
forma de desconto em acordos e convenções coletivas de trabalho.
Quanto ao direito de oposição não existe nada mais razoável,
ainda que contrário ao princípio da vinculação, uma vez que se dá direito ao
não filiado de se opor ao desconto das contribuições sindicais, tendo inclusive
a CCR do Ministério Público do Trabalho editado o seguinte Enunciado:
ENUNCIADO no 24/CCR (264a Sessão Ordinária, realizada em
27/11/18 - DOU Seção 1 - 30/11/18 - pág. 262-263)
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL.
ESTIPULAÇÃO
EM
ASSEMBLEIA
GERAL.
DESCONTO
EM
FOLHA.
POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPOSIÇÃO ASSEGURADO. A
contribuição sindical será fixada pela Assembleia Geral da
categoria, registrada em ata, e descontada da folha dos
trabalhadores associados ou não ao sindicato, conforme
valores estipulados de forma razoável e datas fixadas pela
categoria, desde que regularmente convocados e assegurada a
ampla participação, sempre garantido o direito de oposição
manifestado pelos obreiros, cujo prazo inicia-se a partir da
vigência do correspondente Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho.
A vinculação do trabalhador a determinada categoria nada tem
a ver com o direito de filiação, que, sem dúvida, é facultativa, nos exatos
termos do inciso V do artigo 8°, da CF/88.
O direito de impor contribuições consagrado no artigo 513, e,
da Consolidação das Leis do Trabalho, não depende e nem exige a filiação ao
quadro associativo da Entidade Sindical, mas sim a necessária vinculação a
uma determinada categoria, econômica ou profissional, vejamos:
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos :
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas.
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Uma coisa é a liberdade de se filiar ou não à entidade sindical,
de ser sócio, a outra o dever de solidariedade, de retribuir a representação pelo
sindicato nas negociações coletivas, de ser abrangido pelo Acordo, Convenção
Coletiva ou Sentença Normativa.
A vinculação decorre de determinação constitucional, nos
termos do disposto no inciso II, do artigo 8°, da CF/88, ao sindicato incumbe a
representação da categoria profissional, ou seja, todos os que integram a
categoria representada. Significa que, exercendo uma atividade ou profissão, a
pessoa, física ou jurídica, fica automaticamente vinculada a uma categoria,
independentemente de sua vontade pessoal.
Desde o momento inicial em que o ingressa na categoria
profissional ou econômica, querendo ou não, fica representada pelo sindicato
por uma imposição da Constituição Federal.
Dessa vinculação sobrevém a obrigação de contribuir para a
entidade sindical.
A filiação, ao contrário da vinculação, é espontânea. A pessoa
é livre para filiar-se, ou desfiliar-se, à entidade sindical. Não se pode confundir
categoria com quadro associativo, uma vez que categoria é o conjunto de todos
os trabalhadores ou empregadores que se ativam em uma mesma atividade
econômica ou em atividades assemelhadas conforme a conceituação que lhe
deu o § 2º, do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Deste modo, resulta inequivocamente comprovado que o
direito de filiação não é o determinante da obrigatoriedade de contribuir para o
sindicato salvo quanto à “mensalidade sindical”. Esta, repetimos, depende da
filiação, que, é voluntária. As outras não, porque decorrem da vinculação à
categoria representada pela entidade sindical.
A vinculação é um direito e um dever.
Justamente a entidade sindical defender interesses coletivos
da categoria que representa, considerada como um todo, os Acordos e
Convenções Coletivas de Trabalho têm efeito erga omnes, beneficiando e
também obrigando mesmo aqueles que não são filiados ou associados à
Entidade Sindical, não só quanto a questão do custeio mas em relação a tudo
que for decidido em Assembleia-geral.
A alteração promovida visa impedir que o empregador proceda
o desconto em folha de contribuições em benefício das entidades sindicais,
ainda que previamente autorizadas e/ou estabelecidas em Assembleia-geral na
negociação coletiva, ofendendo de forma clara diversos artigos e princípios
constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes de custeio das
entidades sindicais (contribuição negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou
qualquer outro nome), chamadas pela MP de contribuições sindicais, o sistema
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definido para a contribuição sindical o que atenta contra a liberdade sindical e à
livre negociação (CF, art. 8º, caput e VI), uma vez que impede que as
Assembleias-gerais definam as formas de financiamento das entidades
sindicais e a forma de desconto em acordos e convenções coletivas de
trabalho.
A alteração promovida ofende de forma clara diversos artigos e
princípios constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade sindical.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Frei Anastácio Ribeiro
Deputado Federal PT/PB
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MPV 873
00392

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA NÀ 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA Nº______

Suprima-se a inserção do art. 579-A na CLT, previsto no art. 1º, da Medida
Provisória nº 873/2019.
JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo é inconstitucional. A inserção promovida pela
Medida Provisória tornou o artigo 579-A inconstitucional uma vez que viola de
forma direta os artigos 5º, XVII e XVIII, 7º, inciso XXVI e o artigo 8º, incisos, I,
III e IV, da Constituição Federal de 1988. A alteração promovida pela MP 873
ainda está em dissonância com o disposto no artigo 462, da CLT.
A alteração promovida, além das violações à CF/88 acimas
destacadas, deixou de considerar que o trabalhador seja ele filiado ou não a
entidade sindical está vinculado à categoria desde o primeiro momento que
passou a trabalhar.
A vinculação do trabalhador a determinada categoria nada tem
a ver com o direito de filiação, que, sem dúvida, é facultativa, nos exatos
termos do inciso V do artigo 8°, da CF/88.
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O direito de impor contribuições consagrado no artigo 513, e,
da Consolidação das Leis do Trabalho, não depende e nem exige a filiação ao
quadro associativo da Entidade Sindical, mas sim a necessária vinculação a
uma determinada categoria, econômica ou profissional, vejamos:
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos :
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas.
Uma coisa é a liberdade de se filiar ou não à entidade sindical,
de ser sócio, a outra o dever de solidariedade, de retribuir a representação pelo
sindicato nas negociações coletivas, de ser abrangido pelo Acordo, Convenção
Coletiva ou Sentença Normativa.
A vinculação decorre de determinação constitucional, nos
termos do disposto no inciso II, do artigo 8°, da CF/88, ao sindicato incumbe a
representação da categoria profissional, ou seja, todos os que integram a
categoria representada. Significa que, exercendo uma atividade ou profissão, a
pessoa, física ou jurídica, fica automaticamente vinculada a uma categoria,
independentemente de sua vontade pessoal.
Desde o momento inicial em que o ingressa na categoria
profissional ou econômica, querendo ou não, fica representada pelo sindicato
por uma imposição da Constituição Federal.
Dessa vinculação sobrevém a obrigação de contribuir para a
entidade sindical.
A filiação, ao contrário da vinculação, é espontânea. A pessoa
é livre para filiar-se, ou desfiliar-se, à entidade sindical. Não se pode confundir
categoria com quadro associativo, uma vez que categoria é o conjunto de todos
os trabalhadores ou empregadores que se ativam em uma mesma atividade
econômica ou em atividades assemelhadas conforme a conceituação que lhe
deu o § 2º, do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Deste modo, resulta inequivocamente comprovado que o
direito de filiação não é o determinante da obrigatoriedade de contribuir para o
sindicato salvo quanto à “mensalidade sindical”. Esta, repetimos, depende da
filiação, que, é voluntária. As outras não, porque decorrem da vinculação à
categoria representada pela entidade sindical.
A vinculação é um direito e um dever.
Justamente porque cabe a entidade sindical defender
interesses coletivos da categoria que representa, considerada como um todo,
os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho têm efeito erga omnes,
beneficiando e também obrigando mesmo aqueles que não são filiados ou
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associados à Entidade Sindical, não só quanto a questão do custeio mas em
relação a tudo que for decidido em Assembleia-geral.
A alteração promovida visa impedir que o empregador proceda
o desconto em folha de contribuições em benefício das entidades sindicais,
ainda que previamente autorizadas e/ou estabelecidas em Assembleia-geral na
negociação coletiva, ofendendo de forma clara diversos artigos e princípios
constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes de custeio das
entidades sindicais (contribuição negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou
qualquer outro nome), chamadas pela MP de contribuições sindicais, o sistema
definido para a contribuição sindical o que atenta contra a liberdade sindical e à
livre negociação (CF, art. 8º, caput e VI), uma vez que impede que as
assembleias definam as formas de financiamento das entidades sindicais e a
forma de desconto em acordos e convenções coletivas de trabalho.
A alteração promovida ofende de forma clara diversos artigos e
princípios constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade sindical.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Frei Anastácio Ribeiro
Deputado Federal PT/PB

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

108

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

MPV 873
00393

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA NÀ 873, DE 2019
MEDIDA PROVISÓRIA NÀ 873, DE 31 DE AGOSTO DE 2018
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA Nº______

Suprima-se a alteração promovida no art. 578, da CLT, previsto no art. 1º, da
Medida Provisória nº 873/2019.
JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo é inconstitucional. A alteração promovida pela
Medida Provisória tornou o artigo 578 inconstitucional uma vez que viola de
forma direta os artigos 5º, XVII e XVIII, 7º, inciso XXVI e o artigo 8º, incisos, I,
III e IV, da Constituição Federal de 1988. A alteração promovida pela MP 873
ainda está em dissonância com o disposto no artigo 462, da CLT.

A alteração promovida, além das violações à CF/88 acimas
destacadas, deixou de considerar que a assembleia é o órgão máximo das
entidades sindicais e tem plenos poderes, quando devidamente convocada,
para decidir sobre greve, aceitação de proposta de Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho, aceitação de aumento, alteração, manutenção, inclusão e
exclusão de cláusulas sociais e econômicas, enfim tem competência para tratar
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de todos os assuntos referentes à categoria, inclusive sobre contribuições,
tendo a decisão tomada em assembleia validade para todos os trabalhadores
filiados e não filiados que sejam vinculados à categoria.

A alteração promovida visa impedir que o empregador proceda
o desconto em folha de contribuições em benefício das entidades sindicais,
ainda que previamente autorizadas e estabelecidas em Assembleia-geral na
negociação coletiva, ofendendo de forma clara diversos artigos e princípios
constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade sindical.
A alteração promovida impõe a todas as fontes de custeio das
entidades sindicais (mensalidade, contribuição confederativa e contribuição
negocial/assistencial/custeio/retributiva/ou qualquer outro nome), chamadas
pela MP de contribuições sindicais, o sistema definido para a contribuição
sindical o que atenta contra a liberdade sindical e à livre negociação (CF, art.
8º, caput e VI), uma vez que impede que as assembleias definam as formas de
financiamento das entidades sindicais e a forma de desconto em acordos e
convenções coletivas de trabalho.
A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho se manifestou sobre o tema editando o seguinte Enunciado:
ENUNCIADO no 24/CCR (264a Sessão Ordinária, realizada em
27/11/18 - DOU Seção 1 - 30/11/18 - pág. 262-263)
CONTRIBUIÇÃO
ASSEMBLEIA

SINDICAL.
GERAL.

ESTIPULAÇÃO

DESCONTO

EM

EM
FOLHA.

POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPOSIÇÃO ASSEGURADO. A
contribuição sindical será fixada pela Assembleia Geral da
categoria, registrada em ata, e descontada da folha dos
trabalhadores associados ou não ao sindicato, conforme
valores estipulados de forma razoável e datas fixadas pela
categoria, desde que regularmente convocados e assegurada a
ampla participação, sempre garantido o direito de oposição
manifestado pelos obreiros, cujo prazo inicia-se a partir da
vigência do correspondente Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho.
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A alteração promovida ofende de forma clara diversos artigos e
princípios constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade sindical.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Frei Anastácio Ribeiro
Deputado Federal PT/PB
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MPV 873
00394

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA NÀ 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019

Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Suprima-se a alteração promovida no art. 545, da CLT, previsto no art. 1º, da
Medida Provisória nº 873/2019.
JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo é inconstitucional. A alteração promovida pela Medida
Provisória tornou o artigo 545 inconstitucional uma vez que viola de forma
direta os artigos 7º, inciso XXVI e o artigo 8º, incisos, I, III e IV, da Constituição
Federal de 1988. A alteração promovida pela MP 873 ainda está em
dissonância com o disposto no artigo 462, da CLT.
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A alteração promovida, além das violações à CF/88 acimas destacadas,
deixou de considerar que a Assembleia-geral é o órgão máximo das entidades
sindicais e tem plenos poderes, quando devidamente convocada, para decidir
sobre greve, aceitação de proposta de Convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho, aceitação de aumento, alteração, manutenção, inclusão e exclusão
de cláusulas sociais e econômicas, enfim tem competência para tratar de
todos os assuntos referentes à categoria, inclusive sobre contribuições,
tendo a decisão tomada em Assembleia-geral validade para todos os
trabalhadores filiados e não filiados que sejam vinculados à categoria.
O direito de impor contribuições consagrado no artigo 513, e, da
Consolidação das Leis do Trabalho, não depende e nem exige a filiação ao
quadro associativo da Entidade Sindical, mas sim a necessária vinculação a
uma determinada categoria, econômica ou profissional, vejamos:
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos :
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas.
A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho se manifestou sobre o tema editando o seguinte Enunciado:
ENUNCIADO no 24/CCR (264a Sessão Ordinária, realizada
em 27/11/18 - DOU Seção 1 - 30/11/18 - pág. 262-263)
CONTRIBUIÇÃO
ASSEMBLEIA

SINDICAL.
GERAL.

ESTIPULAÇÃO

DESCONTO

EM

EM
FOLHA.

POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPOSIÇÃO ASSEGURADO. A
contribuição sindical será́ fixada pela Assembleia Geral da
categoria, registrada em ata, e descontada da folha dos
trabalhadores associados ou não ao sindicato, conforme
valores estipulados de forma razoável e datas fixadas pela
categoria, desde que regularmente convocados e assegurada a
ampla participação, sempre garantido o direito de oposição
manifestado pelos obreiros, cujo prazo inicia-se a partir da
vigência do correspondente Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho.
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A alteração promovida ofende de forma clara diversos artigos e
princípios constitucionais em especial o da autonomia e da liberdade sindical.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

Frei Anastácio Ribeiro
Deputado Federal PT/PB
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MPV 873
00395

COMISSÃO M ISTA DA MPV 873/2019

M EDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Acrescentem-se à Medida Provisória nº 873, de 1º de março de
2019, onde couberem, os seguintes artigos:
“Art. Xº Altera o artigo 17 da Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, que passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 17. Aos profissionais referidos nesta Lei é facultado o pagamento de uma
anuidade no valor de quarenta por cento do maior salário-mínimo vigente, e às
pessoas jurídicas organizadas sob qualquer formar para prestar serviços técnicos de
Economia, é facultado o pagamento de anuidade no valor de duzentos por cento a
quinhentos por cento do maior salário-mínimo vigente, de acordo com o capital
registrado.” (NR)
Art. Xº Altera o artigo 15 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 15. ............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Parágrafo único. A anuidade de que trata o inciso XI deste artigo terá caráter
facultativo, devendo cada profissional optar ou por sua exclusão do cadastro de
profissionais contribuidores do Conselho ou por sua inclusão no mesmo, conforme
deliberação do Conselho.” (NR)
Art. Xº Altera o artigo 5º da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
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“Art. 5º ............................................................................................................................
.................................................................................................................................
j) fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada facultativamente aos inscritos nos
Conselhos Regionais de Medicina; e
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................” (NR)
Art. Xº Altera o artigo 12 da Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 12º ............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Parágrafo único. A anuidade de que trata a alínea ‘a’ deste artigo terá caráter
facultativo, devendo cada profissional optar ou por sua exclusão do cadastro de
profissionais contribuidores do Conselho ou por sua inclusão no mesmo, conforme
deliberação do Conselho.” (NR)
Art. Xº O artigo 6º da Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 6º ............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Parágrafo único. A anuidade de que trata a alínea ‘l’ deste artigo terá caráter
facultativo, devendo cada profissional optar ou por sua exclusão do cadastro de
profissionais contribuidores do Conselho ou por sua inclusão no mesmo, conforme
deliberação do Conselho.” (NR)
Art. Xº Ficam revogados os §1º, §2º e §3º do art. 17 da Lei nº 1.411, de 13 de agosto
de 1951." (NR).

JUSTIFICAÇÃO

Durante muito tempo o que prevaleceu no mercado de trabalho
brasileiro foi a tutela estatal, tanto por meio do movimento sindical quanto pela
via da regulamentação profissional.
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3

Quanto aos sindicatos, até hoje vigora a unicidade sindical e
até há pouco era obrigatório o pagamento da contribuição, inclusive pelos não
sindicalizados. A compulsoriedade do pagamento da contribuição sindical foi
extinta pela Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei nº 13.467, de 13 de julho
de 2017. Agora, a Medida Provisória nº 873, de 2019, dá mais um passo
importante, ao determinar que, quando o indivíduo optar por contribuir, o
pagamento deverá ser feito por meio de boleto, e não por desconto em folha,
como até então se estabelecia.
Consideramos que outro passo importante pode ser tomado em
direção a uma maior liberdade do mercado de trabalho brasileiro, desta vez no
que diz respeito ao pagamento das anuidades hoje devidas aos conselhos de
fiscalização do exercício profissional. Ora, muito se tem evoluído no debate
quanto ao excesso de regulamentação profissional no Brasil, em clara afronta
ao que dispõe o art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal. Frequentemente,
busca-se a regulamentação de uma profissão e a criação de conselhos
profissionais tendo como real objetivo a criação de uma reserva de mercado, o
que viola a liberdade de exercício profissional inserida nos direitos e garantias
fundamentais previstos na Carta Magna.
Diante disso, nossas emendas são no sentido de tornar
facultativo o pagamento das anuidades cobradas pelos conselhos de
fiscalização do exercício profissional.

Sala da Comissão, em

de

de 2019.

Deputado TIAGO MITRAUD

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

117

MPV 873
00396

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990

EMENDA SUPRESSIVA Nº ___________

Suprima-se a alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória 873 de 2019.

Justificação:

A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do caput
do art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o
desconto em folha da mensalidade social do filiado a entidade de classe,
revogada pela MP 873.

O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade sindical é
um direito constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º, segundo o
qual: “a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei”.
Ressalta-se que retirar o desconto em folha, que já perdura a 28 anos,
mantendo as demais consignações em folha, como convênio médicos e
empréstimos

consignados,

além

de

inconstitucional,

caracteriza

uma

perseguição clara às entidades que defendem os interesses dos servidores.
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O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça. Por essa
razão, conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da presente emenda.
Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00397

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990
EMENDA ADITIVA N.

Acrescente-se, onde couber, novo artigo à Medida Provisória n.º 873, de
2019, com a seguinte redação:
“Art.
. Dê-se ao art. 92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a
seguinte redação:
Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença para o
desempenho de mandato em confederação, federação, associação
de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria
ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de
gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por
servidores públicos para prestar serviços a seus membros,
observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei,
conforme disposto em regulamento e observados os seguintes
limites:
................................................................................................
....................................................................................................
§ 3º No caso das entidades sindicais reconhecidas pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública, as liberações ocorrerão com ônus para
a administração pública. (NR)”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se destina a corrigir uma grande injustiça realizada
com os servidores públicos federais no tocante à licença para o exercício do
mandato classista, em comparação com os servidores públicos estaduais e
municipais, assim como em relação aos trabalhadores da iniciativa privada e
aos empregados de empresas estatais.
Enquanto que no setor privado, nas estatais e na administração pública
estadual e municipal a liberação para o exercício classista ocorre com ônus
para o empregador, na esfera federal a responsabilidade pelo pagamento dos
salários dos servidores liberados recai sobre as próprias entidades sindicais,
que, em muitos casos, não possuem condições econômicas de arcar com a
liberação do seu dirigente, o que compromete substancialmente a
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representação da categoria, motivo pelo qual o dirigente não liberado acaba
por exercer a dupla jornada de trabalho, uma no órgão e outra no sindicato.
Ademais, cabe lembrar que a Constituição Federal de 1988 assegura o
direito de sindicalização dos servidores públicos, cuja efetividade apenas será
alcançada com o pleno exercício do mandato classista. No mesmo sentido, a
Exposição de Motivos n.º 285, de 9 de outubro de 2007 - que encaminhou o
texto da Convenção n.º 151 e da Recomendação n.º 159 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que tratam das relações de trabalho na
Administração Pública, e que foi assinada pelos então ministros do
Planejamento, Orçamento e Gestão, do Trabalho e Emprego, e das Relações
Exteriores, ao Congresso Nacional - reforça a necessidade de relação
harmônica de trabalho entre as autoridades públicas e as entidades sindicais.
Assim, a presente redação transfere para a União o ônus
remuneratório do servidor público eleito para o exercício de mandato classista,
de modo a assegurar efetividade ao art. 6º da Convenção n.º 151, da OIT,
concedendo garantias para o pleno exercício dos representantes de entidades
sindicais de trabalhadores da Administração Pública.
Por essa razão, conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da
presente emenda.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00398

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, o seguinte
dispositivo:
Art. 1º .....................................................................
“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser
objeto de livre estipulação entre as partes interessadas desde
que não contravenha princípios fundamentais de direitos, leis
específicas, convenção coletiva de trabalho, as Normas
Reguladoras de saúde e segurança do trabalho e as súmulas
e enunciados da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. REVOGADO”. (NR)

JUSTIFICATIVA

A presente emenda modificação promovida no art. 444 da CLT pretende
estipular os limites do sistema jurídico vigente na livre negociação entre o
empregador e empregado, excluindo distinção de trabalhadores com nível
superior e que ganhe remuneração superior a 2 vezes o teto da Previdência
Social - parágrafo único do art. 444 introduzido pela Lei 13.467/2017 (“reforma
trabalhista”).

Sala da Comissão,

de março de 2019.
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Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00399

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 579 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
com a redação dada pelo artigo 1º da MP nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e sindical;
ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições
não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são fixadas em
assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as contribuições
não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas
em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem
caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão constitucional de
contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição não
compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha,
ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo
de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2, como as abaixo
transcritas.
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A supressão do parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 579 da Consolidação
das Leis do Trabalho revela-se medida coerente com a justificativa de
inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa à autonomia e liberdade
sindical.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00400

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 1º da MP 873/2019 para alterar o § 2º do art. 579 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, nos seguintes termos:

Art. 579. ....................................
§ 2º Nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é
lícita regra ou cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a
obrigatoriedade de recolhimento a empregados ou empregadores,
referendada por negociação coletiva e aprovada em assembleia geral,
assegurada a participação de todos os integrantes da categoria,
associados ou não associados.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e sindical;
ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições
não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são fixadas em
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assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as contribuições
não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas
em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem
caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão constitucional de
contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição não
compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha,
ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo
de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A modificação no parágrafo 2º do art. 579 revela-se medida coerente com a
justificativa de amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais
relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00401

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se os Arts. 1º e 2º da Medida Provisória 873 de 2019, retomando a
redação dos artigos 545, 578, 579, 579-A e 582 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e
da alínea “c” do caput do art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990
anterior à edição da MP, cujos efeitos serão regulados por oportuno Decreto de
que trata o §3º do art. 62 da Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória 873/2019, editada nos festejos da tradicional
festa de carnaval que envolve toda a nação brasileira, e publicado em edição
extra, não dispõe de qualquer sinalização que justifique o cumprimento
real do requisito da urgência (art. 62, CF), obrigação constitucional imposta
para a Presidência da República editar medida provisória.
O objeto da referida MP se dispõe a rever toda a sistemática de
cobrança e procedimentos específicos da arrecadação das contribuições
sindicais, alterando artigos da Consolidação de Leis do Trabalho (arts. 545,
578, 579 e 582 e incluindo art. 579-A, além de revogações). Seu conteúdo
incide na forma usual de recolhimento das fontes de custeio das organizações
sindicais e com isso afeta as relações jurídicas e administrativas de todos os
envolvidos

pela

operacionalização da sistemática justa e corrente de

arrecadação.
Impõe-se ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua
competência legislativa (art. 49, XI) que, no caso de medidas provisórias,
antes da apreciação de seu mérito, compete a deliberação, em juízo prévio,
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do atendimento aos requisitos constitucionais da urgência e relevância
(art. 62, §5º). No caso em questão, a MP 873/2019 não atende ao requisito
essencial de validade da sua tramitação legislativa posto que não há
urgência que justifique sua edição, pelo que justifica-se a presente emenda
supressiva.
Além disso, o juízo prévio se estende também ao conteúdo flagrante de
inconstitucionalidade que encerra na MP 873/2019, posto que afronta de
maneira incomum as atribuições das organizações sindicais, insculpidas
em essência no art. 8º da Constituição Federal, que impede a interferência
estatal perante essas organizações (inciso I), bem como assegura a autonomia
da assembleia em deliberar sobre a contribuição, inclusive autorizando o
desconto em folha (inciso IV), tudo isso em respeito à precípua atuação das
entidades sindicais no exercício da defesa de interesses coletivos e individuais
da categoria que representa (inciso III).
Tamanha a evidência da insustentabilidade do texto perante o sistema de
direitos vigente que a MP 873 é alvo de ação de inconstitucionalidade posto
que, na compreensão da Ordem dos Advogados do Brasil, autora da AD I, a
Constituição Federal assegura:
“(...): i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há
contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições
não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são fixadas em
assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos
empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso, haja
vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte
dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez
aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser recolhida
às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de
representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2, como as abaixo
transcritas.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional, pelo que a supressão revela-se medida coerente com a
justificativa de inconstitucionalidade da Medida Provisória por ofensa à
autonomia e liberdade sindical.
Pelo exposto, pugnamos pela aprovação da presente emenda.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00402

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se a redação dada pelo artigo 1º da MP nº 873, de 2018, ao artigo 582
e seus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e sindical;
ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições
não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são fixadas em
assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as contribuições
não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas
em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem
caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão constitucional de
contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição não
compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha,
ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo
de representação sindical respectivo.”1

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A supressão do art. 582 e parágrafos com a redação dada pela MP nº 873, de
2019, revela-se medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade do
dispositivo por ofensa à autonomia e liberdade sindical.
Sala da Comissão,

de março de 2019.

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

133

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00403

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e sindical;
ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições
não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são fixadas em
assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as contribuições
não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas
em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem
caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão constitucional de
contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição não
compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha,
ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo
de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A supressão do art. 2º da MP nº 873, de 2019, revela-se medida coerente com
a justificativa de inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa à autonomia e
liberdade sindical.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
2

Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MPV 873
00404

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MP
873/2019, nos seguintes termos:

“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de
desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de
boleto bancário ou equivalente eletrônico; mediante pagamento direto à
entidade sindical, entre outros, conforme previsto em seus estatutos ou
mediante aprovação em assembleia da categoria ou inclusão de
cláusula em instrumento coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se
um dia de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao
empregado ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na
hipótese de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou
comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos
em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição
sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver
servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado
à Previdência Social." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
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A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT1, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A modificação no art. 582 revela-se medida coerente com a justificativa de
amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à
autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00405

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no art. 1º a seguinte alteração no caput do art. 579-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, e acrescente-se parágrafo único:

“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art.
8º da Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo
estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado na folha de pagamento de seus empregados
deverá ser feito pelo empregador até o décimo dia subsequente ao do
desconto ou conforme estabelecido em norma coletiva, sob pena de
juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante retido,
sem prejuízo das cominações penais relativas à apropriação indébita.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e sindical;
ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições
não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são fixadas em
assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as contribuições
não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

140

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem
caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão constitucional de
contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição não
compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha,
ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo
de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A modificação do artigo 579-A e a inclusão do parágrafo único têm por objetivo
distinguir os tipos de contribuição devidas pelos filiados daquelas devidas pelos
não filiados, desde que aprovadas em assembleia geral convocada pelo
sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados
ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal
vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou econômica,
impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes
dos instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00406

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 545 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MP 873/2019,
nos seguintes termos:
“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento dos seus empregados participantes da categoria, desde que por
eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato,
quando por este notificados.
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o
caput poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados”. (NR)
JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades
para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando
diretamente a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade
sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do
sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144.
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Reforçam esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade
Sindical da OIT1, como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical,
como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se
beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se
tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º,
Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela
negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem
obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683,
parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução
das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades
(ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como
aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela
qual a imposição de contribuições por meio da Constituição ou por via
legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe
265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida
pelo art. 8º da Constituição.
A modificação no art. 545 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldarse às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e
liberdade sindical.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT

1

Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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MPV 873
00407

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no art. 1º da MP 873/2019 o parágrafo único ao art. 578 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, nos seguintes termos:

Art. 578. ....................................
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o
caput poderá
deliberados

ser tanto coletiva quanto individual, nos termos

em

assembleia

geral

convocada

pelo

sindicato,

assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou
não associados.
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
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proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT1, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de não-filiados
que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só
deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas
(ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A inclusão de parágrafo único no art. 578 revela-se medida coerente com a
justificativa de amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais
relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MPV 873
00408

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, os seguintes
dispositivos, visando alterar o art. 443 e o art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis de Trabalho, passando a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. ..............................................................................................
“Art. 443. ...........................................................................................
..........................................................................................................
§ 3º Considera-se como contrato de trabalho intermitente a
prestação de serviços com subordinação e em atividade com
descontinuidade ou intensidade variável, determinados em horas
com remuneração mensal não inferior ao salário mínimo, mediante
autorização constante em convenção coletiva de trabalho e vedado
sua aplicação as categorias definidas em lei específica.
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado
mediante prévia autorização em convenção coletiva de trabalho e
cumprindo os seguintes requisitos:
I - para atender a demanda sazonal ou para realização de evento
turístico;
II - com duração de 4 (quatro) meses ao ano, sem possibilidade de
prorrogação, e em caso de ultrapassar o prazo de vigência passará
automaticamente a ser contrato por tempo integral e por prazo
indeterminado.
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III – para a contrato exclusivo de trabalhadores em seu primeiro
emprego para ingresso no mercado de trabalho de jovens até 25
anos de idade e para trabalhadores desempregados com mais de 50
anos de idade.
IV – vedada a contratação de trabalho intermitente para a
substituição de trabalhadores por contrato direto e por prazo
indeterminado.
V – jornada de trabalho limitada a 4 horas diárias e 20 horas
semanais, vedada a realização de horas suplementares.
§ 1º O contrato será por escrito e especificado o valor da hora de
trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário do piso da
categoria

ou

àquele

devido

aos

demais

empregados

do

estabelecimento que exerçam a mesma função, garantido o salário
mínimo mensal pelo período contratado.
§ 2º Em caso de necessidade do empregador convocar o
empregado para a prestação de serviço em dias, períodos ou turnos
não previamente contratados com base no § 3º deste artigo, e sendo
aceito pelo empregado, o trabalho será remunerado acrescido de
adicional de 80% (oitenta por cento) para jornada durante o dia e de
120% (cento e vinte) para o horário noturno.
§ 3º Durante o período em que o trabalhador estiver à disposição do
empregado aguardando a retomada da prestação de serviço, terá
direito a compensação retributiva em valor a ser fixado em
convenção coletiva de trabalho e a auxílio alimentação.
§ 4º A contratante deverá informar ao sindicato da categoria
profissional a celebração do contrato de trabalho intermitente no
prazo de 10 (dez) dias a contar da celebração do contrato, para fins
de fiscalização.
§ 5º O trabalhador terá direito a vale transporte independentemente
da jornada de trabalho diária.
JUSTIFICATIVA
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A definição de trabalho intermitente é a forma pela qual o trabalhador
ficará à disposição do empregador, aguardando para prestar serviço e receber
remuneração por horas trabalhadas, resguardando o vínculo de emprego e
suas repercussões. Essa nova espécie de trabalho, trazida de maneira
perversa no bojo da reforma trabalhista, criou incertezas e insegurança nas
relações de trabalho, além de oferecer alto nível de precarização diante da
impossibilidade de estabelecer programação da capacidade financeira do/da
trabalhador/a e/ou de sua família.
A presente emenda pretende limitar o uso dessa modalidade de
contratação, de modo a não permitir que essa modalidade se torne uma prática
comum entre os empregadores, dado que é menos onerosa para o setor
empresarial, e sem garantia de direitos para a classe trabalhadora.
São elencados os requisitos de sua aplicação em casos sazonais,
primeiro emprego, inclusão de desempregados maiores de 50 anos e,
principalmente, com limitação na jornada de trabalho.
Diante do temeroso cenário em que se encontra o mercado de trabalho
nacional e das medidas e anúncios de maior precarização dos direitos
trabalhistas capitaneados pelo atual governo, justifica-se a presente emenda
apresentada, confiante da sua aprovação.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE
PT/MT
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MPV 873
00409

1

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

2

DATA

3

P ROP OSIÇÃO

12/03/2019

Medida Provisória n.º 873, de 1º de março de 2019

4

AUTOR

5

N. P RONTUÁRIO

Dep. Alexis Fonteyne – NOVO/SP
6
1-

SUP RESIVA

2-

SUBSTITUTIVA

3-

MODIFICATIVA

4-

X

ADITIVA

9-

SUBSTITUTIVO
GLOBAL

TEXTO
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber na Medida Provisória nº 873, de 2019, o artigo 224 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 224 ..........................................................................................................
“§ 3º – Em caso de decisão judicial que não reconheça o enquadramento do
empregado bancário na hipótese prevista no §2º deste artigo, que por deliberaç ão
exclusiva do empregador esteja percebendo ou tenha já percebido gratificação de
função não inferior a um terço de seu salário, os valores apurados em liquidação de
sentença, relativos à remuneração das 2 (duas) horas extraordinárias diárias e
reflexos, serão compensados com o valor daquela gratificação paga pelo
empregador”.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 873/2019 tem por finalidade reestabelecer o sentido da lei
previsto pelo legislador e, por conseguinte, a segurança jurídica, em matéria urgente e
relevante – contribuições ao sindicato – previstas na Lei Trabalhista nº 13.467/2017.
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Neste mesmo sentido, a matéria apresentada nesta emenda à Medida Provisória,
com a mesma urgência e relevância e também prevista na Lei Trabalhista nº
13.467/2017, objetiva a restauração do sentido da lei almejado pelo legislador e a
segurança jurídica.
Esta emenda tem como objetivo reduzir a insegurança jurídica e os pagamentos
indevidos na Justiça do Trabalho.
Na vigência do contrato de trabalho, o empregado pode ter ajustado com o
empregador o exercício de função não sujeita a controle de jornada, pela natureza
especial da confiança para o exercício de determinadas atividades. Em contrapartida,
durante todo o período recebe gratificação de função compensatória.
Muitas vezes, depois de muitos anos, recorre ao judiciário, pedindo a anulação do
ajuste e o pagamento de horas extras. Neste momento, pretende-se ignorar que os
pagamentos das gratificações tinham por finalidade compensar eventuais horas extras,
realizadas ou não, e na justiça os adicionais requeridos, sem que se mencione sua
compensação pelas gratificações.
Assim, para evitar o enriquecimento sem causa e preservar os princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, faz-se necessário uma norma
clara, para evitar que conflitos desta natureza continuem no judiciário trabalhista, até
que o Supremo Tribunal Federal avalie a matéria.

Dep. ALEXIS FONTEYNE – NOVO/SP
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MPV 873
00410

CONGRESSO NACIONAL

1

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

2

DATA

3

P ROP OSIÇÃO

12/03/2019

Medida Provisória n.º 873, de 1º de março de 2019

4

AUTOR

5

N. P RONTUÁRIO

Dep. Alexis Fonteyne – NOVO/SP
6
1-

SUP RESIVA

2-

SUBSTITUTIVA

3-

MODIFICATIVA

4-

X

ADITIVA

9-

SUBSTITUTIVO
GLOBAL

TEXTO
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber na Medida Provisória nº 873, de 2019, o artigo 224 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 224 ..........................................................................................................

“§ 3º - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado
na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, embora a indicação seja
exclusiva e discricionária do empregador, estando este recebendo ou tendo já
recebido a gratificação de função, que é a contrapartida ao trabalho prestado
além da 6ª (sexta) hora diária, de modo que a jornada somente é considerada
extraordinária após a 8ª (oitava) hora trabalhada, o valor devido relativo às
horas extras e reflexos será integralmente deduzido/compensado, com o
valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado.”
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JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 873/2019 tem por finalidade reestabelecer o sentido da

lei previsto pelo legislador e, por conseguinte, a segurança jurídica, em matéria
urgente e relevante – contribuições ao sindicato – previstas na Lei Trabalhista nº
13.467/2017.
Neste mesmo sentido, a matéria apresentada nesta emenda à Medida
Provisória, com a mesma urgência e relevância e também prevista na Lei
Trabalhista nº 13.467/2017, objetiva a restauração do sentido da lei almejado
pelo legislador e a segurança jurídica.
Esta emenda tem como objetivo reduzir a insegurança jurídica e os
pagamentos indevidos na Justiça do Trabalho.
Na vigência do contrato de trabalho, o empregado pode ter ajustado com o
empregador o exercício de função não sujeita a controle de jornada, pela
natureza especial da confiança para o exercício de determinadas atividades. Em
contrapartida,

durante

todo

o

período

recebe

gratificação

de

função

compensatória.
Muitas vezes, depois de muitos anos, recorre ao Judiciário, pedindo a
anulação do ajuste e o pagamento de horas extras. Neste momento, pretendese

ignorar

que

os

pagamentos

das

gratificações

tinham por

finalidade

compensar eventuais horas extras, realizadas ou não, e na justiça os adicionais
requeridos, sem que se mencione sua compensação pelas gratificações.
Assim, para evitar o enriquecimento sem causa e preservar os princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, faz-se necessário uma
norma clara, para evitar que conflitos desta natureza continuem no judiciário
trabalhista, até que o Supremo Tribunal Federal avalie a matéria.
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Dep. ALEXIS FONTEYNE
NOVO/SP
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SUBSTITUTIVO
GLOBAL

TEXTO
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber na Medida Provisória nº 873, de 2019, os seguintes
artigos:
Art. XX - O empregado bancário contratado a partir da entrada em vigor desta
lei terá jornada contratual normal de trabalho não superior a 44 (quarenta e
quatro) horas semanais e não terá direito ao pagamento de nenhuma
gratificação em decorrência dessa jornada.
§ 1º - O empregado bancário contratado antes da entrada em vigor desta lei e
submetido a jornada estabelecida no artigo 224, §º ora revogado, entrará no
regime estabelecido no caput do artigo 2º da presente lei e terá incorporada
ao salário, a gratificação de, no mínimo, 1/3 do salário do cargo efetivo, que
era recebida em razão do artigo revogado.
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§ 2º - A gratificação incorporada ao salário do empregado conforme previsto
no parágrafo primeiro terá natureza personalíssima e o empregado que em
decorrência desta incorporação receber salário maior que o empregado
contratado após a entrada em vigor desta lei, não será paradigma para fins
de equiparação salarial.
§ 3º - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento do empregado
bancário contratado antes da entrada em vigor desta lei na exceção prevista
no art. 224, §2º da CLT revogado, o valor devido relativo às horas extras e
reflexos deferidos será integralmente deduzido/compensado, com o valor da
gratificação de função e reflexos pagos ao empregado, que era a
contrapartida ao trabalho prestado além da 6ª (sexta) hora diária, inclusive, se
já incorporada ao salário.
§ 4º - Ao empregado bancário enquadrado no artigo 62 da CLT, por não estar
sujeito ao controle de jornada, não se aplicam as disposições de jornada
estabelecidas no caput do artigo 2º da presente lei.
Art. XX - O empregado bancário contratado antes do início de vigência desta
lei e submetido à jornada contratual normal de trabalho de 6 horas diárias,
poderá, a critério do empregador, alterá-la para até 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, desde que haja expressa concordância do empregado e,
para a alteração não ser considerada prejudicial ao contrato de trabalho, ter
aumento salarial de 1/3 do salário.
Parágrafo único - O aumento salarial previsto no caput deste artigo terá
natureza personalíssima e o empregado que em decorrência desta
incorporação receber salário maior que o empregado contratado após a
entrada em vigor desta lei, não será paradigma para fins de equiparação
salarial.

II - Insira-se a seguinte alínea “C” ao artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 1º
de março de 2019, para suprimir os artigos 224, 225 e 226 do Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943:

“Art.2º.........................................................................................................................
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...............................................................................................................................
c) – os artigos 224, 225 e 226 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”.

JUSTIFICAÇÃO
A jornada especial de trabalho dos bancários inserida na legislação trabalhista no
século passado tinha como justificativa: I) que o trabalho dos bancários era mais
desgastante e causava adoecimento em razão do manuseio de expressivos valores em
dinheiro e, que todo o processamento era feito manualmente; II) que, à época, havia
grande incidência de tuberculose entre os bancários.
Com o passar dos anos e com o uso/modernização dos meios tecnológicos e melhoria
das condições sanitárias, a realidade que deu origem à redução da jornada de trabalho dos
bancários para 6 horas já não é mais a mesma a justificar a manutenção do tratamento
diferenciado.

A Constituição Federal prevê como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais e consagra o princípio da isonomia ao estabelecer que todos são iguais
perante a lei (Artigos 5º e 7º,XIII).
O artigo 224 da CLT, portanto, infringe o princípio da isonomia pois garante a esta
categoria jornada especial não garantida para os demais empregados de outras que
realizam as mesmas funções.
O que diferencia um caixa de um supermercado do caixa de uma agência bancária? Na
prática, ambos realizam basicamente as mesmas atividades com manuseio de dinheiro e
apenas o segundo possui, pela desatualizada legislação trabalhista, direito à jornada reduzida.
Importante destacar que a categoria dos bancários é uma das mais representativas,
tendo um sindicato forte e atuante, com representatividade nacional. Um caixa bancário recebe
remuneração média 2,8 vezes* maior do que a média dos demais operadores de caixa não
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bancários do Brasil1 e, além disto, ainda tem jornada reduzida não prevista em lei para os caixas
de outras categorias, por exemplo.

Função

Banco (CCT) ¹

Brasil (CAGED) ²

Caixa

R$ 3.110,40

R$ 1.179,09

Diferença
+ 163,8 %

Diante do exposto acima, o presente projeto tem por objetivo garantir o respeito ao
princípio da isonomia, prevendo ao empregado bancário jornada contratual normal não superior
a 44 (quarenta e quatro) horas semanais, assim como estabelecido na Constituição Federal para
os outros empregados urbanos e rurais.

Dep. ALEXIS FONTEYNE
NOVO/SP

¹Após 90 dias - inclui as gratificações - CNAEs - 6421-2, 6432-8, 6422-1, 6431-0, 6423-9
2 CAGED - Junho/18 CBO: operador de caixa (4211-25)
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GLOBAL

TEXTO
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber na Medida Provisória nº 873, de 2019, o artigo 224 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 224 A duração normal do trabalho de 6 (seis) horas no dia, ou 30 (trinta)
horas na semana, somente se aplica aos empregados de bancos e da Caixa
Econômica Federal que exercem, de forma exclusiva, a atividade de caixa.
§ 1º - Esta jornada poderá ser prorrogada em horas suplementares, extras, de
compensação ou em banco de horas, nos termos do art. 59 desta
consolidação, até o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
§ 2º - O trabalho além da sexta hora, quando não compensado, poderá ser
habitual e por pré-contrato, por força de acordo individual escrito ou tácito,
acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, e, apenas a hora
trabalhada e os adicionais legais deverão ser pagos.”
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II - Insira-se a seguinte alínea “C” ao artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 1º
de março de 2019, para suprimir os artigos 225 e 226 do Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943:
“Art. 2º................................................................................................................................
...............................................................................................................................
c) – os artigos 225 e 226 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 873/2019 tem por finalidade reestabelecer o sentido da lei
previsto pelo legislador e, por conseguinte, a segurança jurídica, em matéria urgente e
relevante – contribuições ao sindicato – previstas na Lei Trabalhista nº 13.467/2017.
Neste mesmo sentido, a matéria apresentada nesta emenda à Medida
Provisória, com a mesma urgência e relevância e também prevista na Lei Trabalhista nº
13.467/2017, objetiva a restauração do sentido da lei almejado pelo legislador e a
segurança jurídica.
Esta proposição legislativa tem por finalidade aumentar a segurança jurídica nas
relações de trabalho, com maior transparência dos contratos e consequente redução de
processos que tramitam na Justiça do Trabalho.
Assistentes e auxiliares administrativos, analistas de recursos humanos,
engenheiros, analistas de sistemas e analistas contábeis estão entre as inúmeras
funções que são comuns às empresas brasileiras de pequeno, médio e grande porte,
independentemente do setor da economia. Isso acontece inclusive em instituições
financeiras, pois, tratam-se de funções idênticas ou semelhantes exercidas por
empregados em todos os setores da economia.
O dinamismo da revolução tecnológica em curso agrega, diariamente, novas
funções e novas formas de trabalho em todas as atividades produtivas; e o setor
financeiro, sujeito a crescente competição de empresas entrantes com tecnologias
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disruptivas no mercado, não é alheio a essa transformação. Para resguardar a
competitividade do país, do setor e consequente preservação de postos de trabalho,
convém ao legislador e aos magistrados analisar o novo cenário do mercado financeiro.
Atualmente, maior parte dos contratos de trabalho praticados nas instituições
financeiras adota jornada de trabalho contratada de 8 (oito) horas diárias e 40
(quarenta) horas semanais, com redução, portanto, de 4 (quatro) horas semanais em
relação à jornada prevista na Constituição Federal, de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, que é majoritária nas relações de trabalho do país.
Para esse grande número de empregados nas instituições financeiras, além
da jornada de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais (menor do que a
praticada pela maioria dos trabalhadores no País), a duração média do vínculo
empregatício é duas vezes maior do que a média brasileira. A remuneração média é
cerca de três vezes superior à média nacional. Além disso, a escolaridade é maior
(cerca de 80% possuem ensino superior completo). Existe,

ainda,

equilíbrio

na

proporção de mulheres (49,8%) e homens (50,2%) no mercado de trabalho. Esses
dados são da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2016.
A segurança jurídica tem como uma das bases a boa fé na contratação. Por
exemplo, quando se compra um imóvel para moradia ou um celular, o comprador
espera que, feito o pagamento, não haja discussão futura sobre essa aquisição. Assim
também deve ser na relação entre pessoas. Quando se contrata um arquiteto para
projetar uma casa, espera-se que tanto o pagamento quanto o projeto sejam realizados
nas condições previstas no contrato. Nas relações de trabalho o princípio é o mesmo:
no contrato assinado, executado e cumprido pelas partes, vale a boa-fé, a
manifestação livre da vontade e a segurança jurídica.
Com a nova lei trabalhista, os legisladores tiveram o cuidado de incluir normas
para que o recurso ao Judiciário se dê apenas por aqueles com a convicção de que
suas demandas têm amparo em lei, e não por trabalhadores dispostos a arriscar uma
eventual interpretação mais benevolente do magistrado.
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Espera-se a redução dos processos judiciais, por haver a previsão do
pagamento de custas processuais, condenação por litigância de má-fé e honorários de
sucumbência recíprocos, limitando-se as discussões judiciais às situações que
demandem efetiva prestação jurisdicional.
Nos últimos anos, constatou-se que, com frequência, depois de combinado em
contrato e cumprida jornada de 40 (quarenta) horas na semana - inferior ao limite da
Constituição Federal de 44 (quarenta e quatro) horas - um número considerável de
empregados do setor bancário reclama em juízo, requerendo a anulação do contrato
firmado e executado e o reconhecimento da jornada de trabalho semanal de 30 (trinta)
horas e diária de 6 (seis) horas.
O pleito na justiça ignora o contrato expresso, feito de boa fé e por livre
manifestação de vontade das partes, com o pedido de reconhecimento de uma
limitação de jornada que, embora prevista na CLT, pode ser tida como inconstitucional.
Além disso, há razões suficientes para argumentar que, ainda que não
contestada por inconstitucionalidade, a jornada de seis horas deveria ser aplicada
somente a quem exerce a atividade específica de caixa bancário e não a todos os
integrantes de uma categoria profissional, por ser este o sentido da lei que a
estabeleceu.
A jornada especial de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais para
quem exerce atividade bancária específica remonta ao início do século passado. Foi
estabelecida pelo Decreto-Lei nº 23.322, de 1933, e incorporada à CLT em 1943. Tem
sua origem, portanto, há bem mais de meio século, vinculada a condições de higiene
que, há muito tempo, não fazem parte da realidade do País.
Naquela época, a grande incidência de tuberculose na população, em
decorrência

das condições sanitárias levou o longo período de manuseio do dinheiro,

no caso dos caixas bancários, a ser considerado fator de risco, que poderia levar ao
adoecimento.
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Quase cem anos depois, não há que se falar em tuberculose para a função de
caixa, presente em todo o território nacional, em milhões de estabelecimentos
empresariais, nos mais variados segmentos econômicos. A função de caixa expandiuse a todos os setores da economia e, no setor financeiro, está inserida em um novo
cenário de trabalho. Somente 8% das transações financeiras são feitas em agências
bancárias.
Para a realização das transações financeiras, é crescente a preferência dos
clientes por outros canais, como os meios digitais (57%), terminais de autoatendimento
(15%), pontos de venda do comércio, conhecidos como “POS” (10%), correspondentes
(8%) e centrais de atendimento telefônico (2%).
Desta forma, perdendo sua finalidade de proteção contra a tuberculose e,
equiparadas as condições de trabalho com os demais setores da economia, o princípio
da igualdade prevista na Carta Magna indica que esta parte da CLT não foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988. O disposto em lei ordinária passa a
confrontar a constituição, por ter perdido o “fator de desigualação” e, também a
correlação lógica com os interesses absorvidos no próprio sistema constitucional.
A lei tem por finalidade o interesse de todos, por isso, a Carta Magna não
permite que se estabeleça por lei tratamento desigual entre os trabalhadores, sem
motivação também constitucional. A igualdade constitucional é material, deve-se tratar
“igualmente

os

iguais

e

desigualmente

os

desiguais, na

medida de suas

desigualdades”, segundo Rui Barbosa.
Ou seja, não há como comparar a motivação da jornada especial semanal
máxima de 36 (trinta e seis) horas, para quem trabalha dentro de uma mina de
subsolo, com quem trabalha no máximo 30 (horas) em atividades administrativas
bancárias. Reconhecer a manutenção desta jornada, por lei, seria o mesmo que
estabelecer em norma legal a discriminação em virtude da atividade exercida pelo
trabalhador.
Na situação em questão, a Constituição Federal estabelece como regra a
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jornada máxima normal semanal de 44 (quarenta e quatro) horas para o exercício de
atividades laborativas. E, a lei ordinária, reduz a jornada em 14 horas por semana
(31,8%), para o máximo semanal de 30 (trinta) horas, para um grupo de empregados
que

atuam em bancos

e

Caixa

Econômica, que realizam atividades com

características semelhantes aos que tem a jornada limitada pela constituição e
exercem estas atividades em outros setores da economia.
Não haveria como justificar que o sentido da lei, tivesse por objetivo assegurar
uma jornada máxima semanal de 30 (trinta) horas para menos de 6,6% dos
trabalhadores da família ocupacional dos escriturários, por exercerem serviços
bancários. Pois, enquanto isso, outros 4,8 milhões trabalhadores escriturários, que
atuam em outras quatro famílias ocupacionais, em diversos setores da economia,
estarão sujeitos à jornada máxima legal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
As duas ocupações mais numerosas, nas famílias ocupacionais de escriturários,
são as de assistente administrativo e a de auxiliar de escritório em geral que, segundo
a RAIS, são as duas que agrupam o maior número de empregos formais do país, com
4 (quatro) milhões de vínculos.
Vale ressaltar que a lei trata da jornada máxima semanal, visto que a mesma
pode ser reduzida por iniciativa do empregador, mútuo acordo entre as partes ou
negociação coletiva. O mesmo ocorre com a definição e estabelecimento de salários e
benefícios, que a lei fixa um parâmetro mínimo, aplicável a todos os que possuem
vínculo empregatício, no território nacional.
A título de informação, segundo dados disponíveis na RAIS 2016, divulgada
pelo Ministério do Trabalho, são 5,16 (cinco vírgula dezesseis) milhões de empregos
formais

classificados

como

escriturários,

registrados

em

5

(cinco)

famílias

ocupacionais, previstas na CBO, sob os números 4110 (escriturários em geral), 4132
(serviços bancários), 4131 (contabilidade), 4142 (apoio a produção) e 4151 (serviços
de biblioteca e documentação).
Ainda, para exemplificar a inadequação do eventual reconhecimento por
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interpretação, desta jornada reduzida por lei, as funções exercidas somente no setor
bancário, pode-se mencionar a atividade de vendas. A família ocupacional (CBO nº
5211) que agrupa os vendedores e demonstradores em lojas e mercados, e que não
inclui as atividades em bancos, possui um total de 3,4 (três vírgula quatro) milhões de
empregos formais, que não possuem jornada reduzida por lei, estando protegidos pelo
limite Constitucional.
Assim, a autonomia coletiva da vontade, reconhecida por unanimidade pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015, apresenta-se como o meio mais adequado
para a regulação das relações de trabalho, pois permite que se ajustem, ao longo do
tempo, com equilíbrio e sustentabilidade, o desenvolvimento social com a atividade
econômica.

Com

isso,

respeitam-se

os

princípios

da

razoabilidade

e

proporcionalidade.
Dessa forma, converge com as melhores práticas de proteção dos interesses da
sociedade, deixar o tema da regulação de eventuais situações atípicas e solucionar
situações conflitivas, com a pacificação das relações de trabalho, por meio de
negociações coletivas.
Entretanto, ainda que se admita, por ora, a manutenção desta seção da CLT,
deve- se preservar o sentido da Lei, ou seja, o de que a limitação de jornada se aplica
somente à atividade específica do caixa de banco e não a toda a categoria de
bancários, assim como disposto em outras normas celetistas que tratam de situações
especiais.
Mesmo nesta hipótese, diferentemente, as famílias ocupacionais de outros
subsetores da economia que agrupam caixas, bilheteiros e cobradores, somam mais
de 1 (um) milhão de empregados em todo o país, continuam sujeitas ao limite 44
(quarenta e quatro) horas na jornada semanal.
Por fim, deixar claro o sentido da lei, como alternativamente previsto nesta
proposição, além do passo no sentido do equilíbrio entre trabalhadores de setores
econômicos diferentes, haverá maior segurança jurídica nas relações de trabalho, no
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âmbito do setor bancário. Reduzindo o recurso ao Judiciário e a possibilidade de
interpretações descasadas da realidade do mercado de trabalho, da organização do
trabalho, da organização da atividade econômica e do atendimento às necessidades
da sociedade.

Dep. ALEXIS FONTEYNE
NOVO/SP
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MPV 873
00413
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

/

DATA
/2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, de 2019
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JR.
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA

4 (x ) ADITIVA

PARÁGRAFO

5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

INCISO

ALÍNEA

I – Inclua-se no art. 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019, a seguinte alteração:
“Art. 2º....................................................................................................................................
........................................................................................................................... ....................
c) os arts. 1º a 7º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003. ”(NR)

II – Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 873, de 2019, a seguinte alteração ao
art. 45 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revogando-se o § 2º do art. 45 da
referida lei, nos seguintes termos:
“Art. 45.......................................................................................................................
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento
em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento, sendo vedada a consignação nas hipóteses de pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.
§ 2º revogado” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória (MP) 873/2019 alterou a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para estabelecer que as contribuições sindicais sejam recolhidas exclusivamente
por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico.
No mesmo sentido, a MP revogou a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei nº 8.112,
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de 11 de dezembro de 1991, que permitia o desconto em folha para a entidade sindical do
valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral, instituindo a
obrigatoriedade do boleto bancário também para os servidores públicos federais.
Como se vê, o objetivo do governo federal foi proibir que as contribuições sindicais
sejam descontadas em folha. Todavia, esse mesmo governo não adotou regra
semelhante para outros tipos de descontos, a exemplo dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil.
Trata-se evidentemente de um governo que prestigia o sistema financeiro em
detrimento do trabalhador.
Por essa razão, apresentamos a presente emenda no sentido de vedar a
consignação em pagamentos também para instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil. Se não se pode cobrar contribuição sindical por meio de
desconto em folha, pensamos que regra idêntica deve ser adotada para o pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil
Nesse sentido, propomos a inclusão dos arts. 1º a 7º da Lei nº 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, no art. 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019, de modo a revogar
os dispositivos que autorizam a consignação para instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, bem como a alteração do art. 45 da Lei nº 8.112, de 1990, para
que haja vedação do consignado nessas mesmas hipóteses também para os servidores
públicos.

ASSINATURA

Brasília,

de março de 2019.
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MPV 873
00414

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Vinicius Poit (NOVO/SP)
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.
EMENDA ADITIVA Nº___________
Acrescenta-se à Medida Provisória nº 873 de 2019 os seguintes artigos, que
passará a contar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ficam revogados os artigos 224, 225 e 226 da CLT.
Art. 5º O empregado bancário contratado a partir da entrada em vigor
desta lei terá jornada contratual normal de trabalho de 8 horas diárias e
40 semanais e não terá direito ao pagamento de nenhuma gratificação
em decorrência dessa jornada.
§ 1º O empregado bancário contratado antes da entrada em vigor desta
lei e submetido a jornada estabelecida no artigo 224, §2º ora revogado,
entrará no regime estabelecido no caput do artigo 2º da presente lei e
terá incorporada ao salário, a gratificação de, no mínimo, 1/3 do salário
do cargo efetivo, que era recebida em razão do artigo revogado.
§ 2º A gratificação incorporada ao salário do empregado conforme
previsto no parágrafo primeiro terá natureza personalíssima e o
empregado que em decorrência desta incorporação receber salário
maior que o empregado contratado após a entrada em vigor desta lei,
não será paradigma para fins de equiparação salarial.
§ 3º Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento do
empregado bancário contratado antes da entrada em vigor desta lei na
exceção prevista no art. 224, §2º da CLT revogado, o valor devido
relativo às horas extras e reflexos deferidos será integralmente
deduzido/compensado, com o valor da gratificação de função e reflexos
pagos ao empregado, que era a contrapartida ao trabalho prestado além
da 6ª (sexta) hora diária, inclusive, se já incorporada ao salário.

1
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Vinicius Poit (NOVO/SP)
§ 4º Ao empregado bancário enquadrado no artigo 62 da CLT, por não
estar sujeito ao controle de jornada, não se aplicam as disposições de
jornada estabelecidas no caput do artigo 2º da presente lei.
Art. 6º O empregado bancário contratado antes do início de vigência
desta lei e submetido à jornada contratual normal de trabalho de 6 horas
diárias, poderá, a critério do empregador, alterá-la para 8 horas diárias,
desde que haja expressa concordância do empregado e, para a alteração
não ser considerada prejudicial ao contrato de trabalho, ter aumento
salarial de 1/3 do salário.
Parágrafo único. O aumento salarial previsto no caput deste artigo terá
natureza personalíssima e o empregado que em decorrência desta
incorporação receber salário maior que o empregado contratado após a
entrada em vigor desta lei, não será paradigma para fins de equiparação
salarial.”
JUSTIFICAÇÃO
Um dos questionamentos do cidadão comum é: por que os bancos não abrem às
08:00 e não fecham às 18:00? A resposta está na legislação trabalhista que dá tratamento especial
aos bancários em detrimento de outras categorias.
A jornada especial de trabalho dos bancários inserida na legislação trabalhista no
século passado tinha como justificativa:
I)

que o trabalho dos bancários era mais desgastante e causava adoecimento
em razão do manuseio de expressivos valores em dinheiro e, que todo o
processamento era feito manualmente;

II)

que, à época, havia grande incidência de tuberculose entre os bancários.

Com o passar dos anos e com o uso/modernização dos meios tecnológicos e
melhoria das condições sanitárias, a realidade que deu origem à redução da jornada de trabalho
dos bancários para 6 horas já não é mais a mesma a justificar a manutenção do tratamento
diferenciado.
A Constituição Federal prevê como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais e
consagra o princípio da isonomia ao estabelecer que todos são iguais perante a lei (Artigos 5º e
7º,XIII).

2
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O artigo 224 da CLT, portanto, infringe o princípio da isonomia pois garante a
esta categoria jornada especial não garantida para os demais empregados de outras que realizam
as mesmas funções.
O que diferencia um caixa de um supermercado do caixa de uma agência
bancária? Na prática, ambos realizam basicamente as mesmas atividades com manuseio de
dinheiro e apenas o segundo possui, pela desatualizada legislação trabalhista, direito à jornada
reduzida.
Importante destacar que a categoria dos bancários é uma das mais representativas,
tendo um sindicato forte e atuante, com representatividade nacional. Um caixa bancário recebe
remuneração média 2,8 vezes* maior do que a média dos demais operadores de caixa não
bancários do Brasil e, além disto, ainda tem jornada reduzida não prevista em lei para os caixas
de outras categorias, por exemplo.

A presente emenda tem por objetivo garantir o respeito ao princípio da isonomia,
prevendo ao empregado bancário jornada contratual normal de 8 horas diárias, assim como
estabelecido na Constituição Federal para os outros empregados urbanos e rurais.
Sala das Comissões,

de

de 2019.

Deputado VINICIUS POIT

3
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MPV 873
00415

Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

Emenda Nº __________
(À MPV 873, de 2019)

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990

Suprima-se a alteração ao art. 579 da CLT, constante do art. 1º.

JUSTIFICAÇÃO
A redação dada ao art. 579 da CLT pela MPV 873 revela-se ainda
mais problemática e inconstitucional do que a alteração a esse dispositivo
promovida pela Reforma Trabalhista.
A redação dada em 2017 ao art. 479 pela Lei 13.467, previa que:
Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à
autorização prévia e expressa dos que participarem de uma
determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma
profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma
categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do
disposto no art. 591 desta Consolidação.
Com a MPV 873, passa a ser exigido que a autorização seja
individual, expressa e por escrito, não admitidas a autorização tácita ou a
substituição dos requisitos estabelecidos neste artigo para a cobrança por
requerimento de oposição, sendo “nula a regra ou a cláusula normativa que fixar
a compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento a empregados ou
empregadores, sem observância do disposto neste artigo, ainda que
referendada por negociação coletiva, assembleia-geral ou outro meio previsto no
estatuto da entidade.”
Ocorre que tal normatividade vai de encontro com o art. 8º da Carta
Magna, que no seu art. 8º, IV, prevê que:
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IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando
de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio
do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
Assim, a assembleia tem plenos poderes para fixar a contribuição,
a qual será descontada, e não recolhida, para o custeio do sistema
confederativo. Ao classificar como “contribuição sindical” todas as contribuições
devidas aos sindicatos, inclusive a de que trata o art. 8º, IV, adota uma solução
extremamente prejudicial aos trabalhadores e suas entidades, sem amparo
constitucional e voltada tão somente a deslegitimar a cobrança sem que o
trabalhador firme “autorização individual” e por escrito.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia
sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
Dessa forma, o artigo em tela deve ser suprimido.

Sala da Comissão, em

de março de 2019.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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MPV 873
00416

Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

Emenda Nº __________
(À MPV 873, de 2019)

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990

Dê-se ao art. 582 da CLT, modificado pelo art. 1º da MPV 873, de 2019,
a seguinte redação:

“Art. 582. A contribuição dos empregados que a autorizarem, prévia e
expressamente, será recolhida pelo seguintes meios, de livre escolha da
entidade sindical:
I - por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, que será
encaminhado à residência do empregado ou, na hipótese de devolução pelos
Correios ou provedor do endereço eletrônico, à sede da empresa;
II – mediante desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical a que
for filiado o trabalhador; ou
III – mediante pagamento diretamente à entidade sindical, em sua sede
ou local por ela indicado
§ 1º A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a aplicação do
disposto no art. 598.
§ 2º É vedado o envio de boleto ou equivalente à residência do empregado
ou à sede da empresa, na hipótese de inexistência de autorização prévia e
expressa do empregado.
§ 3º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se
um dia de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao
empregado ser feito por unidade de tempo; ou
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II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese
de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 3º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em
que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical
corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base,
no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social." (NR)
JUSTIFICAÇÃO

A nova redação dada ao art. 582 da CLT, que foi objeto de alteração pela
Reforma Trabalhista em 2017, acarretará enormes prejuízos e riscos às
entidades sindicais.
A Reforma Trabalhista já extinguiu, de forma abrupta, a contribuição
sindical compulsória – imposto sindical – que assegurava importante fonte de
renda aos sindicatos. Ao fazê-lo, instituiu a possibilidade de que essa
contribuição seja mantida e recolhida obrigatoriamente pelo empregador, desde
que autorizada prévia e expressamente pelo empregado.
Assim, embora restritiva, a solução permitiria que, firmada a autorização,
o desconto se desse de forma ágil e com relativamente pouca burocracia.
A MP 873, porém, agrava o problema ao condicionar o pagamento a
emissão de boleto de cobrança, que poderá ser enviado por meio eletrônico,
como única e exclusiva forma de cobrança.
Isso implica, porém, em uma séria limitação, do ponto de vista
administrativo, tornando extremamente dificultosa a cobrança. Em caso de
desatualização de dados cadastrais – situação extremamente comum – o
empregado não receberá o boleto e não efetuará o pagamento. Apenas em caso
de “impossibilidade de recebimento” – o que é muito difícil de se comprovar – é
que a cobrança poderá ser enviada ao endereço da empresa, sem que isso
sequer assegure que chegará ao destino.
Assim, o que se propõe é que, alternativamente, sejam permitidas várias
possibilidades, desde a cobrança mediante boleto, até o desconto em folha e o
pagamento direto ao sindicato.
Note-se que a Lei 10.820, de 2003, faculta ao empregado autoriza o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
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operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos. Essa situação já se acha consolidada e não há sentido em discriminar
o sindicato diante do sistema financeiro.
Não se pode considerar que qualquer dessas alternativas sejam onerosas
ao empregador, ou que subvertam a tese adotada pela Reforma Trabalhista.
Elas apenas ampliam o leque de meios à disposição das entidades, de forma a
viabilizar essa receita que é fundamental ao seu sustento.
Sala da Comissão, em

de março de 2019.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

Emenda Nº __________
(À MPV 873, de 2019)

Dê-se nova redação à alínea c do art.
240 da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 240...
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for
filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia
geral da categoria, desde que prévia, voluntária, individual e expressamente
autorizado pelo servidor.

JUSTIFICAÇÃO

O art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com a redação
dada pelo Decreto-Lei Nº 229, de 1967, época em que vigia o regime militar,
previa que, pelo simples fato de participar de categoria econômica ou profissional
ou das profissões liberais, o trabalhador já se obrigava ao desconto da
contribuição sindical:

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos
que participem das categorias econômicas ou profissionais
ou das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades serão, sob a denominação do "imposto sindical",
pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo. (Vide Decreto-Lei nº 229, de 1967).

Desde a publicação da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, fruto da
conversão da MPV 808/2017, a contribuição sindical de que trata o art. 578 do
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códex trabalhista estabeleceu que o referido desconto só seria possível se
houvesse autorização previa e expressa do trabalhador:

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos
participantes das categorias econômicas ou profissionais
ou das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades serão, sob a denominação de contribuição
sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma
estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e
expressamente autorizadas. (Redação dada pela Lei nº
13.467, de 2017). (não grifado no original).

A alínea “b” (sic) do art. 2º da MPV 873 revoga a possibilidade de que
seja descontado em folha o valor das mensalidades e contribuições sindicais
aprovadas pela categoria, nos termos da Constituição, devidas pelos servidores
públicos federais. O caput e a alínea “c” do art. 240 da lei 8.112/1990, estabelecia
que:
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos
da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical
e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:
.............................................................................................
.............................
c) de descontar em folha o valor das mensalidades e
contribuições definidas em assembleia geral da categoria,
podendo ser dispensado o pagamento dos valores devidos
em razão do cadastramento e da operacionalização das
consignações.

A alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória 873/2019 revogou a alínea
“c” do art. 240 da lei 8.112/1990, acima transcrito.
Importa consignar que não se está a tratar do “imposto sindical”, mas da
própria contribuição associativa mensal, que, em que pese já decorrer de prévia,
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voluntária, individual e expressa autorização, somente agora, pela emenda que
ora se apresenta, busca-se a aprimorar aquela previsão legal.
A iniciativa do governo, ainda mais por Medida Provisória, cujos efeitos
se operam de imediato, pela força de lei que ostenta, inflige às respectivas
associações e sindicatos reestruturação administrativa com grave risco de perda
de receita, em face da dificuldade de se efetuar a cobrança em caráter individual
e sem prazo adequado.
Apesar da justificativa que consta da MSG 69/2019, que encaminha a
MPV 873/2019, afirmar que “os sindicatos e associações que forem diligentes,
fizerem uma representação adequada, prestarem um serviço relevante aos seus
membros, receberão as contribuições em dia e sem questionamentos”, o autor
certamente não mensurou as consequências de se estabelecer a cobrança
descentralizada das contribuições de forma imediata. Pior, se tinha consciência
dos danos que a medida proporcionaria, faz surgir no imaginário coletivo que a
intenção poderia ser somente a de dificultar ou inviabilizar as atividades sindicais
e associativas, o que não se pode sequer supor.
Impende destacar que o desconto feito pela União das referidas
contribuições vige há mais de 28 anos, encontra-se plenamente pacificado na
administração pública e devidamente regulamentado pelo Decreto 8.690/2016,
que assegura o direito ao desconto referido no art. 240 da Lei 8.112, de 1990,
mas condiciona a operacionalização da consignação à celebração de contrato
administrativo, que dever prever, entre outras cláusulas, as que disponham sobre
a obrigação do consignatário de cumprir as obrigações definidas pelo Ministério
para o cadastramento necessário ao processamento das consignações, a
sistemática de tratamento de reclamações acerca de eventual irregularidade de
autorização de inclusão de consignações, a sistemática de devolução de valores
debitados indevidamente e as hipóteses de desativação temporária e de
descadastramento do consignatário.
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Se a intenção do governo é, como já ventilado por algumas lideranças
do governo, não permitir que não haja a cobrança de qualquer contribuição
sindical sem que haja a aquiescência do servidor, a proposta apresentada sob a
forma desta emenda vai ao encontro daquele objetivo e prestigia os sindicatos e
associações que se sustentam exclusivamente das contribuições voluntárias de
seus filiados/associados.
Não se pode encerrar esse arrazoado sem tranquilizar o governo com
relação a um ponto específico enunciado na MSG 69/2019: sua preocupação em
conferir maior autonomia e independência na relação entre a União e
sindicatos/associações, o que justificaria o fim do desconto em folha.
De acordo com a redação a seguir reproduzida, o governo tenta vincular
o atual desconto em folha, um procedimento administrativo, que não guarda
qualquer relação com as tratativas políticas, à eventual dependência dos
sindicatos e associações:
“A verdade é que, assim como ocorreu na relação entre
estado e igreja, deve haver uma evolução no sentido de
uma total autonomia na relação entre estado e
entidades sindicais, a fim de conferir independência
para cada uma das partes, afastar qualquer conflito de
interesse que por ventura possa acontecer e evitar
ações ou condutas inadequadas tanto por parte do
estado quanto por parte das entidades sindicais”.
(grifamos).

Desde 1990, por tanto há 28 anos, a regra do desconto vigora e é
possível, analisando a história, perceber que nenhuma entidade sindical ou
associativa se sentiu melindrada em defender seus pontos de vista, de forma
mais ou menos veemente. Portanto, a justificativa do governo não se sustenta e
a revogação do inciso “c” do art. 240 da Lei 8112/90 não deve, por essa razão,
prosperar.
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Diante do exposto, solicito aos nobres pares apoio para a aprovação da
presente emenda.

Sala da Comissão, em

de março de 2019.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Modificativa
Dê-se ao art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MPV 873, de 2019:
“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de desconto em
folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de boleto bancário ou equivalente
eletrônico; mediante pagamento direto à entidade sindical, entre outros, conforme
previsto em seus estatutos ou mediante aprovação em assembleia da categoria ou
inclusão de cláusula em instrumento coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia de
trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado ser feito
por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a
remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o
empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30
(um trinta avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a
contribuição do empregado à Previdência Social.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
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“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso, haja
vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se
tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a
seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade
sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se de
grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A modificação no art. 582 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Modificativa
Dê-se ao art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MPV nº 873, de 2019, a
seguinte redação:
“Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas
referidas entidades serão recolhidas, pagas e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo, sob a denominação de contribuição sindical, desde que prévia, voluntária e
expressamente autorizado pelo empregado.
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o caput
poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em assembleia
geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria,
associados ou não associados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
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contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A modificação no parágrafo 1º do art. 578 revela-se medida coerente com a justifica tiva
de amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia
e liberdade sindical.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Modificativa
Dê-se ao art. 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MPV nº 873, de 2019, a
seguinte redação:
“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º da
Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo estatuto
do sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe
descontado na folha de pagamento de seus empregados deverá ser feito pelo
empregador até o décimo dia subsequente ao do desconto ou conforme
estabelecido em norma coletiva, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez
por cento) sobre o montante retido, sem prejuízo das cominações penais relativas
à apropriação indébita.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
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compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A modificação do artigo 579-A e a inclusão do parágrafo único têm por objetivo
distinguir os tipos de contribuição devidas pelos filiados daquelas devidas pelos não
filiados, desde que aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada
a participação dos integrantes da categoria, associados ou não associados, uma vez que o
inciso III do artigo 8º da Constituição federal vincula a representação sindical à toda
categoria profissional ou econômica, impondo ao sindicato um dever de representação e
a aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da
Constituição.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Aditiva
Insira-se o parágrafo único ao artigo 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com redação conferida pelo
art. 1º da MPV nº 873, de 2019:
“Art. 579-A................................................
Parágrafo único. A contribuição sindical de que trata o caput do art. 578 e as
contribuições previstas em cláusula de instrumento coletivo se aplicam aos não
filiados ao sindicato quando aprovadas em assembleia geral convocada pelo
sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou
não associados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
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recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
1
Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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A inclusão do parágrafo tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas pelos
filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria,
associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal
vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou econômica, impondo ao
sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos,
conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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00422
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EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Modificativa
Dê-se ao § 2º do art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com a redação conferida pelo art. 1º da
MPV 873, de 2019, a seguinte redação:

“Art. 579. ....................................
§ 2º Nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é lícita
regra ou cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade
de recolhimento a empregados ou empregadores, referendada por negociação
coletiva e aprovada em assembleia geral, assegurada a participação de todos os
integrantes da categoria, associados ou não associados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
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constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A modificação no parágrafo 2º do art. 579 revela-se medida coerente com a justifica tiva
de amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia
e liberdade sindical.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Supressiva
Suprima-se do artigo 1º da MP nº 873, de 2018, o artigo 582 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, reestabelecendo-se a redação anterior.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.

2

Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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A supressão do art. 582 e parágrafos com a redação dada pela MP nº 873, de 2019, revelase medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa
à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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MPV 873
00424

Gabinete do Senador Humberto Costa

EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Supressiva
Suprima-se a alínea b do artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independenteme nte da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do caput do art. 240 da
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o desconto em folha da mensalidade
social do filiado a entidade de classe, revogada pela MP 873.

2
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O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade sindical é um direito
constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º, segundo o qual: “a assembleia
geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada
em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei”.
Ressalta-se que retirar o desconto em folha, que já perdura a 28 anos, mantendo as demais
consignações em folha, como convênio médicos e empréstimos consignados, além de
inconstitucional, caracteriza uma perseguição clara às entidades que defendem os
interesses dos servidores.
O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça. Por essa razão,
conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da presente emenda.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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MPV 873
00425

Gabinete do Senador Humberto Costa

EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Supressiva
Suprima-se o artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
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esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
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A supressão do art. 2º da MP nº 873, de 2019, revela-se medida coerente com a
justificativa de inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa à autonomia e liberdade
sindical.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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MPV 873
00426

Gabinete do Senador Humberto Costa

EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Supressiva
Suprimam-se os §§ 1º e 2º do artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com a redação dada pelo artigo 1º da
MP nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é maté ria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
1
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esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A supressão do parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 579 da Consolidação das Leis do
Trabalho revela-se medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade do
dispositivo por ofensa à autonomia e liberdade sindical.
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Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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MPV 873
00427

Gabinete do Senador Humberto Costa

EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Aditiva
Insira-se o artigo 579-B à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, modificada pelo art. 1º da MPV nº 873, de
2019:

“Art. 579-B A estipulação da contribuição sindical de que trata o caput do art.
578 em acordo ou convenção coletiva de trabalho deverá ser aprovada em
assembleia legítima, representativa, democrática e regularmente convocada,
assegurada a ampla participação
de todos os integrantes da categoria, associados ou não ao sindicato, nos termos
definidos pelo estatuto.
§ 1º A contribuição deve ser fixada em valor razoável e assegurar aos não filiados
o direito de oposição ao desconto.
§ 2º O exercício do direito de oposição deverá ocorrer em prazo razoável à
manifestação de vontade do trabalhador não associado.
§ 3º Os valores auferidos pelos sindicatos serão objeto de prestação de contas
periódicas, devendo ser observado amplamente o princípio da transparência.
§ 4º A observância do procedimento previsto neste artigo dispensa qualquer
autorização individual.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
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“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
1
Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A inclusão do novo art. 579-B tem por objetivo introduzir na CLT a interpretação do
financiamento sindical modificado pela Reforma Trabalhista, expressa na NOTA
TÉCNICA n. 02, de 26 de outubro de 2018, da COORDENADORIA NACIONAL DE
PROMOÇÃO DA LIBERDADE SINDICAL – CONALIS do Ministério Público do
Trabalho, e agalhada por diversos juízes e tribunais do trabalho em todo Brasil.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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Gabinete do Senador Humberto Costa

EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Aditiva
Inclua-se o art. 578-A na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterada pelo art. 1º da MPV 873, de 2019:
“Art. 578-A As contribuições previstas em cláusula de acordo coletivo de
trabalho ou de convenção coletiva de trabalho, aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação de associados ou não
associados, serão devidas por todos os empregados da empresa ou todos os
integrantes da categoria, respectivamente, como decorrência da eficácia erga
omnes dos instrumentos coletivos e do princípio do conglobamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
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recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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A inclusão do artigo 578-A tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas
pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia
geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria,
associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal
vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou econômica, impondo ao
sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos,
conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.
Por essas razões, peço apoio aos eminentes Pares para a aprovação da presente
proposta.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA Nº

- CMMPV873

(À Medida Provisória 873, de 2019)
Modificativa
Dê-se ao art. 545 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MPV 873, de 2019, a seguinte
redação:
“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento
dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as
contribuições devidas ao Sindicato, quando por este notificados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por
assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
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recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação
sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 ,
como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo
27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores
e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva
entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza
legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindica is,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme
aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencio na l.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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A modificação no art. 545 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se às
regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade
sindical.

Sala das Comissões, em

de março de 2019.

Senador HUMBERTO COSTA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019.
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

EMENDA

Inclua-se na Medida Provisória nº 873, de 2019, alteração a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991 passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 39 A partir da publicação desta lei, os débitos trabalhistas de qualquer
natureza, quando não satisfeitos pelo empregador, ou, então, pelo
empregado, nos termos definidos em lei, convenção ou acordo coletivo,
sentença normativa ou cláusula contratual, serão atualizados pela variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, ou
índice que venha substitui-lo, calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, no período compreendido entre o mês
subsequente ao vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, sem
a incidência de juros de mora.
§ 1º. Aos débitos trabalhistas resultantes de condenação pela Justiça do
Trabalho ou decorrentes dos acordos celebrados em ação trabalhista não
pagos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação,
de que trata o caput, serão acrescidos de juros de 0,2% (dois décimos por
cento) ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro
rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de
conciliação.
§ 2º. Até a publicação desta lei, os débitos judiciais trabalhistas pendentes
de pagamento serão remunerados por juros de mora equivalentes à TRD
(taxa referencial diária), acumulada no período compreendido entre o mês
subsequente ao do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento,
mediante utilização da Tabela Única para Atualização e Conversão de
Débitos Trabalhistas, constante do Anexo I, da Resolução nº 8, de 27 de
outubro de 2005, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 873/2019 tem por finalidade reestabelecer o sentido
da lei previsto pelo legislador e, por conseguinte, a segurança jurídica, em
matéria urgente e relevante – contribuições ao sindicato – previstas na Lei
Trabalhista nº 13.467/2017.
Neste mesmo sentido, a matéria apresentada nesta emenda à Medida
Provisória, com a mesma urgência e relevância e também prevista na Lei
Trabalhista nº 13.467/2017, objetiva a restauração do sentido da lei almejado
pelo legislador e a segurança jurídica.
Esta proposição legislativa é importante e relevante, pois visa afastar a
insegurança jurídica, caracterizada pela divergência de entendimentos entre o
TST – Tribunal Superior do Trabalho e o STF – Supremo Tribunal Federal, em
processo não encerrado no STF, sobre o índice de correção dos débitos
trabalhistas, que afeta milhões de processos em curso na justiça do trabalho.
A legislação em vigor estabelece que a atualização monetária dos
débitos trabalhistas se faz através da aplicação da TR - Taxa Referencial a
partir do fato gerador, o que tem sido objeto de controvérsia judicial, dado o
entendimento de que a Taxa Referencial não mais representa a real variação
da inflação.
Em agosto de 2015, decisão do Tribunal Superior do Trabalho entendeu
pela substituição da Taxa Referencial e adoção do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). O IPCA-E acrescido dos juros de mora
de 1% ao mês torna ainda mais desproporcional o índice de reajuste dos
débitos judiciais. O Supremo Tribunal Federal, em outubro do mesmo ano, em
liminar, suspendeu os efeitos da decisão do TST e da tabela única editada pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O tema ainda não foi
julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a medida
legislativa, neste momento, solucionaria a divergência e afastaria os efeitos
negativos da insegurança jurídica.
E mais, o valor da TR, que é inferior ao do IPCA-E, acrescido de juros
remuneratórios de 1% ao mês, pro rata die, a partir do ajuizamento da
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reclamação trabalhista, coloca o débito trabalhista entre os “investimentos” de
mais elevado retorno do país, contribuindo para a morosidade do judiciário
trabalhista.
Para se ter uma ideia, na hipótese de inflação anual de 4,11% (IPCA), o
rendimento da poupança seria de 4,90%, ou seja, 19% acima da inflação. Para
este cálculo, consideramos a projeção do IPCA/IBGE para o ano de 2018,
extraída do Sistema de Expectativas de Mercado - BACEN, em 16.11.17, com
a taxa Selic estimada em 7%. Consideramos, para fins deste exercício, o IPCA
igual ao IPCA-E.
Considerando as premissas acima, na regra atual (TR +1% ao mês), os
débitos trabalhistas seriam corrigidos em 12% em um ano, portanto, 193%
acima da inflação, proporcionando um resultado quase três vezes maior, o que
representa uma verdadeira distorção do ponto de vista de modelo de correção
de moeda.
Constata-se que a correção anual de 12% (TR + 1%) dos débitos
trabalhistas termina por penalizar e impedir a ampla defesa para milhões de
empregadores domésticos, micro e pequenos empresários. Estes tem
dificuldade em buscar a justiça, pelo temor de uma eventual condenação
corrigida por um índice três vezes superior à inflação anual. Observa-se,
portanto, a inconstitucionalidade deste mecanismo, por manifesta afronta aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por outro lado, esse critério de reajuste desestimula o instituto da
conciliação nos processos na Justiça do Trabalho, pois o reclamante pode
observar o processo como um rentável investimento financeiro, desvirtuando, o
propósito da prestação jurisdicional. Mais um estímulo à perpetuação dos
conflitos e processos judiciais.
Apresentamos como alternativa, por se tratar de medida ainda mais
apropriada, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– Selic, pois do ponto de vista econômico, dentre as taxas de mercado
disponíveis, é a que melhor representa o custo de oportunidade do capital
médio na economia.
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Tendo em vista que a Selic reflete, com maior assertividade, o preço do
dinheiro no país, é a taxa que remunera os títulos públicos emitidos pelo
Tesouro Nacional. Como sabido, estes são investimentos garantidos pelo
Tesouro, razão pela qual o cidadão que investe nestes títulos tem seu capital
remunerado pela Selic.
Além disso, uma vez que as informações sobre a rentabilidade da Selic
são disponibilizadas diariamente pelo Banco Central, a adoção desse índice
garantiria maior transparência e praticidade aos cálculos de correção dos
débitos trabalhistas.
Ademais, esta taxa tem sido amplamente utilizada para a correção dos
débitos judiciais tributários (art. 13 da Lei 9.065/95), além de ser a prevista no
Código Civil (art. 406) para a atualização dos demais débitos judiciais.
A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
Selic, garante ao credor ganhos acima da inflação, dada sua natureza, por
possuir a correção monetária e a taxa de juros em sua composição.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

NEWTON CARDOSO JR
Deputado Federal PMDB/MG
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MPV 873
00440

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019.
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

EMENDA

Inclua-se, onde couber na Medida Provisória nº 873, de 2019, alteração
a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
“Art. 579-B. A contribuição instituída por negociação coletiva, autorizada por
assembleia geral, poderá ser exigida dos não filiados, quando cumpridos, os
seguintes requisitos:
I-

A entidade sindical deverá se abster de receber as contribuições sindical,
confederativa e outras eventualmente previstas no estatuto da entidade
sindical, ressalvada a contribuição associativa, também denominada
mensalidade sindical;

II -

A contribuição negocial somente poderá ser deliberada por ocasião da
celebração de instrumento coletivo de trabalho, não podendo ser a
finalidade da negociação coletiva;

III -

A contribuição negocial somente poderá ser paga pelo empregado, sendo
vedado qualquer tipo de custeio pelo empregador à entidade sindical
profissional;

IV -

Os empregados associados e não associados ao sindicato profissional,
poderão participar das assembleias de deliberação sobre a contribuição
negocial;

V-

A assembleia poderá deliberar pela opção de não pagamento da
contribuição negocial, ao prever a condição de autorização prévia e
expressa, ou a necessidade de requerimento de oposição.

VI -

O empregado não poderá ser excluído da aplicação das normas previstas
no instrumento coletivo por força da opção pelo não pagamento da
contribuição negocial;

VII -

O instrumento coletivo poderá dispor que a contribuição negocial e a
mensalidade sindical sejam descontadas em folha de pagamento e
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posteriormente repassadas à entidade sindical, sendo a empresa, simples
intermediária;
VIII -

A assembleia geral poderá deliberar pela obrigatoriedade do recolhimento
da contribuição negocial, sendo que nesta situação:
a. O valor anual da contribuição negocial, será no máximo equivalente a
50% do valor resultante da fórmula prevista no § 3º do art. 582 da
CLT, alterado pela Medida Provisória 873, de 1º de março de 2019;
b. O valor poderá ser superior em até 3 vezes ao previsto na alínea “a”,
desde que a taxa de sindicalização seja superior a 30%;
c. A taxa de sindicalização será apurada considerando a soma dos
empregados vinculados à(s) empresa(s) abrangida(s) pelo
instrumento coletivo.”

JUSTIFICATIVA
A presente emenda insere-se no contexto da valorização da negociação
coletiva de trabalho.

Sala da Comissão, em 12 de março de 2019.

NEWTON CARDOSO JR
Deputado Federal PMDB/MG
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MPV 873
00441

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo
da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990

EMENDA SUPRESSIVA Nº ___________

Suprima-se a alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória 873 de 2019.

Justificação:

A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do
caput do art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o
desconto em folha da mensalidade social do filiado a entidade de classe,
revogada pela MP 873.

O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade sindical
é um direito constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º,
segundo o qual: “a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei”.
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Ressalta-se que retirar o desconto em folha, que já perdura a 28 anos,
mantendo as demais consignações em folha, como convênio médicos e
empréstimos consignados, além de inconstitucional, caracteriza uma
perseguição clara às entidades que defendem os interesses dos servidores.
O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça. Por
essa razão, conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da presente
emenda.
Sala das comissões, em março de 2019.

Deputado PAULO PIMENTA – PT/RS
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MPV 873
00442

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Dê-se aos artigos 545, 578, 579 e 582 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
alterados pelo art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, as seguintes
redações:
“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na
folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato,
quando por este notificados, salvo quanto à contribuição
sindical.” (NR)
“Art. 578. A contribuição devida aos Sindicatos pelos que
participem das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas pelas referidas entidades
serão, sob a denominação de contribuição sindical, deve ser
paga, recolhida e aplicada na forma estabelecida neste
Capítulo.” (NR)
“Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo
este, na conformidade do disposto no art. 591.” (NR)
“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha
de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março
de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos
respectivos sindicatos.
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§ 1º A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a
aplicação do disposto no art. 598.
§ 2º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580,
considera-se um dia de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento
ao empregado ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior,
na hipótese de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada
ou comissão.
§ 3º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos
casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a
contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da
importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a
contribuição do empregado à Previdência Social.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Estamos resgatando as redações que os artigos 545, 578, 579
e 582 da CLT tinham antes da Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei nº 13.467,
de 13 de julho de 2017, e da MP nº 873, de 2019. Conforme a redação anterior,
a contribuição sindical era devida por todos aqueles que participam de uma
determinada categoria econômica ou profissional, sendo os empregadores a
obrigados a descontá-la da folha de pagamento de seus empregados, relativa
ao mês de março de cada ano.
As redações dadas a esses artigos pela Reforma e pela MP
estabelecem que a contribuição sindical é facultativa,

dependendo de

autorização prévia e expressa dos empregados, cujo valor não poderá ser
descontado em folha de pagamento, pois o seu recolhimento deverá ser feito
exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, que será
encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado ou, na hipótese de
impossibilidade de recebimento, à sede da empresa.
Ou seja, antes, a Reforma Trabalhista já havia determinado que
a contribuição sindical seria facultativa; agora, segundo a MPV, o seu valor não
poderá ser recolhido mediante desconto em folha de pagamento, mas por boleto
bancário.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

253

3

Trata-se de um contrassenso tanto da Lei nº 13.467, de 2017,
quando da MP nº 873, 2019, uma vez que, ao sobrepor o negociado ao legislado,
a Reforma Trabalhista deveria criar mecanismos para fortalecer as entidades
sindicais que negociarão tanto pelos empregadores como pelos trabalhadores
várias

condições de trabalho.

Em vez

disso, esses diplomas legais

comprometem a principal fonte de financiamento das entidades sindicais, a
contribuição sindical, enfraquecendo-as, deixando os trabalhadores sem uma
assistência negocial e jurídica adequadas em face dos empregadores.
Assim, dificultando-se o funcionamento das entidades sindicais,
compromete-se a negociação coletiva que se pretende fortalecer, que exige
sindicatos fortes, livres e representativos.
Entendemos que, definitivamente, não será dessa forma que se
dará a modernização da estrutura de representação sindical brasileira. Devem
sempre existir mecanismos que equilibrem as partes da relação capital/trabalho,
razão pela qual apresentamos esta emenda dando novas redações aos artigos
545, 578, 579 e 582 da CLT, alterados pela MP nº 873, de 2019.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado VILSON DA FETAEMG
PSB-MG
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MPV 873
00443

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Suprima-se o § 2º do art. 579, incluído na Consolidação das Leis
do Trabalho pelo art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória em questão acrescenta dois parágrafos ao
art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O § 2º que se pretende
incluir prevê que:
“É nula a regra ou a cláusula normativa que fixar a
compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento a
empregados ou empregadores, sem observância do disposto
neste artigo, ainda que referendada por negociação coletiva,
assembleia geral ou outro meio previsto no estatuto da
entidade”.

O mencionado dispositivo representa uma clara violação ao
princípio da não intervenção sindical, previsto no inciso I do art. 8º da
Constituição Federal. Em sendo aprovado, esse § 2º estará contrariando a
decisão da instância máxima da entidade sindical, que é justamente a
assembleia geral, além de ir de encontro a uma disposição aprovada pela própria
Reforma Trabalhista, que é a de privilegiar a negociação coletiva. Ora, uma vez
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que as entidades tenham negociado a forma pela qual se dará o recolhimento
da contribuição sindical, não pode o Estado querer se utilizar da força para
desconstituir uma decisão legítima.
Tal dispositivo nos remete ao tempo em que o Estado, de forma
arbitrária, pretendia controlar a atuação dos sindicatos. E é justamente em
defesa dessa árdua conquista de liberdade de atuação sindical que estamos
propondo a presente emenda para supressão do § 2º do art. 579, que se
pretende incluir na CLT por intermédio da MPV nº 873, de 2019.
Diante dos motivos expostos, esperamos contar com o apoio de
nossos ilustres Pares para a aprovação da emenda em tela.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado VILSON DA FETAEMG
PSB-MG
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MPV 873
00444

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Art. .... Insira-se, onde couber, o seguinte dispositivo, suprimindo-se, em
decorrência, a alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória:
Art. ... A alínea c do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 240. ............................................................................
...........................................................................................
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindica l
a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições
definidas em assembleia geral da categoria, mediante
autorização expressa do filiado.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do caput do
art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o desconto em
folha da mensalidade social do filiado a entidade de classe, revogada pela MP
873.
O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade sindical é um
direito constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º, segundo o qual:
“a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em
lei”.
Sindicatos, seja de servidores públicos, seja de trabalhadores da iniciativa
privada, constituem a mola mestra do equilíbrio social em qualquer economia
capitalista, por isso entendemos ser uma criação genuinamente contemporânea,
resultante dos avanços da civilização
Ressalta-se que retirar o desconto em folha, que já perdura a 28 anos,
mantendo as demais consignações em folha, como convênio médicos e
empréstimos consignados é inconstitucional.
O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça. Por essa razão,
conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da presente emenda. Dê-se ao art. 545
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MPV 873, de 2019, a seguinte redação:
“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos
seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições
devidas ao Sindicato, quando por este notificados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
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“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT . 5ª edição
revisada em 2006.

2
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A modificação no art. 545 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Dê-se ao art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MPV 873, de 2019:
“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de desconto em
folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de boleto bancário ou equivale nte
eletrônico; mediante pagamento direto à entidade sindical, entre outros, conforme
previsto em seus estatutos ou mediante aprovação em assembleia da categoria ou
inclusão de cláusula em instrumento coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia de
trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado ser feito
por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a
remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o
empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a
1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para
a contribuição do empregado à Previdência Social.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
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IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT . 5ª edição
revisada em 2006.

2
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Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no art. 582 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Dê-se ao art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MPV nº 873, de 2019, a seguinte redação:
“Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias
econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades serão recolhidas, pagas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, sob a
denominação de contribuição sindical, desde que prévia, voluntária e expressamente
autorizado pelo empregado.
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o caput poderá
ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em assembleia geral convocada
pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou não
associados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
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contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no parágrafo 1º do art. 578 revela-se medida coerente com a justificativa de
amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e
liberdade sindical.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Insira-se o parágrafo único ao artigo 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com redação conferida pelo art. 1º
da MPV nº 873, de 2019:
“Art. 579-A................................................
Parágrafo único. A contribuição sindical de que trata o caput do art. 578 e as
contribuições previstas em cláusula de instrumento coletivo se aplicam aos não filiados
ao sindicato quando aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato,
assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou não associados.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
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descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A inclusão do parágrafo tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas pelos
filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou
não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal vincula a
representação sindical à toda categoria profissional ou econômica, impondo ao sindicato um
dever de representação e a aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos, conforme inciso
XXVI do art. 7º da Constituição.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT . 5ª edição
revisada em 2006.

2

Senado Federal - Gabinete do Senador Paulo Paim - Praça dos Três Poderes – Anexo I – 22º Andar - CEP 70165-900 – Brasília – DF
Telefone: +55 (61) 3303 5221 - Fax: +55 (61) 3303 5235 - Site: www.senadorpaim.com.br - e-mail: paulopaim@senador.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

268

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Insira-se o artigo 579-B à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, modificada pelo art. 1º da MPV nº 873, de 2019:

“Art. 579-B A estipulação da contribuição sindical de que trata o caput do art. 578 em
acordo ou convenção coletiva de trabalho deverá ser aprovada em assembleia legítima,
representativa, democrática e regularmente convocada, assegurada a ampla
participação
de todos os integrantes da categoria, associados ou não ao sindicato, nos termos
definidos pelo estatuto.
§ 1º A contribuição deve ser fixada em valor razoável e assegurar aos não filiados o
direito de oposição ao desconto.
§ 2º O exercício do direito de oposição deverá ocorrer em prazo razoável à
manifestação de vontade do trabalhador não associado.
§ 3º Os valores auferidos pelos sindicatos serão objeto de prestação de contas
periódicas, devendo ser observado amplamente o princípio da transparência.
§ 4º A observância do procedimento previsto neste artigo dispensa qualquer
autorização individual.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
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“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT . 5ª edição
revisada em 2006.
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A inclusão do novo art. 579-B tem por objetivo introduzir na CLT a interpretação do
financiamento sindical modificado pela Reforma Trabalhista, expressa na NOTA TÉCNICA n.
02, de 26 de outubro de 2018, da COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA
LIBERDADE SINDICAL – CONALIS do Ministério Público do Trabalho, e agalhada por
diversos juízes e tribunais do trabalho em todo Brasil.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Dê-se ao art. 579-A acrescido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, pela Medida Provisória 873, de 2019, a seguinte
redação:
“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º da
Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo estatuto do
sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe
descontado na folha de pagamento de seus empregados deverá ser feito pelo
empregador até o décimo dia subsequente ao do desconto ou conforme estabelecido
em norma coletiva, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre
o montante retido, sem prejuízo das cominações penais relativas à apropriação
indébita.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
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(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação do artigo 579-A e a inclusão do parágrafo único têm por objetivo distinguir os
tipos de contribuição devidas pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da
Constituição federal vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou
econômica, impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes dos
instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Dê-se ao § 2º do art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com a redação conferida pelo art. 1º da MPV 873, de 2019,
a seguinte redação:
“Art. 579. ....................................
§ 2º Nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é lícita regra ou
cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhime nto
a empregados ou empregadores, referendada por negociação coletiva e aprovada em
assembleia geral, assegurada a participação de todos os integrantes da categoria,
associados ou não associados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
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folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por p arte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no parágrafo 2º do art. 579 revela-se medida coerente com a justificativa de
amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e
liberdade sindical.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS

Senado Federal - Gabinete do Senador Paulo Paim - Praça dos Três Poderes – Anexo I – 22º Andar - CEP 70165-900 – Brasília – DF
Telefone: +55 (61) 3303 5221 - Fax: +55 (61) 3303 5235 - Site: www.senadorpaim.com.br - e-mail: paulopaim@senador.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

278

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

MPV 873
00451

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Suprimam-se os §§ 1º e 2º do artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com a redação dada pelo artigo 1º da MP nº 873,
de 2019.
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A supressão do parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 579 da Consolidação das Leis do
Trabalho revela-se medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade do dispositivo
por ofensa à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
2

Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Inclua-se no art. 2º da MPV 873, de 2019, a seguinte alínea c:
“Art. 2º ..........................
........................................
c) o inciso XXVI do art. 611-B do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
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descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
O inciso XXVI do art. 611-B é incompatível com as regras constitucionais e as norma s
internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Suprima-se o artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A supressão do art. 2º da MP nº 873, de 2019, revela-se medida coerente com a justificativa de
inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS

2

Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Suprima-se os artigos 1º, 2º e 3º da MP nº 873, de 2019.
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respect iva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A supressão revela-se medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade da Medida
Provisória por ofensa à autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS

2
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Suprima-se a alínea b do artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o desconto em folha da mensalidade social do
filiado a entidade de classe, revogada pela MP 873.
O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade sindical é um direito
constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º, segundo o qual: “a assembleia geral
fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha,
para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independenteme nte
da contribuição prevista em lei”.
Ressalta-se que retirar o desconto em folha, que já perdura a 28 anos, mantendo as demais
consignações em folha, como convênio médicos e empréstimos consignados, além de
2

Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT . 5ª edição
revisada em 2006.
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inconstitucional, caracteriza uma perseguição clara às entidades que defendem os interesses dos
servidores.
O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça. Por essa razão, conclamamos os
nobres Pares ao acolhimento da presente emenda.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Insira-se o parágrafo único ao artigo 579-A acrescido à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, pelo art. 1º da MPV nº 873,
com a seguinte redação:

“Art. 579-A...............
Parágrafo único. A contribuição sindical de que trata o caput do art. 578 e as
contribuições previstas em cláusula de instrumento coletivo se aplicam aos não filiados
ao sindicato quando aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato,
assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou não associados.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
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beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A inclusão do parágrafo tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas pelos
filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou
não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal vincula a
representação sindical à toda categoria profissional ou econômica, impondo ao sindicato um
dever de representação e a aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos, conforme inciso
XXVI do art. 7º da Constituição.
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT . 5ª edição
revisada em 2006.
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Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Inclua onde couber
Altere-se o artigo 92, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nos seguintes termos:
“Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho
de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar
de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos
para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do
art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites :”
JUSTIFICAÇÃO
Antes da edição da Lei 11.094/2005, o servidor público federal tinha prerrogativa de
licenciar-se para mandato classista, para realizar a defesa dos interesses dos trabalhadores
filiados aos vários níveis do sistema confederativo, conforme direito estabelecido pela
constituição federal. Essa licença para mandato classista era concedida com remuneração,
sendo essa despesa ressarcida pela entidade sindical na qual o servidor iria servir, portanto, não
havia nenhum tipo de custeio por parte da administração federal e o servidor mantinha seu
vínculo empregatício para todos os efeitos.
Como advento da Lei 11.094/2005, a licença para mandato classista passou a ser “sem
remuneração”, portanto, sem a emissão do respectivo contracheque, sendo o valor do salário do
servidor em mandato classista arcado pela entidade de classe.
Ocorre que, mesmo antes da edição da lei acima, essas despesas já eram arcadas pela
entidade de classe para a qual o servidor se licenciou, não restando nenhuma despesa para o
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poder público, porém, o vínculo de servidor público, para todos os efeitos, continuava ativo,
possibilitando, por exemplo, transações comerciais, como empréstimos via consignaç ão;
financiamentos de bens moveis ou imóveis, etc.
Com a alteração realizada pela Lei 11.094/2005 o servidor licenciado ficou sem
condições de comprovar junto aos estabelecimentos comerciais seu vínculo empregatíc io,
considerando que o sindicato não pode assinar sua carteira, pois isso não é permitido por lei, e
o único documento que comprova, para estabelecimentos comerciais, o vínculo com a
administração pública é o contracheque, que deixou de existir nessa nova modalidade.
Portanto nobres pares, solicito o apoio de vossas excelências no sentido de acatar e
aprovar a presente emenda, considerando que não existe criação de despesas para o erário
público.
Diante do exposto, solicito aos nobres pares apoio para a aprovação da presente
emenda.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 873, de 2019)

Suprima-se do artigo 1º da MP nº 873, de 2018, o artigo 582 e seus parágrafos da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
reestabelecendo-se a redação anterior.
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto
no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsór ias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.

Senado Federal - Gabinete do Senador Paulo Paim - Praça dos Três Poderes – Anexo I – 22º Andar - CEP 70165-900 – Brasília – DF
Telefone: +55 (61) 3303 5221 - Fax: +55 (61) 3303 5235 - Site: www.senadorpaim.com.br - e-mail: paulopaim@senador.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

296

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar
efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o sindicato
deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de
natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam poder
prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a seus
próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso
nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A supressão do art. 582 e parágrafos com a redação dada pela MP nº 873, de 2019, revela- se
medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa à
autonomia e liberdade sindical.

Sala da Comissão,

Senador PAULO PAIM
PT/RS

2

Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª edição
revisada em 2006.
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MPV 873
00459

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. O art. 4º-A da Lei nº 6.019, de 1974, que "Dispõe sobre o
Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras
Providências”, passa a viger com a seguinte redação:
‘Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer
de suas atividades, exceto sua atividade principal, à pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução.
......................................................................................’” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda busca reverter a autorização dada pela lei
da reforma trabalhista à terceirização da atividade-fim da empresa. A Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho já havia pacificado o entendimento de que
“a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal”, salvo no caso
de trabalho temporário. Essa ilegalidade é derivada do fato, como afirma Jorge
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Luiz Souto Maior, professor de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo
(USP), em artigo publicado na revista Carta Capital, de que
“uma lei que tenta estabelecer um obstáculo para a
vinculação entre o capital e o trabalho, pulverizando a classe
trabalhadora e, com isso, também, quebrando as possibilidades,
que já são bastante reduzidas, de diálogo social e de uma
correlação democrática entre o trabalho e o capital, é uma lei
que afronta a Constituição, sendo que esse efeito também se dá
porque em vez de cumprir o papel de “melhorar a condição social
do trabalhador”, como preconiza o “caput” do art. 7º, a lei traz um
enorme retrocesso no que tange ao patrimônio jurídico da classe
trabalhadora conquistado ao longo de décadas”.

A terceirização da atividade-fim da empresa terá, ademais,
pouco ou nenhum efeito sobre o nível de emprego, sendo seu principal objetivo
desestruturar a base da organização sindical dos trabalhadores, que é fundada
no conceito de categoria profissional.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado HEITOR SCHUCH
PSB-RS

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

299

MPV 873
00460

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Suprima-se o § 2º do art. 579, incluído na Consolidação das Leis
do Trabalho pelo art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória em questão acrescenta dois parágrafos ao
art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O § 2º que se pretende
incluir prevê que:
“É nula a regra ou a cláusula normativa que fixar a
compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento a
empregados ou empregadores, sem observância do disposto
neste artigo, ainda que referendada por negociação coletiva,
assembleia geral ou outro meio previsto no estatuto da
entidade”.

O mencionado dispositivo representa uma clara violação ao
princípio da não intervenção sindical, previsto no inciso I do art. 8º da
Constituição Federal. Em sendo aprovado, esse § 2º estará contrariando a
decisão da instância máxima da entidade sindical, que é justamente a
assembleia geral, além de ir de encontro a uma disposição aprovada pela própria
Reforma Trabalhista, que é a de privilegiar a negociação coletiva. Ora, uma vez
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que as entidades tenham negociado a forma pela qual se dará o recolhimento
da contribuição sindical, não pode o Estado querer se utilizar da força para
desconstituir uma decisão legítima.
Tal dispositivo nos remete ao tempo em que o Estado, de forma
arbitrária, pretendia controlar a atuação dos sindicatos. E é justamente em
defesa dessa árdua conquista de liberdade de atuação sindical que estamos
propondo a presente emenda para supressão do § 2º do art. 579, que se
pretende incluir na CLT por intermédio da MPV nº 873, de 2019.
Diante dos motivos expostos, esperamos contar com o apoio de
nossos ilustres Pares para a aprovação da emenda em tela.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado HEITOR SCHUCH
PSB-RS
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MPV 873
00461

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao caput do art. 452-A da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com
a redação dada pelo art. 1º da Medida Provisória nº 808, de 2017, a seguinte
redação:
"Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado
exclusivamente entre empregadores e trabalhadores dos
serviços de hospedagem e alimentação, por escrito e registrado
na CTPS, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou
convenção coletiva, e conterá:
..............................................................................................."

JUSTIFICAÇÃO

A forma de contratação em regime de trabalho intermitente
precisa ser adotada e implementada com cautela, pois é potencialmente um
mecanismo para tornar ainda mais precárias as relações de trabalho na
economia brasileira. Nesse sentido, propomos que sua adoção seja restrita aos
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serviços

de alimentação

(restaurantes,

bares

e assemelhados) e

de

hospedagem, que são sujeitos, dentro do dia de trabalho, a oscilações bruscas
na demanda por mão de obra. Para outros setores de atividade, essa forma de
contratação não é necessária e tenderá a ser utilizada de forma prejudicial.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado HEITOR SCHUCH
PSB-RS
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MPV 873
00462

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Dê-se aos artigos 545, 578, 579 e 582 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
alterados pelo art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, as seguintes
redações:
“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na
folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato,
quando por este notificados, salvo quanto à contribuição
sindical.” (NR)
“Art. 578. A contribuição devida aos Sindicatos pelos que
participem das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas pelas referidas entidades
serão, sob a denominação de contribuição sindical, deve ser
paga, recolhida e aplicada na forma estabelecida neste
Capítulo.” (NR)
“Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo
este, na conformidade do disposto no art. 591.” (NR)
“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha
de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março
de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos
respectivos sindicatos.
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§ 1º A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a
aplicação do disposto no art. 598.
§ 2º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580,
considera-se um dia de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento
ao empregado ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior,
na hipótese de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada
ou comissão.
§ 3º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos
casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a
contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da
importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a
contribuição do empregado à Previdência Social.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Estamos resgatando as redações que os artigos 545, 578, 579
e 582 da CLT tinham antes da Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei nº 13.467,
de 13 de julho de 2017, e da MP nº 873, de 2019. Conforme a redação anterior,
a contribuição sindical era devida por todos aqueles que participam de uma
determinada categoria econômica ou profissional, sendo os empregadores a
obrigados a descontá-la da folha de pagamento de seus empregados, relativa
ao mês de março de cada ano.
As redações dadas a esses artigos pela Reforma e pela MP
estabelecem que a contribuição sindical é facultativa,

dependendo de

autorização prévia e expressa dos empregados, cujo valor não poderá ser
descontado em folha de pagamento, pois o seu recolhimento deverá ser feito
exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, que será
encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado ou, na hipótese de
impossibilidade de recebimento, à sede da empresa.
Ou seja, antes, a Reforma Trabalhista já havia determinado que
a contribuição sindical seria facultativa; agora, segundo a MPV, o seu valor não
poderá ser recolhido mediante desconto em folha de pagamento, mas por boleto
bancário.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

305

3

Trata-se de um contrassenso tanto da Lei nº 13.467, de 2017,
quando da MP nº 873, 2019, uma vez que, ao sobrepor o negociado ao legislado,
a Reforma Trabalhista deveria criar mecanismos para fortalecer as entidades
sindicais que negociarão tanto pelos empregadores como pelos trabalhadores
várias

condições de trabalho.

Em vez

disso, esses diplomas legais

comprometem a principal fonte de financiamento das entidades sindicais, a
contribuição sindical, enfraquecendo-as, deixando os trabalhadores sem uma
assistência negocial e jurídica adequadas em face dos empregadores.
Assim, dificultando-se o funcionamento das entidades sindicais,
compromete-se a negociação coletiva que se pretende fortalecer, que exige
sindicatos fortes, livres e representativos.
Entendemos que, definitivamente, não será dessa forma que se
dará a modernização da estrutura de representação sindical brasileira. Devem
sempre existir mecanismos que equilibrem as partes da relação capital/trabalho,
razão pela qual apresentamos esta emenda dando novas redações aos artigos
545, 578, 579 e 582 da CLT, alterados pela MP nº 873, de 2019.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado HEITOR SCHUCH
PSB-RS
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MPV 873
00463

COMISSÃO MISTA DA MPV 873/2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Suprima-se o art. 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019, revoga:
·

o parágrafo único do art. 545 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT);

·

a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que Dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais.

O parágrafo único do art. 545 da CLT estabelece que o
recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser
feito até o 10º dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora no
valor de 10% sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553
da CLT (multa administrativa) e das cominações penais relativas à apropriação
indébita.
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Já a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei nº 8.112, de 1990, se
refere ao direito do servidor público de ter descontado em folha, sem ônus para
a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições
definidas em assembleia geral da categoria.
Não temos como concordar com mais essas restrições ao direito
dos trabalhadores e dos servidores públicos à adequada representação sindical,
razão pela qual esperamos contar com o apoio de nossos Pares para a
aprovação desta emenda.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado HEITOR SCHUCH
PSB-RS
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MPV 873
00464

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º
da Medida Provisória, a seguinte redação:
“Art. 579. O requerimento de pagamento da contribuição
sindical está condicionado à autorização prévia, individual ou
coletiva, dos integrantes das categorias econômicas ou
profissionais ou de profissão liberal, em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão ou, na
inexistência do sindicato, em conformidade o disposto no art.
591 desta Consolidação.
Parágrafo único A autorização prévia coletiva a que se refere
o caput deste artigo deve constar de convenção ou acordo
coletivo ou de assembleia geral da entidade representativa da
categoria.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A cobrança da contribuição sindical desde a Reforma Trabalhista
(Lei nº 13.467, de 2017) está condicionada à autorização prévia, expressa e
individual do integrante da categoria profissional econômica ou de profissão
liberal.
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Entendemos, no entanto, que a autorização também pode ser
coletiva, afinal se se pretende estimular a negociação coletiva, acordo e
convenção coletiva celebrados devem ser valorizados, bem como a assembleia
geral, órgão máximo da representação da categoria.
Diante disso, pedimos o apoio para a aprovação da presente
emenda.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado VILSON DA FETAEMG
PSB-MG
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MPV 873
00465

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

EMENDA Nº

Dê-se aos arts. 578, 579 e 582 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
alterados pelo art. 1º da Medida Provisória nº 873, as seguintes redações:
“Art. 578 As contribuições devidas aos sindicatos pelos
integrantes das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas pelas referidas entidades
serão recolhidas, pagas e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo, sob a denominação de contribuição sindical, desde que
autorizadas pelos integrantes da categoria, por convenção ou
acordo coletivo ou por assembleia geral da entidade
representativa da categoria profissional ou econômica.” (NR)
“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado
à autorização prévia, individual ou coletiva, dos integrantes das
categorias econômicas ou profissionais ou de profissão liberal,
em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou
profissão ou, na inexistência do sindicato, em conformidade o
disposto no art. 591 desta Consolidação.
Parágrafo único. A autorização prévia coletiva a que se refere
o caput deste artigo deve constar de convenção ou acordo
coletivo ou de assembleia geral da entidade representativa da
categoria. ” (NR)
“Art. 582. A contribuição sindical dos empregados, autorizada
individual ou coletivamente, será feita por meio de boleto
bancário, encaminhado à residência do empregado, ou
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equivalente eletrônico ou na forma autorizada em instrumento
coletivo.
§1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580 desta
Consolidação, considera-se um dia de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento
ao empregado ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior,
na hipótese de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada
ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos
casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a
contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da
importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a
contribuição do empregado à Previdência Social.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A contribuição sindical, até a Reforma Trabalhista, era imposta
a todos os integrantes das categorias profissionais e econômicas. A Lei nº
13.467/2017 inovou ao dispor que os integrantes da categoria deveriam
concordar com o desconto ou pagamento da contribuição. A contribuição deixou
de ser compulsória.
A Medida Provisória nº 873/2019, por sua vez, limita a forma de
pagamento da contribuição ao boleto bancário, não mais permitindo o desconto
em folha, no caso do empregado. Estranhamente, só exige a autorização prévia
do empregado, dispensando a autorização de empresas e profissionais liberais,
conforme se verifica ao final do caput do art. 578 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
O texto merece ser aprimorado.
Em primeiro lugar, se se pretende estimular a negociação
coletiva, deve-se dar poder à assembleia geral das entidades sindicais e aos
instrumentos coletivos (acordo e convenção coletiva de trabalho).
Assim, além da autorização prévia e individual do empregado ou
do empregador para o desconto ou pagamento da contribuição sindical, deve ser
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permitida a autorização coletiva, disposta em instrumento coletivo ou deliberada
em assembleia geral.
A cobrança, outrossim, pode ser feita mediante boleto bancário
ou na forma autorizada em instrumento coletivo, conforme alteração proposta ao
art. 582 da CLT, alterado pela Medida Provisória.
Verifica-se, quanto a esse dispositivo a ausência da técnica
legislativa ao se introduzir novos §§ 1º e 2º, enquanto os anteriores foram
renumerados para §§ 3º e 3º. As inovações são desprovidas de qualquer
fundamento lógico ou jurídico e devem ser suprimidas, recuperando-se a
redação (e a numeração) anterior dos parágrafos referidos.
Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação da presente emenda, aprimorando o texto celetista relativo à
contribuição sindical.

Sala das Sessões, em

de março de 2019.

Deputado VILSON DA FETAEMG
PSB-MG
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MPV 873
00466

EMENDA Nº
- CM
(à MP nº 873, de 2019)

Suprima-se a alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória 873 de 2019.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do
caput do art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o
desconto em folha da mensalidade social do filiado a entidade de classe,
revogada pela MP 873.
O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade sindical
é um direito constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º,
segundo o qual: “a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei”.
Ressalta-se que retirar o desconto em folha, que já perdura a 28 anos,
mantendo as demais consignações em folha, como convênio médicos e
empréstimos consignados, além de inconstitucional, caracteriza uma
perseguição clara às entidades que defendem os interesses dos servidores.

O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça. Por
essa razão, conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da presente
emenda.
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Sala das Sessões, em março de 2019.

Senador OTTO ALENCAR
PSD/BA
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MPV 873
00467

EMENDA Nº
- CM
(à MP nº 873, de 2019)

Altera-se o art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, que alterou o art.
nº 582, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 582 - A contribuição dos empregados que autorizarem, prévia, voluntária e
expressamente, o recolhimento da contribuição sindical, será feito com desconto
em folha de pagamento.

§ 1º É vedado o desconto da contribuição sindical, na hipótese de inexistência
de autorização prévia e expressa do empregado. (NR)”
............................................................................................................................

JUSTIFICATIVA
A contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, é paga
pelo trabalhador uma vez por ano e corresponde à remuneração de um dia de
trabalho (1/30 do salário mensal). Com a reforma trabalhista, em 2017, ela
passou a ser opcional e só deve ser cobrada dos trabalhadores que a autorizem.
A

interpretação

de

que

a

nova

MP seria

inconstitucional

permitiria que entidades sindicais entrem com uma Adin (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal), que pode decidir por
barrá-la.
Duas confederações de servidores públicos já ingressaram com uma
Adin no STF, e as principais centrais sindicais que representam trabalhadores
do setor privado informaram que estão avaliando essa possibilidade também.
O recolhimento do imposto sindical deixa de ser feito sobre o salário
e passa a ser por boleto bancário, que deve ser enviado por correio ou email
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ao trabalhador. Para alguns, isso seria conflitante com a Constituição Federal
de 1988, que prevê o desconto sindical em folha de pagamento:
“A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei - Constituição Federal, art. 8º, inciso IV”
É um conflito direto e autoevidente, porque, se a Constituição diz que o
desconto deve ser em folha, não cabe a uma medida provisória alterá-la. Uma
mudança desse tipo, só poderia ser feita por meio de PEC (Proposta de Emenda
Constitucional), que tem maiores exigências para aprovação pelo Congresso.

Diante de todo exposto, são estas as razões que fundamentam a
necessidade da emenda proposta que ora submeto a Casa, enfatizando que a
matéria trará grandes avanços ao regular exercício do mandato classista.

Sala da Comissão, de março de 2019.

Senador OTTO ALENCAR
PSD/BA
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MPV 873
00468

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o art. 1º da MP 873/2019, nos seguintes termos:
Art. 1º.................................................................................................................
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento

dos

seus

empregados

as contribuições sindicais ou as

mensalidades devidas ao sindicato por imposição de lei, ou previstas em
estatuto da entidade ou em norma coletiva, e serão devidas por todos os
participantes de categoria desde que previamente autorizada por assembleia
geral com direito de oposição nessa oportunidade.
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do
desconto, sob pena de juros de mora no valor de dez por cento sobre o
montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das
cominações penais relativas à apropriação indébita.
Art. 578. As contribuições devidas as entidades sindicais pelos participantes
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
neste Capítulo.
Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou
de uma profissão liberal, em favor das entidades sindicais representativas da
mesma categoria ou profissão, observando o disposto no art. 591 desta
Consolidação.
Art. 579-A. Podem ser exigidas dos trabalhadores:
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I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º
da Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo
estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.
Art. 582.

Os empregadores são obrigados a descontar da folha de

pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a
contribuição sindical dos empregados devidas aos sindicatos.
§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da
importância a que alude o item I do art. 580, o equivalente:
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito
por unidade de tempo;
b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a
remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o
empregado

receba,

habitualmente,

gorjetas,

a

contribuição

sindical

corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de
base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência
Social. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º.
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da
OIT1 , como as abaixo transcritas.

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A presente emenda modifica o texto alterado pela MP para restaurar o sistema justo de
financiamento do custeio sindical, com a autorização realizada por assembleia-geral da
categoria, tanto a profissional quanto a econômica, para possibilitar a manutenção da
sustentabilidade do sistema sindical; a defesa dos interesses da categoria e às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS
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MPV 873
00469

EMENDA Nº

- CMMPV

(À Medida Provisória 873, de 2019)

Inclua-se no art. 2º, o seguinte inciso:
“Art. 2º ..........................
... – o inciso XXVI do art. 611-B do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;”

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical

Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 1 , como as
abaixo transcritas.
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
O inciso XXVI do art. 611-B é incompatível com as regras constitucionais e as normas
internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MPV 873
00470

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no art. 1º da Medida Provisória 873, de 2019, os seguintes dispositivos:

Art. 1º .....................................................................
“Art. 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer
atividade não excederá de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas
semanais, desde que não seja fixado expressamente outro limite inferior por
lei específica e por acordo ou convenção coletiva”.
..........................................................................................
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu
retorno, por qualquer meio de transporte, será computado na jornada de
trabalho, quando:
I - tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público;
II - ocorrer incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada
do empregado e os do transporte público regular.
§ 3o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte,
por meio de acordo ou convenção coletiva, o tempo médio despendido pelo
empregado em caso de transporte fornecido pelo empregador pelo exercício
das atividades em local de difícil acesso ou não servido por transporte público,
bem como a forma e a natureza da remuneração. ” (NR)
“Art. 389 ......................................
§ 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) pessoas
com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja
permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no
período da amamentação.
§ 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches próprias das
empresas ou conveniadas, mantidas diretamente ou com outras entidades
públicas ou privadas, ou em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do
SESC, SENAI, SENAC, SENAR, SEST, SESCOOP ou de entidades
sindicais.”
“Art. 396 .......................................................
...................................................................
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§ 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser
definidos em acordo entre a mulher, assistida pelo sindicato, e o empregador.”
(NR)
“Art. 429 ...............................
............................................................................
§ 3º Deverão ser incluídas no cálculo da cota decorrente do caput todas as
funções que demandem formação profissional, independentemente de serem
proibidas para menores de dezoito anos.” (NR)

“Art. 482 .......................
...................................
f) REVOGADO
.........................................” NR
“TÍTULO IV – DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
.................................................................................................
CAPÍTULO V-A
DA DESPEDIDA ARBITRÁRIA
Art. 486-A. Não se dará término à relação de um trabalhador a menos
que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou
seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da
empresa, estabelecimento ou serviço.
Parágrafo único. Considera-se despedida sem justa causa todas as
hipóteses não previstas como justa causa por força do art. 482.
Art. 486-B. Considera-se despedida arbitrária aquela relacionada com
necessidades do empregador em razão de dificuldades econômicas ou
financeiras ou de reestruturação produtiva, sem a devida demonstração das
dificuldades, bem como os seus limites, devem estar previstos em convenção
ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-C. O empregado demitido de forma arbitrária ou sem justa causa
tem direito a indenização compensatória de, no mínimo, quarenta por cento
sobre todos os depósitos realizados na conta vinculada do empregado durante
a vigência do respectivo contrato de trabalho, com acréscimo de dois por cento
por ano de efetivo trabalho, sem dedução de saques havidos, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, sem prejuízos de outros
direitos assegurados ao trabalhador.
Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não se aplica aos
contratos por prazo determinado.
Art. 486-D. A despedida que não se fundar em justo motivo objetivo ou
subjetivo pode ter sua nulidade declarada judicialmente com a consequente
reintegração, facultando-se inclusive a tutela antecipada específica.
Parágrafo único. O ônus da prova em eventual controvérsia administrativa ou
judicial sobre a despedida incumbe ao empregador.
Art. 486-E. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, dentre
outras hipóteses:

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

323

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de
prevenção de acidentes, bem como de seu suplente, desde o registro de
suas candidaturas até um ano após o final de seus mandatos;
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto;
c) do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo
de direção, de representação ou de conselheiro fiscal e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato, no quantitativo
estabelecido no art. 522, combinado com art. 8o, inciso VIII da
Constituição Federal, ou, se mais benéfico, conforme dispuser convenção
ou acordo coletivo de trabalho;
d) do empregado reabilitado ou portador de deficiência, nos termos da
legislação previdenciária;
e) de empregado membro de Comissão de Conciliação Prévia, titular ou
suplente, no período compreendido entre o registro da candidatura até um
ano após o final do mandato;
f) do empregado acidentado nos termos da legislação previdenciária;
g) do empregado, titular ou suplente, integrante da representação dos
trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, até um ano após o término
do mandato;
h) do empregado, titular ou suplente, da representação dos trabalhadores
no Conselho Nacional da Previdência Social, até um ano após o término
do mandato;
i) de empregado eleito diretor de cooperativa, nos termos de legislação
especial;
j) de empregado contemplado com estabilidade provisória decorrente de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, no período estabelecido em
negociação coletiva.
Art. 486-F. Ficam vedadas despedidas coletivas, salvo por convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-G. O trabalhador admitido em lugar de outro despedido de
forma arbitrária ou injusta tem direito à mesma remuneração. ”

“Título V
..................................................................................
CAPÍTULO I-A – CONDUTA ANTISSINDICAL
Art. 511-A. Considera-se conduta antissindical, sem prejuízo de outras
hipóteses previstas em lei, todo e qualquer ato do empregador ou tomador de
serviço que tenha por objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a atividade
sindical, tais como:
I – condicionar a admissão ou a preservação do trabalho à filiação, não
filiação ou desfiliação de entidade sindical ou a participação em greve;
II - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
III - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
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IV – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em
listas que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI – negar reconhecimento ao mandato e à garantia de emprego de
dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores no local de trabalho
ou de membro do conselho fiscal;
VII – criar obstáculos aos dirigentes sindicais e aos representantes dos
trabalhadores no local de trabalho de forma a dificultar o exercício de
suas atribuições sindicais;
VIII – negar o acesso do dirigente sindical ao local de trabalho;
IX – interferir em processos eleitorais da entidade sindical;
X – interferir em assembleias organizadas pelas entidades sindicais;
XI – induzir ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a requerer sua
exclusão de processo instaurado por entidade sindical em defesa de
direito individual ou coletivo;
XII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão de obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
XIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao
que for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos
serviços mínimos nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a
evitar danos a pessoas ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou
de terceiros;
XIV - constranger ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a
comparecer ao trabalho com o objetivo de frustrar ou dificultar o
exercício do direito de greve;
XV - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
XVI – assediar moralmente trabalhador em razão de atuação sindical ou
de participação em greve.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se o dever de boa fé
como:
I – participar de negociação coletiva quando regularmente solicitada pela
entidade sindical;
II – formular e responder propostas e contrapropostas que tenham o
objetivo de promover o diálogo entre entidades sindicais e/ou empresas;
III – prestar informações em prazo razoável e com o necessário
detalhamento visando à eficácia da negociação coletiva;
Art. 511-B. As organizações de trabalhadores e de empregadores gozarão
de proteção contra atos de ingerência umas nas outras, quer na sua
constituição, funcionamento ou administração.
Art. 511-C. A pessoa jurídica de direito privado responde objetivamente
pelos danos causados por seus prepostos que praticarem condutas
antissindicais, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.
Art. 511-D. Têm legitimidade concorrente para o ajuizamento de ação
para coibir a prática de condutas antissindicais e reparar os danos, individuais
ou coletivos, materiais ou morais:
I - o trabalhador prejudicado pela conduta antissindical;
II - a entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação;
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III – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos de
trabalhadores, no âmbito de sua representação;
IV – o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. Nos processos em que não for parte, o Ministério
Público do Trabalho atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e
interesses de que cuida esta Lei.
Art. 511-E. Sempre que o tomador de serviço se comportar de maneira a
impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do
direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva,
ordenará a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus
efeitos, assim como fixará multa diária suficiente e compatível para compelir a
efetivação da tutela específica.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo juiz do trabalho de que
tratam esse artigo deverão ser divulgadas, sob a responsabilidade do autor da
conduta antissindical:
I – em todos os locais de trabalho em que ocorrer a conduta antissindical;
II – em jornais com circulação territorial minimamente coincidente com a
do local do dano;
III – nos mesmos canais de comunicação em que a conduta antissindical
foi divulgada.
Art. 511-F. Quando a ação tiver por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou de não fazer, cujo objeto seja a cessação ou inibição de condutas
antissindicais, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
Parágrafo único. A conversão da obrigação em perdas e danos somente
será admissível se for impossível a tutela específica ou a obtenção do
resultado prático equivalente.
Art. 511-G. Quando se configurar conduta antissindical, o juiz do
trabalho, mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual
reincidência e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva,
sem prejuízo da aplicação da multa coercitiva destinada ao cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, prevista no art. 6º desta Lei.
Parágrafo único. A multa punitiva será executada por iniciativa do juiz ou a
pedido da parte.
Art. 511-H. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa
punitiva, também são cabíveis quando a entidade sindical de empregadores
praticar condutas antissindicais, conforme o “caput” do art. 1º, tais como:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão
de filiação ou não a uma entidade sindical;
II – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em
listas que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
III - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
IV - violar o dever de boa fé na negociação coletiva;
Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, considera-se como o dever de
boa fé a observação dos mesmos termos do art. 8º desta Lei, tendo por base os
princípios fundamentais do direito do trabalho e dos tratados e convenções
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
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Art. 511-I. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão
de filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
IV – Induzir o tomador de serviços a dispensar trabalhador que deseja
participar de eleições promovidas pela entidade sindical;
V – proceder à desfiliação de trabalhador sem o observância dos termos
previstos no estatuto da entidade sindical.
Art. 511-J. O disposto neste Capítulo também se aplica à administração
pública direta, indireta e fundacional de todos os poderes constituídos da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”
“Art. 636 – (...)
.....................
§6º A multa será reduzida de 30% (trinta por cento) se o infrator,
renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.
......................
§8º Exceto quanto à infração disposta no artigo 41 caput desta
Consolidação das Leis do Trabalho, o valor da multa aplicada será reduzido
em 40% (quarenta por cento) se o infrator for microempresa, empresa de
pequeno porte, empregador doméstico ou microempreendedor individual e,
renunciando ao recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.”
(NR)

“TÍTULO X
....................................................................................
Capítulo II-A
Da Ação de Prevenção e Repressão à Conduta Anti-Sindical
Art. 836-A. Sempre que o empregador comportar-se de maneira a
impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do
direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva,
poderá ordenar a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus
efeitos.
Art. 836-B. A entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de
sua representação, e o trabalhador prejudicado pela conduta anti-sindical têm
legitimidade concorrente para o ajuizamento da ação.
Art. 836-C. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei, configura
conduta anti-sindical todo e qualquer ato do empregador que tenha por
objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a atividade sindical, tais como:
I - subordinar a admissão ou a preservação do emprego à filiação ou não
a uma entidade sindical;
II - subordinar a admissão ou a preservação do emprego ao desligamento
de uma entidade sindical;
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III - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
IV - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI - induzir o trabalhador a requerer sua exclusão de processo instaurado
por entidade sindical em defesa de direito individual;
VII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão-de-obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
VIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao
que for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos
serviços mínimos nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a
evitar danos a pessoas ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou
de terceiros;
IX - constranger o trabalhador a comparecer ao trabalho com o objetivo
de frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve;
X - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
Art. 836-D. Quando se configurar conduta anti-sindical, o juiz do
trabalho, mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual
reincidência e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva em
valor de um até quinhentas vezes o menor piso salarial do âmbito de
representação da entidade sindical, ou referência equivalente, sem prejuízo da
aplicação da multa coercitiva destinada ao cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer.
Art. 836-E. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta anti-sindical, até mesmo a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o empregador a admitir ou dispensar alguém em razão de
filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
IV - deflagrar greve sem a prévia comunicação.”
“Art. 838-A. Qualquer empregado, em seu próprio nome e interesse, ou
as entidades dotadas de personalidade sindical, no interesse da categoria que
representar, no todo ou em parte, poderá promover ação para a tutela judicial
de direitos e interesses individuais, individuais homogêneos, coletivos ou
difusos, sob lesão ou ameaça de lesão, quando a pretensão versar sobre
direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, não possuir conteúdo
diretamente patrimonial e constituir matéria de competência da Justiça do
Trabalho.
§ 1.º Nas ações promocionais individuais ou plúrimas, o sindicato a que
os autores pertencerem ou, sucessivamente, o sindicato profissional
representativo de sua categoria poderá figurar como assistente litisconsorcial,
aplicando-se a disciplina do artigo 120 do Código de Processo Civil.
§ 2.º O sindicato assistente poderá transigir, recorrer, desistir da ação ou
continuar o processo iniciado pelo trabalhador, com o seu expresso
consentimento.
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§ 3.º O Ministério Público do Trabalho poderá funcionar em todas as
ações promocionais trabalhistas, na condição de fiscal da lei, inclusive poderá
ainda aditar pedidos, estendê-los e adequá-los, bem como, ao final, recorrer.
§ 4º. O objeto da ação promocional trabalhista limitar-se-á ao
conhecimento da lesão ou ameaça de lesão de caráter jusfundamental e à sua
correção ou reparação não-patrimonial, sem possibilidade de acumulação
objetiva com ações de outra natureza ou mesmo com ações de idênticas
pretensões, cujos fundamentos sejam diversos da própria tutela de direitos e
garantias fundamentais.
§5º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, inclusive no cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou após justificação prévia, citado o réu.”.
JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos a presente emenda com conteúdo modificativo da legislação
trabalhista, para oferecer atualização de linguagens e práticas a diversos dispositivos da
CLT, especialmente na perspectiva de sua garantia de direitos e procedimentos nas
relações de trabalho, compatíveis com as necessidades postas desde a última alteração
sistêmica da legislação chamada de “reforma trabalhista”, em 2017.
É preciso dar às relações laborais os patamares de dignidade e da função social tão
bem estruturada no texto constitucional.
Por todo o exposto, considerando que a matéria é de alta relevância para a classe
trabalhadora avançar na conquista das melhores condições de trabalho, com vantagens
mediatas para o empresariado (melhor prestação de serviço, trabalho de maior
qualidade, redução de acidentes e com a economia no pagamento das contribuições
sociais acidentárias) confiamos no apoio à presente Emenda

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS
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MPV 873
00471

EMENDA Nº

- CMMPV

(À Medida Provisória 873, de 2019)

Inclua-se no art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, o artigo 578-A:
“Art. 578-A As contribuições previstas em cláusula de acordo coletivo de
trabalho ou de convenção coletiva de trabalho, aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação de associados ou não
associados, serão devidas por todos os empregados da empresa ou todos os
integrantes da categoria, respectivamente, como decorrência da eficácia erga
omnes dos instrumentos coletivos e do princípio do conglobamento.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente
da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é
matéria essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas
por assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao ser
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Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da
OIT2 , como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela
negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem
obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683,
parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição
de contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é
conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº
1487, parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A inclusão do artigo 578-A tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas
pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia
geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria,
associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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federal vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou econômica,
impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes dos
instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS
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MPV 873
00472

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MP 873/2019, nos
seguintes termos:

“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de
desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de boleto
bancário ou equivalente eletrônico; mediante pagamento direto à entidade
sindical, entre outros, conforme previsto em seus estatutos ou mediante
aprovação em assembleia da categoria ou inclusão de cláusula em instrumento
coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia
de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado
ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a
remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o
empregado

receba,

habitualmente,

gorjetas,

a

contribuição

sindical

corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base,
no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social."
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
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A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente
da contribuição prevista em lei;
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da
OIT1 , como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela
negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem
obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683,
parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição
de contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é
conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº
1487, parágrafo 373).

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A modificação no art. 582 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se
às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade
sindical.

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS
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MPV 873
00473

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no art. 1º da MP 873/2019 o parágrafo único ao art. 578 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
nos seguintes termos:

Art. 578. ....................................
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o caput
poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados.

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente
da contribuição prevista em lei;
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da
OIT1 , como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela
negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem
obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683,
parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição
de contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é
conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº
1487, parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A inclusão de parágrafo único no art. 578 revela-se medida coerente com a justificativa
de amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia
e liberdade sindical.

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS
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MPV 873
00474

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, o seguinte dispositivo:
Art. 1º .....................................................................
“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de
livre estipulação entre as partes interessadas desde que não
contravenha princípios fundamentais de direitos, leis específicas,
convenção coletiva de trabalho, as Normas Reguladoras de saúde e
segurança do trabalho e as súmulas e enunciados da Justiça do
Trabalho.
Parágrafo único. REVOGADO”. (NR)

JUSTIFICATIVA

A presente emenda modificação promovida no art. 444 da CLT pretende
estipular os limites do sistema jurídico vigente na livre negociação entre o empregador e
empregado, excluindo distinção de trabalhadores com nível superior e que ganhe
remuneração superior a 2 vezes o teto da Previdência Social - parágrafo único do art.
444 introduzido pela Lei 13.467/2017 (“reforma trabalhista”).

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS
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EMENDA Nº

- CMMPV

(À Medida Provisória 873, de 2019)

Inclua-se no art. 1º a seguinte alteração no caput do art. 579-A da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e acrescente-se
parágrafo único:

“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º da
Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo estatuto do
sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe
descontado na folha de pagamento de seus empregados deverá ser feito pelo
empregador até o décimo dia subsequente ao do desconto ou conforme estabelecido
em norma coletiva, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o
montante retido, sem prejuízo das cominações penais relativas à apropriação indébita.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação do artigo 579-A e a inclusão do parágrafo único têm por objetivo distinguir os
tipos de contribuição devidas pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que
aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da
Constituição federal vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou
econômica, impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes dos
instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.

___________________________
Deputado MARCON
PT/RS

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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00476

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 1º da MP 873/2019 para alterar o § 2º do art. 579 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, nos seguintes
termos:

Art. 579. ....................................
§ 2º Nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é lícita regra ou
cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento
a empregados ou empregadores, referendada por negociação coletiva e aprovada em
assembleia geral, assegurada a participação de todos os integrantes da categoria,
associados ou não associados.

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a
dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio das
convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu
repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre
empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver
Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções
coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das contribuições
sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº
1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no
que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das federações e
confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos sindicatos, das
federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por
meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no parágrafo 2º do art. 579 revela-se medida coerente com a justificativa de
amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e
liberdade sindical.
Sala das Sessões, 12 de março de 2019.
___________________________
Deputado MARCON

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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ETIQ UETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, de 2019
Autor

Partido

Elvino Bohn Gass
1. .____ Supressiva

PT
2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4. _X___Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, os seguintes
dispositivos:
Art. 1º .....................................................................
“Art. 4º..................................................................
...............................................................................
§ 2° Será computado como tempo à disposição do empregador o período
que exceder o limite da jornada normal, previsto no §1º do art. 58 desta
Consolidação, quando o empregado adentrar ou permanecer nas dependências
da empresa aguardando orientações ou outra iniciativa de interesse do serviço,
mesmo que realize atividades de natureza pessoal, como:
................................................................................................................”
(NR)
“Art. 8º ..................................................................................................
§1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo
em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste e dos
tratados e convenções internacionais celebrados pelo país.
§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal
Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão
restringir direitos legalmente previstos, constituindo-se na interpretação dos
princípios e das normas legais e constitucionais vigentes conforme síntese do
entendimento do Tribunal.
§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a
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Justiça do Trabalho analisará a conformidade dos elementos essenciais do
negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil, e balizará sua intervenção de modo a não
permitir a prevalência de lesão ou ameaça a princípios e normas gerais de
direito, principalmente do direito do trabalho.” (NR)
“Art. 10-A. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações
trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio,
somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação
do contrato, observada a preferência do patrimônio da empresa devedora.
Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os
demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da
modificação do contrato, a qualquer tempo em que for ajuizada a ação relativa
ao período em que figurou como sócio.”
“Art. 11 .......................................................................
.................................................................................
§ 4º Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas
decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é
parcial, garantido o direito relativo às parcelas devidas por força da suspensão
prescricional.
§ 5º A interrupção da prescrição ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação
trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser
arquivada ou extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos mesmo em
relação aos pedidos idênticos.” (NR)
“Art. 11-A. É inaplicável a prescrição intercorrente na ação trabalhista,
sendo apenas admitida na hipótese de processo de execução fiscal, inclusive
do disposto no art. 889 desta Consolidação, quando o impulso processual
dependa exclusivamente da parte exequente.” (NR)
“Art. 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos
termos do art. 41 ficará sujeito a multa de 05 (cinco) a 30 (trinta) vezes o valor
do salário do empregado, por cada um não registra registrado, acrescido de
igual valor em cada reincidência, observado o disposto no Título "Do Processo
de Multas Administrativas”.
§1º A gradação da multa de que trata o caput atenderá ao montante do
capital social da empresa infratora, podendo ser reduzida até a metade em caso
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regulamentação,
que aplicará a penalidade observando ainda os casos de reincidência, de
embaraço ou resistência à fiscalização, do emprego de artifício ou simulação
com o objetivo de fraudar a lei.
.........................................................................................
§3º. A multa de que trata esse artigo será revertida a favor do empregado.
(NR)
“Art. 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere
o parágrafo único do art. 41, o empregador ficará sujeito à multa equivalente
àquela definida no Art. 47, por empregado prejudicado.
Parágrafo único. Quando as informações não prestadas corresponderem a
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somente um dos dados exigidos no Art. 41, a multa poderá ser reduzida à
metade, observado o disposto no Título "Do Processo de Multas
Administrativas”.
“Art. 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer
atividade não excederá de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas
semanais, desde que não seja fixado expressamente outro limite inferior por lei
específica e por acordo ou convenção coletiva”.
.....................................................................................................................
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o
seu retorno, por qualquer meio de transporte, será computado na jornada de
trabalho, quando:
I - tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público;
II - ocorrer incompatibilidade entre os horários de início e término da
jornada do empregado e os do transporte público regular, e;
III- o empregador fornecer a condução.
.....................................................................................................................
§ 4o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno
porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, o tempo médio despendido
pelo empregado em caso de transporte fornecido pelo empregador pelo
exercício das atividades em local de difícil acesso ou não servido por transporte
público, bem como a forma e a natureza da remuneração.” (NR)
“Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja
duração não exceda a vinte e cinco horas semanais, com a possibilidade de até
cinco horas suplementares semanais, sem exceder duas horas extras diárias.
§ 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, desde que não seja inferior ao salário
mínimo.
.......................................................................................................................
§ 3º As horas suplementares à jornada de trabalho semanal normal serão
pagas com o acréscimo de, no mínimo, cinquenta por cento sobre o salário-hora
normal, podendo ser definido em acordo ou convenção coletiva de trabalho o
percentual de acréscimo que exceder o mínimo.
§ 4º Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser
estabelecido em número inferior a vinte e cinco horas semanais, as horas que
superarem o pactuado serão consideradas horas-extras para fins do pagamento
estipulado no § 3º, estando também limitadas a cinco horas suplementares
semanais, sem exceder duas horas extras diárias.
§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal deverão ser
quitadas na folha de pagamento do mês subsequente, podendo ser
estabelecida compensação dessas horas na semana imediatamente posterior à
da sua execução, nos casos em que tal hipótese de compensação esteja
prevista em acordo ou convenção coletiva.
§ 6º É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial
converter um quarto do período de férias a que tiver direito em abono
pecuniário.
§ 7º As férias do regime de trabalho a tempo parcial serão regidas pelo
disposto nos arts. 129 e 130.
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§ 8º. A admissão de trabalhadores por meio da modalidade contratual
regulada por este artigo somente ocorrerá se mantida a quantidade de
trabalhadores contratados por prazo indeterminado e a tempo integral existente
no dia 10 de novembro de 2017.
§ 9º. O trabalhador com contrato de trabalho por prazo indeterminado e a
tempo integral não poderá ser substituído por trabalhador contratado a tempo
parcial.” (NR)
“Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, limitada a 2 (duas) horas diárias, em número não excedente a
30 (trinta) horas mensais, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho.
....................................................................
§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, for estabelecido que o excesso de
horas em um dia seja compensado pela correspondente diminuição em outro
dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um mês, à soma das
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10
(dez) horas diárias.
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha
havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e
5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não
compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.
.....................................................................................
§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo somente poderá ser
pactuado por acordo ou convenção coletiva, desde que a compensação ocorra
no período máximo de um mês.
§ 6º As horas suplementares realizadas aos sábados, domingos, feriados
e dias anteriormente compensados, deverão ser objeto de negociação coletiva
e terão remuneração, no mínimo, 100% superior à da hora normal.
§ 7º Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar
horas extras.
§ 8º Não poderão prestar horas extras as mulheres gestantes a partir do 6º
mês de gravidez e as lactantes até seis meses após o parto.
§ 9º A realização das horas suplementares previstas no caput, por um
período superior a seis meses sucessivos, obrigará a contratação de novos
empregados, em número proporcional ao número de horas suplementares
realizadas.” (NR)
“Art. 59-A. Somente poderão ser ajustadas as formas de compensação de
jornada por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, desde que não
seja ultrapassado o limite de dez horas diárias de trabalho e que a
compensação se realize no mesmo mês ou conforme definido em leis
específicas.
§1º É facultado, por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, estabelecer regime de trabalho de doze horas seguidas por trinta e
seis horas ininterruptas, preservando os intervalos para repouso e alimentação.
§2º A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto neste artigo
abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo
descanso em feriados, e não serão considerados compensados os feriados e as
prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o §
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5º do art. 73 desta Consolidação.” (NR)
“Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de
jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito,
necessariamente implica a repetição do pagamento das horas excedentes à
jornada normal diária se ultrapassada a duração máxima semanal, sendo
devido o respectivo adicional.
Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais impõe a nulidade
dos termos do acordo de compensação de jornada e o banco de horas para
aquela categoria.”
“Art. 60. ..................................................
Parágrafo único. Mesmo as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e
seis horas ininterruptas de descanso, se realizadas nas condições de que trata
o caput, não dispensam a exigência de licença prévia. “(NR)
“Art. 61. ...........................................................................
§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido
independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, e
deverá ser comunicado, dentro de 10 (dez) dias, à autoridade competente e ao
sindicato representante da categoria, ou, antes desse prazo, justificado no
momento da fiscalização sem prejuízo dessa comunicação.
......................................................................................................” (NR)
“Art. 62 ......................................................................
...............................................................................
III – os empregados em regime de teletrabalho que sejam atingidos por
instrumento de negociação coletiva em que esteja previsto o exercício
específico das atividades por tarefas.
.............................................................................” (NR).
“Art. 71 .......................................................................
..................................................................................
§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada
mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o
pagamento do tempo equivalente ao período integral, com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
....................................................................................(NR)
TÍTULO II
.............................................................................
CAPÍTULO II-A – DO TELETRABALHO
Art. 75-A ...........................................................................
Art. 75-B ...............................................................................
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá
constar expressamente do instrumento decorrente de negociação coletiva de
trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas nos mesmos
padrões de duração regular de trabalho ou por tarefas.
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§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de
teletrabalho com prévia autorização do sindicato e da representação local do
Ministério do Trabalho.
§ 2º Não poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o
presencial por determinação exclusiva do empregador.
Art. 75-D. A responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento
dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à
prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas
pelo empregado, serão assumidas pelo empregador, conforme fixado por
regulamentação expedida pelo Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não
integram a remuneração do empregado.
Art. 75-E. O empregador deverá instruir e treinar os empregados, de
maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar
doenças e acidentes de trabalho, c e fiscalizar o cumprimento das normas de
saúde, higiene e segurança no trabalho.
Parágrafo único. O empregador assumirá a responsabilidade relativa à
saúde e segurança do empregado em regime de teletrabalho, inclusive obrigado
aos encaminhamentos legais no caso de doença, moléstia profissional ou
acidente de trabalho.”
“Art. 134. ...................................................
§ 1º Desde que haja previsão em acordo ou convenção coletiva, as férias
poderão ser usufruídas em até dois períodos, sendo que um deles não poderá
ser inferior a cinco dias corridos, devendo ser feito o pagamento integral na
primeira etapa.
.......................................................
§ 4º Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinqüenta)
anos de idade, as férias serão concedidas, prioritariamente, de uma só vez.”
(NR)
“TÍTULO II-A - DO DANO EXTRAPATRIMONIAL
Art. 223-A. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações relativas à
reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de
trabalho.
Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão
que ofenda, prejudique ou reduza a fruição de bens e direitos da pessoa física
ou jurídica implicando no direito à reparação.
............................................................................
Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome e o segredo empresarial são bens
juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que
tenham colaborado para a ofensa ao direito ou bem jurídico tutelado, na
proporção da ação ou da omissão, respeitado o disposto no art. 932, inciso III
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Art. 223-F.
.................................................................................
§ 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros
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cessantes e os danos emergentes, poderão ser considerados pelo juízo na
avaliação dos danos extrapatrimoniais.
Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo poderá considerar:
I – a natureza do bem jurídico tutelado;
II – a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III – os reflexos pessoais, familiares e sociais da ação ou da omissão;
IV – a extensão e a duração dos efeitos da ação ou omissão do ofensor;
V – as condições e circunstâncias em que ocorreu a ofensa ou o dano;
VI – o grau de publicidade do ocorrido;
VII – o efeito educativo contundente que deve ter a punição nos casos de
reprodução de práticas discriminatórias, especialmente de gênero, raça, etnia,
origem e nível de escolaridade.
§ 1º Julgado procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga
a cada um dos ofendidos.
................................................................................
§ 3º No caso de reincidência, o juízo deverá elevar ao menos ao dobro do
valor da condenação, referindo-se explicitamente ao montante aumentado.
§ 4º Os parâmetros estabelecidos no §1º não se aplicam aos danos
extrapatrimoniais decorrentes de morte. ” (NR)
“Art. 389 ......................................
............................................................................................
§ 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta)
pessoas com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde
seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus
filhos no período da amamentação.
§ 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches próprias
das empresas ou conveniadas, mantidas diretamente ou com outras entidades
públicas ou privadas, ou em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC,
SENAI, SENAC, SENAR, SEST, SESCOOP ou de entidades sindicais.”
“Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante não poderá trabalhar em
ambiente insalubre, enquanto durar a gestação e a lactação, devendo exercer
suas atividades em local salubre, sem prejuízo de sua remuneração, nesta
incluído o valor do adicional de insalubridade.
Parágrafo único. Quando não for possível que a gestante ou a lactante
afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local
salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e
ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, durante todo o período de afastamento, devendo a empresa
continuar pagando o valor correspondente ao adicional de insalubridade.” (NR)
“Art. 396 .......................................................
...................................................................
§ 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão
ser definidos em acordo entre a mulher, assistida pelo sindicato, e o
empregador.” (NR)
“Art. 429 .........................................................................
............................................................................
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§ 3º Deverão ser incluídas no cálculo da cota decorrente do caput todas as
funções que demandem formação profissional, independentemente de serem
proibidas para menores de dezoito anos.” (NR)
“Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as
formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de
empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.
§ 1º É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato
previsto no caput.
§ 2º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros
tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob
qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo.
§ 4º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar
atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de
penalidade prevista em contrato.
§ 5º Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis,
parceiros, e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis
específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo,
desde que cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de
empregado prevista o art. 3º.
§ 6º Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo
empregatício. ” (NR)
“Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou
expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou
indeterminado.
................................................................................
§ 3º É vedada modalidade de contrato de trabalho intermitente, no qual a
prestação de serviços, com subordinação, não seja contínua, desenvolvida com
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade,
determinados em horas, dias ou meses e com remuneração mensal inferior ao
salário mínimo. (NR)
“Art. 444. ........................................................................
Parágrafo único. A livre estipulação de que trata o caput aplica-se no caso
de empregado assistido pela entidade sindical e não terá preponderância sobre
os instrumentos coletivos.” (NR)
“Art. 452-A. É vedado o contrato de trabalho de jornada intermitente.” (NR)
“Art. 456-A. Quando adotado uniforme pelo empregador, este poderá
conter a logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros
itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.
Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do
empregador, salvo nas hipóteses pactuadas por acordo ou convenção coletiva.”
“Art. 457 ............................................................
§ 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as comissões, as
percentagens, as gratificações, o auxílio-alimentação e os abonos pagos pelo
empregador.
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§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de
custo, limitadas a cinquenta por cento da remuneração, o vale refeição, as
diárias para viagem e os prêmios não integram a remuneração do empregado,
não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
.........................................................................
§ 24. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao
empregado, terá seus critérios definidos em convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho.
§ 25. As empresas anotarão na CTPS de seus empregados o salário fixo e
a média dos valores das gorjetas referente a cada mês.
.................................................................” (NR)
“Art. 461 ......................................................................
...................................................................................
§ 5º A equiparação salarial será possível entre empregados
independentemente de serem contemporâneos no cargo ou na função, inclusive
admitida a indicação de paradigmas remotos.
....................................................................................................” (NR)
“Art. 468..............................................................................................
..................................................................................
§ 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, sem justo motivo,
assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação
correspondente, que será incorporada se percebida por 10 anos ou mais. (NR)
“Art. 477. Na rescisão do contrato de trabalho, o empregador deverá
proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a
dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas
rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.
............................................................
§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:
I – em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem
as partes; ou
II – em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.
......................................................................
§ 6º A liberação das guias para habilitação e saque do segurodesemprego e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o
pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de
quitação deverão ser efetuados da seguinte forma:
a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
b) no prazo de dez dias, contados da data da notificação da demissão,
quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de
seu cumprimento.
§7º O ato da assistência na rescisão contratual será sem ônus para o
trabalhador.
.........................................................................
§ 11 O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato
de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será
válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou, na
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inexistência ou impossibilidade, perante a autoridade do Ministério do Trabalho.
§ 12 Os sindicatos profissionais de categorias distintas poderão formar
parceria para prestar a assistência prevista no § 1º, aos trabalhadores das suas
categorias.
§ 13. A anotação da rescisão do contrato na Carteira de Trabalho e
Previdência Social é documento hábil para requerer o benefício do segurodesemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.“(NR)
‘Art. 477-A As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas
equiparam-se para todos os fins, havendo necessidade de autorização prévia
de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho para sua efetivação.”
“Art. 482 .......................
...................................
f) REVOGADO
.........................................” NR
“Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre
empregado e empregador, com homologação pelo sindicato ou, na ausência
deste da autoridade representante local do Ministério do Trabalho, caso em que
serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:
.........................................................” (NR)
“TÍTULO IV – DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
.................................................................................................
CAPÍTULO V-A
DA DESPEDIDA ARBITRÁRIA
Art. 486-A. Não se dará término à relação de um trabalhador a menos que
exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu
comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa,
estabelecimento ou serviço.
Parágrafo único. Considera-se despedida sem justa causa todas as
hipóteses não previstas como justa causa por força do art. 482.
Art. 486-B. Considera-se despedida arbitrária aquela relacionada com
necessidades do empregador em razão de dificuldades econômicas ou
financeiras ou de reestruturação produtiva, sem a devida demonstração das
dificuldades, bem como os seus limites, devem estar previstos em convenção
ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-C. O empregado demitido de forma arbitrária ou sem justa causa
tem direito a indenização compensatória de, no mínimo, quarenta por cento
sobre todos os depósitos realizados na conta vinculada do empregado durante
a vigência do respectivo contrato de trabalho, com acréscimo de dois por cento
por ano de efetivo trabalho, sem dedução de saques havidos, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, sem prejuízos de outros
direitos assegurados ao trabalhador.
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Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não se aplica aos
contratos por prazo determinado.
Art. 486-D. A despedida que não se fundar em justo motivo objetivo ou
subjetivo pode ter sua nulidade declarada judicialmente com a consequente
reintegração, facultando-se inclusive a tutela antecipada específica.
Parágrafo único. O ônus da prova em eventual controvérsia administrativa
ou judicial sobre a despedida incumbe ao empregador.
Art. 486-E. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, dentre
outras hipóteses:
a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de
prevenção de acidentes, bem como de seu suplente, desde o registro de suas
candidaturas até um ano após o final de seus mandatos;
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto;
c) do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo
de direção, de representação ou de conselheiro fiscal e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o final do mandato, no quantitativo estabelecido no
art. 522, combinado com art. 8º, inciso VIII da Constituição Federal, ou, se mais
benéfico, conforme dispuser convenção ou acordo coletivo de trabalho;
d) do empregado reabilitado ou portador de deficiência, nos termos da
legislação previdenciária;
e) de empregado membro de Comissão de Conciliação Prévia, titular ou
suplente, no período compreendido entre o registro da candidatura até um ano
após o final do mandato;
f) do empregado acidentado nos termos da legislação previdenciária;
g) do empregado, titular ou suplente, integrante da representação dos
trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, até um ano após o término do
mandato;
h) do empregado, titular ou suplente, da representação dos trabalhadores
no Conselho Nacional da Previdência Social, até um ano após o término do
mandato;
i) de empregado eleito diretor de cooperativa, nos termos de legislação
especial;
j) de empregado contemplado com estabilidade provisória decorrente de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, no período estabelecido em
negociação coletiva.
Art. 486-F. Ficam vedadas despedidas coletivas, salvo por convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-G. O trabalhador admitido em lugar de outro despedido de forma
arbitrária ou injusta tem direito à mesma remuneração.”

“Art. 507-A. Nos casos de negociação coletiva que tenha por objeto a
demissão coletiva de empregados, poderá ser pactuada cláusula
compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa dos sindicatos ou
mediante a sua concordância expressa, assistido por representante do
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Ministério Público do Trabalho, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de
setembro de 1996.”
“Art. 507-B. É facultado a sindicato representante da categoria e
empregadores, firmar termo de quitação anual de obrigações referente ao
desconto e recolhimento das contribuições sindicais, observado o disposto no
Capítulo III do Título V desta Consolidação.”
“TÍTULO IV-A
DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL NO LOCAL DE TRABALHO
“Art. 510-A É assegurada a eleição de representante sindical dos
trabalhadores no local de trabalho, ressalvadas as condições preexistentes de
comissão ou representação sindical no local de trabalho já instaladas e em
funcionamento, observada a seguinte proporcionalidade e critérios:
I- um representante sindical por estabelecimento com no mínimo 50
(cinquenta) empregados, de acordo com o enquadramento a seguir, podendo
esse quantitativo ser ampliado mediante instrumento coletivo de trabalho:
a) estabelecimentos com até 50 (cinquenta) empregados: um
representante;
b) estabelecimentos com 51 (cinquenta e um) a 100 (cem) empregados:
dois representantes;
c) estabelecimentos com 101 (cento e um) a 200 (duzentos) empregados:
quatro representantes;
d) estabelecimentos acima de 201 (duzentos e um) empregados: cinco
representantes.
Art. 510-B A eleição será convocada, coordenada e realizada pelo
sindicato da categoria profissional, por edital, com antecedência mínima de
quinze dias, o qual deverá ser afixado na empresa, com ampla publicidade,
para inscrição de candidatura, garantindo o voto secreto, sendo eleito o
empregado mais votado daquela empresa, cuja posse ocorrerá após a
conclusão da apuração do escrutínio, que será lavrada em ata e arquivada na
empresa e no respectivo sindicato representativo da categoria.
§ 1º Será formada Comissão Eleitoral, integrada por cinco empregados,
não candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral,
vedada a interferência da empresa.
§2º Os empregados da empresa poderão se candidatar, exceto aqueles
com contrato de trabalho suspenso.
Art. 510-C Sem prejuízo das atribuições constitucionais do sindicato, a
comissão de representação sindical no local de trabalho poderá:
I – promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o
fim de prevenir conflitos;
II – encaminhar aos sindicatos as reivindicações específicas dos
empregados no âmbito de sua representação na busca de soluções para os
conflitos decorrentes da relação de trabalho;
III– assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo
qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião
política ou atuação sindical;
IV – acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e
das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho.
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Art.510-D A duração do mandato de dois anos, permitida uma reeleição,
vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde o registro de sua
candidatura até um ano após o final do mandato.
§ 1º O representante sindical dos trabalhadores no local de trabalho atuará
sob a coordenação da entidade sindical profissional.
2º O representante sindical dos trabalhadores no local de trabalho não
poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar
ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas
atribuições.
3º Caso o sindicato da categoria profissional não realize o processo
eleitoral para escolha do representante sindical em até noventa dias após a
ciência da respectiva entidade sindical pelos trabalhadores interessados, a
eleição do representante sindical dos trabalhadores ocorrerá por iniciativa dos
empregados do estabelecimento da empresa, devendo a comissão eleitoral
constituída pelos trabalhadores do estabelecimento depositar na unidade mais
próxima da Superintendência Regional do Trabalho cópia da comunicação
enviada ao sindical laboral requerendo a realização da eleição e da ata de
eleição e posse da representação sindical eleita pelos trabalhadores.
........................................................................................................................
.
Art. 510-F. As empresas onde exista representação sindical no local de
trabalho ficam dispensadas do cumprimento do disposto neste título.” (NR)
“Título V
..................................................................................
CAPÍTULO I-A – CONDUTA ANTISSINDICAL
Art. 511-A. Considera-se conduta antissindical, sem prejuízo de outras
hipóteses previstas em lei, todo e qualquer ato do empregador ou tomador de
serviço que tenha por objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a atividade
sindical, tais como:
I – condicionar a admissão ou a preservação do trabalho à filiação, não
filiação ou desfiliação de entidade sindical ou a participação em greve;
II - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
III - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
IV – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em listas
que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI – negar reconhecimento ao mandato e à garantia de emprego de
dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores no local de trabalho ou
de membro do conselho fiscal;
VII – criar obstáculos aos dirigentes sindicais e aos representantes dos
trabalhadores no local de trabalho de forma a dificultar o exercício de suas
atribuições sindicais;
VIII – negar o acesso do dirigente sindical ao local de trabalho;
IX – interferir em processos eleitorais da entidade sindical;
X – interferir em assembleias organizadas pelas entidades sindicais;
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XI – induzir ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a requerer sua
exclusão de processo instaurado por entidade sindical em defesa de direito
individual ou coletivo;
XII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão de obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
XIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao
que for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos serviços
mínimos nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a evitar danos
a pessoas ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou de terceiros;
XIV - constranger ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a
comparecer ao trabalho com o objetivo de frustrar ou dificultar o exercício do
direito de greve;
XV - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
XVI – assediar moralmente trabalhador em razão de atuação sindical ou
de participação em greve.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se o dever de boa fé
como:
I – participar de negociação coletiva quando regularmente solicitada pela
entidade sindical;
II – formular e responder propostas e contrapropostas que tenham o
objetivo de promover o diálogo entre entidades sindicais e/ou empresas;
III – prestar informações em prazo razoável e com o necessário
detalhamento visando à eficácia da negociação coletiva;
Art. 511-B. As organizações de trabalhadores e de empregadores gozarão
de proteção contra atos de ingerência umas nas outras, quer na sua
constituição, funcionamento ou administração.
Art. 511-C. A pessoa jurídica de direito privado responde objetivamente
pelos danos causados por seus prepostos que praticarem condutas
antissindicais, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.
Art. 511-D. Têm legitimidade concorrente para o ajuizamento de ação para
coibir a prática de condutas antissindicais e reparar os danos, individuais ou
coletivos, materiais ou morais:
I - o trabalhador prejudicado pela conduta antissindical;
II - a entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação;
III – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos de
trabalhadores, no âmbito de sua representação;
IV – o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. Nos processos em que não for parte, o Ministério Público
do Trabalho atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses de que
cuida esta Lei.
Art. 511-E. Sempre que o tomador de serviço se comportar de maneira a
impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do
direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva,
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ordenará a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus
efeitos, assim como fixará multa diária suficiente e compatível para compelir a
efetivação da tutela específica.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo juiz do trabalho de que
tratam esse artigo deverão ser divulgadas, sob a responsabilidade do autor da
conduta antissindical:
I – em todos os locais de trabalho em que ocorrer a conduta antissindical;
II – em jornais com circulação territorial minimamente coincidente com a
do local do dano;
III – nos mesmos canais de comunicação em que a conduta antissindical
foi divulgada.
Art. 511-F. Quando a ação tiver por objeto o cumprimento de obrigação de
fazer ou de não fazer, cujo objeto seja a cessação ou inibição de condutas
antissindicais, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
Parágrafo único. A conversão da obrigação em perdas e danos somente
será admissível se for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado
prático equivalente.
Art. 511-G. Quando se configurar conduta antissindical, o juiz do trabalho,
mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual reincidênci a
e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva, sem prejuízo da
aplicação da multa coercitiva destinada ao cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer, prevista no art. 6º desta Lei.
Parágrafo único. A multa punitiva será executada por iniciativa do juiz ou a
pedido da parte.
Art. 511-H. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa
punitiva, também são cabíveis quando a entidade sindical de empregadores
praticar condutas antissindicais, conforme o “caput” do art. 1º, tais como:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão
de filiação ou não a uma entidade sindical;
II – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em listas
que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
III - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
IV - violar o dever de boa fé na negociação coletiva;
Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, considera-se como o dever de
boa fé a observação dos mesmos termos do art. 8º desta Lei, tendo por base os
princípios fundamentais do direito do trabalho e dos tratados e convenções
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 511-I. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão
de filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
IV – Induzir o tomador de serviços a dispensar trabalhador que deseja
participar de eleições promovidas pela entidade sindical;
V – proceder à desfiliação de trabalhador sem o observância dos termos
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previstos no estatuto da entidade sindical.
Art. 511-J. O disposto neste Capítulo também se aplica à administração
pública direta, indireta e fundacional de todos os poderes constituídos da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento dos seus empregados participantes da categoria, desde que por
eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato, quando
por este notificados.
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o
caput poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados”. (NR)
“Art. 578. As contribuições devidas as entidades sindicais pelos
participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo.
Parágrafo único. A autorização do empregado das contribuições a que se
refere o caput poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos
deliberados em assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a
participação dos integrantes da categoria, associados ou não associados. “
(NR)
“Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de
uma profissão liberal, em favor das entidades sindicais representativas da
mesma categoria ou profissão, observando o disposto no art. 591 desta
Consolidação.
........................................................................................................................
§ 2º Nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é
lícita regra ou cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a
obrigatoriedade de recolhimento a empregados ou empregadores, referendada
por negociação coletiva e aprovada em assembleia geral, assegurada a
participação de todos os integrantes da categoria, associados ou não
associados.
“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º
da Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo
estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado na folha de pagamento de seus empregados deverá ser
feito pelo empregador até o décimo dia subsequente ao do desconto ou
conforme estabelecido em norma coletiva, sob pena de juros de mora no valor
de 10% (dez por cento) sobre o montante retido, sem prejuízo das cominações
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penais relativas à apropriação indébita.” (NR)

“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de
desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de boleto
bancário ou equivalente eletrônico; mediante pagamento direto à entidade
sindical, entre outros, conforme previsto em seus estatutos ou mediante
aprovação em assembleia da categoria ou inclusão de cláusula em instrumento
coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um
dia de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao
empregado ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese
de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em
que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical
corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base,
no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social."
(NR)

“Art. 605-A- A obtenção de autorização prévia e expressa para o desconto
de contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579, 582, 583 e 602 dar-se-á
em assembleia geral, observadas as formalidades estatutárias e a convocação
especificamente para esse fim de toda a categoria representada,
independentemente de associação e sindicalização. “

“Art. 611-A. A Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho deverão ser
celebrados observada a boa-fé contratual, a representatividade do sindicato, a
razoabilidade e proporcionalidade das normas, vedada a supressão, renúncia
ou redução de direitos legalmente estabelecidos, salvo o disposto no inciso VI
do artigo 7o da Constituição Federal, nas situações transitórias definidas em lei
com as contrapartidas devidamente justificadas no instrumento coletivo.
§ 1º Aplica-se o princípio da adequação setorial produtiva que deverá ser
harmonizado com os demais princípios protetivos do direito do trabalho,
inclusive o disposto no caput, prestigiando a autonomia coletiva para a melhoria
das condições sociais dos trabalhadores.
§ 2º É vedada a alteração por meio de convenção ou acordo coletivo de
norma de segurança e de medicina do trabalho, as quais são disciplinadas nas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho ou em legislação que
disponha sobre o tema.
§3° As cláusulas normativas das convenções ou acordos coletivos de
trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser
modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho
superveniente.
§ 4º As cláusulas de acordo ou convenção coletiva relativas a salário e
jornada de trabalho, observarão o disposto nos incisos VI, XIII e XIV do caput
do art. 7º da Constituição, e o instrumento coletivo de trabalho firmado deverá
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explicitar a vantagem compensatória concedida em relação a cada cláusula
distinta de direito legalmente assegurado.
§ 5º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de acordo
ou convenção coletiva, a cláusula de vantagem compensatória somente será
anulada quando verificada a impossibilidade de sua permanência, sem
repetição do indébito.” (NR)

“Art. 614. .......................................................................
......................................................................................................................
§ 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho superior a dois anos, salvo se apresentada a pauta de
reinvindicações pelo sindicato representativo da categoria profissional, no prazo
de sessenta dias antecedendo a data base, e o sindicato da categoria
econômica ou o empregador interessado se recusar a autocomposição,
oportunidade que ocorrerá a ultratividade da convenção ou do acordo coletivo
até que outra norma coletiva seja firmada.” (NR)
“Art. 634 – (...)
§ 1º A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em
que incorrer por infração das leis penais.
§ 2º Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente
serão reajustados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA/IBGE), ou pelo índice de preços que vier a substituí-lo.” (NR)
“Art. 636 - ......................................................................................
.....................................................................................................
§6º A multa será reduzida de 30% (trinta por cento) se o infrator,
renunciando ao recurso recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.
......................
§8º Exceto quanto à infração disposta no artigo 41 caput desta
Consolidação das Leis do Trabalho, o valor da multa aplicada será reduzido em
40% (quarenta por cento) se o infrator for microempresa, empresa de pequeno
porte, empregador doméstico ou microempreendedor individual e se,
renunciando ao recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.”
(NR)
“Art. 652. Compete às Varas do Trabalho:
.............................................................................................
f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial apenas que tenha
homologação pelo sindicato ou, na ausência deste, pela autoridade
representante local do Ministério do Trabalho, ouvido o Ministério Público do
Trabalho.
.................................................................”(NR)
“Art. 702. ...........................................................
I – ....................................................................
..........................................................................
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f) estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência
uniforme, na forma prescrita no Regimento Interno, para matéria já tenha sido
decidida nas turmas, podendo, ainda, decidir sobre o início da sua eficácia
antes de sua publicação no Diário Oficial;
...................................................................
§ 3º As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de
súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser prioritariamente
públicas, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do
Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por
representações sindicais e por entidades de classe de âmbito nacional, na
forma prescrita no Regimento Interno.
§ 4º O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de
jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho deverão observar o
disposto na alínea “f” do inciso I e o § 3º deste artigo, com rol equivalente de
legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua
circunscrição judiciária.” (NR)

“Art. 790. ..........................................................................
.............................................................................................
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais
do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos,
àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou
declararem que não estão em condições de pagar às custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte exclusivamente
por pessoa natural, presumida como verdadeira a alegação de insuficiência.
§5º A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.” (NR)

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é
da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da
justiça gratuita.
............................................................................................
§ 4º Nos casos da parte ser beneficiária da justiça gratuita, a União
responderá pelo encargo decorrente da despesa referida no caput.” (NR)

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos
honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações em face da Fazenda
Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo
Sindicato de sua categoria.
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I – o grau de zelo do profissional;
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II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de
sucumbência recíproca, proporcionalmente distribuídos entre vencedor e
vencido, vedada a compensação entre os honorários,
§ 4º O beneficiário da justiça gratuita não sofrerá condenação em
honorários de sucumbência.
§ 5º São devidos honorários advocatícios na reconvenção.
§6º Quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

“TÍTULO X
CAPÍTULO II
................................................................
Seção IV-A Da Responsabilidade por Dano Processual
Art. 793-D. A execução da multa prevista neste artigo se dará nos mesmos
autos.”
“Art. 800 - Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos
autos ao exceto, por cinco dias improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida
na primeira audiência ou sessão que se seguir.
§ 1º Não serão suspensos os atos processuais até que se decida a
exceção.
§ 2º No caso de não ter sido apresentada a exceção no curso da
audiência, o juiz intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para
manifestação no prazo comum de cinco dias ou da próxima sessão, o que vier
primeiro.” (NR)
“Art. 818. O ônus das alegações incumbe à parte que as fizer, observado a
existência de fato impeditivo de constituição de provas indicado pelo
reclamante.
§ 1º No processo trabalhista, diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
da produção de provas pela parte autora ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, o juízo atribuirá o ônus da prova à reclamada.
§ 2º As provas a serem produzidas pela reclamada deverão ser indicadas
pelo reclamante antes da abertura da instrução
§ 3º A decisão referida no § 1º deste artigo não pode gerar situação em
que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil.” (NR)
“TÍTULO X
....................................................................................
Capítulo II-A
Da Ação de Prevenção e Repressão à Conduta Anti-Sindical
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Art. 836-A. Sempre que o empregador comportar-se de maneira a impedir
ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do direito de
greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva, poderá ordenar
a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus efeitos.
Art. 836-B. A entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação, e o trabalhador prejudicado pela conduta anti-sindical têm
legitimidade concorrente para o ajuizamento da ação.
Art. 836-C. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei, configura
conduta anti-sindical todo e qualquer ato do empregador que tenha por objetivo
impedir ou limitar a liberdade ou a atividade sindical, tais como:
I - subordinar a admissão ou a preservação do emprego à filiação ou não a
uma entidade sindical;
II - subordinar a admissão ou a preservação do emprego ao desligamento
de uma entidade sindical;
III - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
IV - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI - induzir o trabalhador a requerer sua exclusão de processo instaurado
por entidade sindical em defesa de direito individual;
VII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão-de-obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
VIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao
que for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos serviços
mínimos nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a evitar danos
a pessoas ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou de terceiros;
IX - constranger o trabalhador a comparecer ao trabalho com o objetivo de
frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve;
X - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
Art. 836-D. Quando se configurar conduta anti-sindical, o juiz do trabalho,
mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual reincidência
e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva em valor de um
até quinhentas vezes o menor piso salarial do âmbito de representação da
entidade sindical, ou referência equivalente, sem prejuízo da aplicação da multa
coercitiva destinada ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 836-E. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta anti-sindical, até mesmo a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o empregador a admitir ou dispensar alguém em razão de
filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
IV - deflagrar greve sem a prévia comunicação.”

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

363

“Art. 838-A. Qualquer empregado, em seu próprio nome e interesse, ou as
entidades dotadas de personalidade sindical, no interesse da categoria que
representar, no todo ou em parte, poderá promover ação para a tutela judicial
de direitos e interesses individuais, individuais homogêneos, coletivos ou
difusos, sob lesão ou ameaça de lesão, quando a pretensão versar sobre
direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, não possuir conteúdo
diretamente patrimonial e constituir matéria de competência da Justiça do
Trabalho.
§ 1.º Nas ações promocionais individuais ou plúrimas, o sindicato a que os
autores pertencerem ou, sucessivamente, o sindicato profissional representativo
de sua categoria poderá figurar como assistente litisconsorcial, aplicando-se a
disciplina do artigo 120 do Código de Processo Civil.
§ 2.º O sindicato assistente poderá transigir, recorrer, desistir da ação ou
continuar o processo iniciado pelo trabalhador, com o seu expresso
consentimento.
§ 3.º O Ministério Público do Trabalho poderá funcionar em todas as ações
promocionais trabalhistas, na condição de fiscal da lei, inclusive poderá ainda
aditar pedidos, estendê-los e adequá-los, bem como, ao final, recorrer.
§ 4º. O objeto da ação promocional trabalhista limitar-se-á ao
conhecimento da lesão ou ameaça de lesão de caráter jusfundamental e à sua
correção ou reparação não-patrimonial, sem possibilidade de acumulação
objetiva com ações de outra natureza ou mesmo com ações de idênticas
pretensões, cujos fundamentos sejam diversos da própria tutela de direitos e
garantias fundamentais.
§5º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, inclusive no cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após
justificação prévia, citado o réu.”.
“Art. 840. ..........................................................
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a
qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o
pedido, a indicação das provas a serem produzidas, a data e a assinatura do
reclamante ou de seu representante.
§ 2º ..................................................................................
§ 3º A indicação das provas a serem produzidas por cada parte deverá
observar o disposto no Art. 818.” (NR)
“Art. 841. ........................................................
........................................................
§ 3º Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante
poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação.” (NR)

“Art. 843 .....................................................................
....................................................................................
§ 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo precisa ser,
necessariamente, empregado da parte reclamada.” (NR)
“Art. 844. ....................................................................
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..................................................................................
...........................................................................
§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao
pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação,
salvo se beneficiário da justiça gratuita ou se comprovar, no prazo de oito dias,
que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.
§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º não é condição para a
propositura de nova demanda.
§ 4º A revelia não produz o efeito mencionado no caput se, havendo
pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação.
§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência,
serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.”
(NR)
“Art. 855-A. Aplica-se ao Processo do Trabalho a desconsideração da
personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 – Código de Processo Civil, no que couber, sem implicação da
suspensão do processo”.
Art. 876. .............................................................
Parágrafo único. Serão executadas de oficio as contribuições sociais
devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do
Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, e seus
acréscimos legais, inclusive sobre os salários pagos durante o período
contratual reconhecido.” (NR)
“Art. 878. A execução será promovida pelas partes, pelo Juiz ou
Presidente do Tribunal, de ofício, mesmo nos casos em que as partes estiverem
representadas por advogado.
Parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos Tribunais Regionais, a
execução também poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do
Trabalho.” (NR)
"Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá
garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e
acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro garantia judicial
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento, ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial
estabelecida no artigo 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código
de Processo Civil." (NR)
"Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a
protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao
crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da Lei,
somente após citação do executado para pagamento da dívida, se não houver
garantia do juízo." (NR)
“Art.896-A O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista,
examinará, excepcionalmente, se a causa oferece transcendência com relação
aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
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§ 1º Os indicadores de transcendência serão definidos em Regimento
Interno.
§ 2º O relator não poderá denegar, monocraticamente, o seguimento ao
recurso de revista que não demonstrar transcendência, e caso seja decidido
pelo colegiado da turma, cabendo agravo desta decisão.
§ 3º Em relação ao recurso foi aplicada a transcendência, o recorrente
poderá realizar sustentação oral sobre a questão, durante dez minutos em
sessão.
§ 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso,
será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão
irrecorrível no âmbito do tribunal.
§ 5º É recorrível a decisão monocrática do Relator que, em agravo de
instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da
matéria.
§ 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela
Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da
transcendência das questões nele veiculadas.” (NR)

“Art. 899. .............................................................
............................................................................
§ 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido
com os mesmos índices da poupança, aplicando-se-lhe os preceitos dessa Lei,
observado, quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 1º.
..........................................................................
§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para
entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, empregadores
domésticos, microempreendedores individuais e microempresas.
§ 10 São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita.
§ 11 O depósito recursal não poderá ser substituído por fiança bancária ou
seguro garantia judicial.
§ 12 Se o exequente ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome,
o juízo procederá à respectiva abertura, para efeito do disposto no § 2º.” (NR)
Art. 2º Revogue-se da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, o Capítulo III-A do Título X.
Art. 3º São nulos os efeitos do art. 911-A incluído na Consolidação das Leis do
Trabalho pela Medida Provisória 808, de 2017.
JUSTIFICAÇÃO
É a presente emenda para dispor sobre diversos temas relativos às recentes alterações
na legislação trabalhista: sobre o tempo do trabalho, as condições específicas das
novas

formas

de

labor,

as garantias individuais nas relações empregatícias

materializando em lei as disposições constitucionais, em especial dos art. 7º e 8º da
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CF/88..
Também a emenda versa sobre questões processuais, corrigindo injustiças postas
desde a reforma trabalhista de 2017. Por exemplo para garantia do acesso à justiça
que é direito assegurado na Constituição Federal que, em seu art. 5º.
Desse modo, a presente emenda pretende atenuar os termos da legislação vigente
sobre as várias restrições do direito e à processualística da ação trabalhista.
Por todo o exposto, considerando que a matéria é de alta relevância para a classe
trabalhadora avançar na conquista das melhores condições de trabalho, com vantagens
mediatas para o empresariado (melhor prestação de serviço, trabalho de maior
qualidade, redução de acidentes e com a economia no pagamento das contribuições
sociais acidentárias) confiamos no apoio à presente Emenda.
PARLAMENTAR

Deputado Elvino Bohn Gass
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MPV 873
00478

ETIQ UETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, de 2019
Autor

Partido

Elvino Bohn Gass
1. .____ Supressiva

PT
2.____ Substitutiva

3. __X__Modificativa 4. ____Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber
Altere-se o artigo 92, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
passando a ter a seguinte redação:
“Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença com
remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação,
associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da
categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de
gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por
servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o
disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto
em regulamento e observados os seguintes limites”
JUSTIFICAÇÃO
Antes da edição da Lei 11.094/2005, ao servidor publico federal tinha prerrogativa de
licenciar-se para mandato classista, para realizar a defesa dos interesses dos
trabalhadores filiados aos vários níveis do sistema confederativo, conforme direito
estabelecido pela constituição federal. Essa licença para mandato classista era
concedida com remuneração, sendo essa despesa ressarcida pela entidade sindical na
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qual o servidor iria servir, portanto, não havia nenhum tipo de custeio por parte da
administração federal e o servidor mantinha seu vínculo empregatício para todos os
efeitos.
Como advento da Lei 11.094/2005, a licença para mandato classista passou a ser
“sem remuneração”, portanto, sem a emissão do respectivo contracheque, sendo o
valor do salário do servidor em mandato classista arcado pela entidade de classe.
Ocorre que, mesmo antes da edição da lei acima, essa despesas já era arcada pela
entidade de classe para a qual o servidor se licenciou, não restando nenhuma despesa
para o poder publico, porém, o vinculo de servidor público, para todos os efeitos,
continuava

ativo,

possibilitando,

por

exemplo,

transações

comerciais,

como

empréstimos via consignação; financiamentos de bens moveis ou imóveis, etc.
Com a alteração realizada pela Lei 11.094/2005 o servidor licenciado ficou sem
condições

de

comprovar

junto

aos estabelecimentos comerciais seu vinculo

empregatícios, considerando que o sindicato não pode assinar sua carteiro, pois isso
não é permitido por lei, e o único documento que comprova, para estabelecimentos
comerciais, o vinculo com a administração publica é o contracheque, que deixou de
existir nessa nova modalidade.
Portanto nobres pares, solicito o apoio de vossas excelências no sentido de acatar e
aprovar a presente emenda, considerando que não existe criação de despesas para o
erário publico.
PARLAMENTAR

Deputado Elvino Bohn Gass
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MPV 873
00479

EMENDA N°
(a MP nº 873, de 2019)

Suprima-se a alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem o escopo de suprimir a revogação do direito
assegurado ao servidor público civil de descontar em folha, sem ônus para a
entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições
definidas em assembléia geral da categoria, previsto na alínea “c” do caput do art.
240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
A Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de associação no seu
art. 5º, XVII, que combinado com o direito à livre associação sindical, previsto no
seu no seu art. 37, VI, assegura aos servidores públicos civis a organização do seu
sistema sindical.
Deste modo, não podemos concordar com a revogação de um direito basilar
da categoria dos servidores públicos civis, sob pena inviabilizar sua organização.
Pelo aqui exposto, solicito o apoio de meus nobres Pares para a aprovação
da presente emenda.

Senador LUCAS BARRETO
PSD-AP
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MPV 873
00480

MEDIDA PROVISÓRIA 873, de 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao art. 579-A acrescido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, pela Medida
Provisória 873, de 2019, a seguinte redação:

“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do
art. 8º da Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas
pelo estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária
do importe descontado na folha de pagamento de seus empregados
deverá ser feito pelo empregador até o décimo dia subsequente ao do
desconto ou conforme estabelecido em norma coletiva, sob pena de
juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante
retido, sem prejuízo das cominações penais relativas à apropriação
indébita.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha,
para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e
sindical; ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e
contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são
fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional,
serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de
previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em
assembleia geral e descontada em folha, ao ser recolhida às entidades
sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação sindical
respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2, como as abaixo
transcritas.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de nãofiliados que se beneficiam da contratação coletiva, estas
cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio das
convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical,
as convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte
das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A modificação do artigo 579-A e a inclusão do parágrafo único têm por
objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas pelos filiados daquelas
devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da
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categoria, associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo
8º da Constituição federal vincula a representação sindical à toda categoria
profissional ou econômica, impondo ao sindicato um dever de representação
e a aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI
do art. 7º da Constituição.

Sala das Comissões,

Senador PAULO ROCHA
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MPV 873
00481

MEDIDA PROVISÓRIA 873, de 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990

EMENDA ADITIVA Nº

Insira-se o parágrafo único ao artigo 579-A da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
com redação conferida pelo art. 1º da MPV nº 873, de 2019:
“Art. 579-A................................................
Parágrafo único. A contribuição sindical de que trata o caput do art.
578 e as contribuições previstas em cláusula de instrumento coletivo
se aplicam aos não filiados ao sindicato quando aprovadas em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação
dos integrantes da categoria, associados ou não associados.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
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IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha,
para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e
sindical; ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e
contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são
fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional,
serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de
previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em
assembleia geral e descontada em folha, ao ser recolhida às entidades
sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação sindical
respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de nãofiliados que se beneficiam da contratação coletiva, estas
cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio das
convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
1
Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical,
as convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte
das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A inclusão do parágrafo tem por objetivo distinguir os tipos de
contribuição devidas pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados,
desde que aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato,
assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou não
associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal
vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou econômica,
impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes
dos instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da
Constituição.
Sala das Comissões, Março de 2019

Senador PAULO ROCHA
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MPV 873
00482

MEDIDA PROVISÓRIA 873, de 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da
MPV nº 873, de 2019, a seguinte redação:
“Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos
participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões
liberais representadas pelas referidas entidades serão recolhidas, pagas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, sob a denominação de
contribuição sindical, desde que prévia, voluntária e expressamente
autorizado pelo empregado.
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere
o caput poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos
deliberados em assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a
participação dos integrantes da categoria, associados ou não associados.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
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dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna,
em especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo
da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição
prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e
sindical; ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e
contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são
fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional,
serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de
previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em
assembleia geral e descontada em folha, ao ser recolhida às entidades
sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação sindical
respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2, como as abaixo
transcritas.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de nãofiliados que se beneficiam da contratação coletiva, estas
cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio das
convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical,
as convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte
das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
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A modificação no parágrafo 1º do art. 578 revela-se medida coerente
com a justificativa de amoldar-se às regras constitucionais e às normas
internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.
Sala das Comissões,

Março de 2019

Senador PAULO ROCHA
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MPV 873
00483

MEDIDA PROVISÓRIA 873, de 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da
MPV 873, de 2019:
“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio
de desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de
boleto bancário ou equivalente eletrônico; mediante pagamento
direto à entidade sindical, entre outros, conforme previsto em seus
estatutos ou mediante aprovação em assembleia da categoria ou
inclusão de cláusula em instrumento coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considerase um dia de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao
empregado ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na
hipótese de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou
comissão.
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§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos
em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição
sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que
tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do
empregado à Previdência Social.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em
especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha,
para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e
sindical; ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e
contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são
fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional,
serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de
previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em
assembleia geral e descontada em folha, ao ser recolhida às entidades
sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação sindical
respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2, como as abaixo
transcritas.

325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de nãofiliados que se beneficiam da contratação coletiva, estas
cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio das
convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical,
as convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte
das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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A modificação no art. 582 revela-se medida coerente com a
justificativa de amoldar-se às regras constitucionais e às normas
internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

Março de 2019

Senador PAULO ROCHA
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MPV 873
00484

MEDIDA PROVISÓRIA 873 DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990

EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se o art. 578-A na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterada pelo art.
1º da MPV 873, de 2019:
“Art. 578-A As contribuições previstas em cláusula de acordo
coletivo de trabalho ou de convenção coletiva de trabalho, aprovadas
em assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a
participação de associados ou não associados, serão devidas por
todos os empregados da empresa ou todos os integrantes da
categoria, respectivamente, como decorrência da eficácia erga omnes
dos instrumentos coletivos e do princípio do conglobamento.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna,
em especial o disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
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IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando
de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio
do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;
“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das
entidades é matéria essencial à liberdade de associação profissional e
sindical; ii) há contribuições compulsórias (desde que previstas em lei) e
contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não compulsórias são
fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional,
serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de
previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em
assembleia geral e descontada em folha, ao ser recolhida às entidades
sindicais, deverá custear o sistema confederativo de representação sindical
respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as
Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões
proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2, como as abaixo
transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança
sindical, como a dedução e contribuições sindicais de nãofiliados que se beneficiam da contratação coletiva, estas
cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio das
convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em
geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º,
Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical,
as convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de
dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte
das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações
sindicais, tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos
como aos das federações e confederações, deveriam regular-se
pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da
Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo
373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a
autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A inclusão do artigo 578-A tem por objetivo distinguir os tipos de
contribuição devidas pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados,
desde que aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato,
assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou não
associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal
vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou econômica,
impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes
dos instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da
Constituição.
Sala das Comissões,

Senador PAULO ROCHA
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MPV 873
00485

Medida Provisória 873, de 2019
EMENDA ADITIVA Nº

-

Insira-se o parágrafo único ao artigo 579-A acrescido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, pelo art. 1º da MPV nº 873, com a
seguinte redação:
“Art. 579-A............... .....................................................................................................
Parágrafo único. A contribuição sindical de que trata o caput do art. 578 e as
contribuições previstas em cláusula de instrumento coletivo se aplicam aos não filiados
ao sindicato quando aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato,
assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou não associados.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso, haja
vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse

1
Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e contribuições
sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se
tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito a
seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da liberdade
sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se de
grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
A inclusão do parágrafo tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas pelos filiados
daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia geral convocada pelo
sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou não associados,
uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal vincula a representação sindical à
toda categoria profissional ou econômica, impondo ao sindicato um dever de representação e a
aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da
Constituição.

Sala das Comissões,

de Março de 2019

Senador PAULO ROCHA- PT

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

390

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

MPV 873
00486

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, os seguintes dispositivos,
visando alterar o art. 443 e o art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
– Consolidação das Leis de Trabalho, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. ..............................................................................................
“Art. 443. ...........................................................................................
..........................................................................................................
§ 3º Considera-se como contrato de trabalho intermitente a prestação de
serviços com subordinação e em atividade com descontinuidade ou
intensidade variável, determinados em horas com remuneração mensal não
inferior ao salário mínimo, mediante autorização constante em convenção
coletiva de trabalho e vedado sua aplicação as categorias definidas em lei
específica.

Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado mediante
prévia autorização em convenção coletiva de trabalho e cumprindo os
seguintes requisitos:
I - para atender a demanda sazonal ou para realização de evento turístico;
II - com duração de 4 (quatro) meses ao ano, sem possibilidade de
prorrogação, e em caso de ultrapassar o prazo de vigência passará
automaticamente

a

ser

contrato

por

tempo

integral e por prazo

indeterminado.
III – para a contrato exclusivo de trabalhadores em seu primeiro emprego
para ingresso no mercado de trabalho de jovens até 25 anos de idade e para
trabalhadores desempregados com mais de 50 anos de idade.
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IV – vedada a contratação de trabalho intermitente para a substituição de
trabalhadores por contrato direto e por prazo indeterminado.
V – jornada de trabalho limitada a 4 horas diárias e 20 horas semanais,
vedada a realização de horas suplementares.
§ 1º O contrato será por escrito e especificado o valor da hora de trabalho,
que não poderá ser inferior ao valor horário do piso da categoria ou àquele
devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma
função, garantido o salário mínimo mensal pelo período contratado.
§ 2º Em caso de necessidade do empregador convocar o empregado para a
prestação de serviço em dias, períodos ou turnos não previamente
contratados com base no § 3º deste artigo, e sendo aceito pelo empregado, o
trabalho será remunerado acrescido de adicional de 80% (oitenta por cento)
para jornada durante o dia e de 120% (cento e vinte) para o horário noturno.
§ 3º Durante o período em que o trabalhador estiver à disposição do
empregado aguardando a retomada da prestação de serviço, terá direito a
compensação retributiva em valor a ser fixado em convenção coletiva de
trabalho e a auxílio alimentação.
§ 4º A contratante deverá informar ao sindicato da categoria profissional a
celebração do contrato de trabalho intermitente no prazo de 10 (dez) dias a
contar da celebração do contrato, para fins de fiscalização.
§ 5º O trabalhador terá direito a vale transporte independentemente da
jornada de trabalho diária.

JUSTIFICATIVA
A definição de trabalho intermitente é a forma pela qual o trabalhador ficará à
disposição do empregador, aguardando para prestar serviço e receber remuneração por
horas trabalhadas, resguardando o vínculo de emprego e suas repercussões. Essa nova
espécie de trabalho, trazida de maneira perversa no bojo da reforma trabalhista, criou
incertezas e insegurança nas relações de trabalho, além de oferecer alto nível de
precarização diante da impossibilidade de estabelecer programação da capacidade
financeira do/da trabalhador/a e/ou de sua família.
A presente emenda pretende limitar o uso dessa modalidade de contratação, de
modo a não permitir que essa modalidade se torne uma prática comum entre os
empregadores, dado que é menos onerosa para o setor empresarial, e sem garantia de
direitos para a classe trabalhadora.
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São elencados os requisitos de sua aplicação em casos sazonais, primeiro
emprego, inclusão de desempregados maiores de 50 anos e, principalmente, com
limitação na jornada de trabalho.
Diante do temeroso cenário em que se encontra o mercado de trabalho nacional e
das medidas e anúncios de maior precarização dos direitos trabalhistas capitaneados
pelo atual governo, justifica-se a presente emenda apresentada, confiante da sua
aprovação.
Sala das Sessões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00487

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990
EMENDA ADITIVA N.

Acrescente-se, onde couber, novo artigo à Medida Provisória n.º 873,
de 2019, com a seguinte redação:
“Art. . Dê-se ao art. 92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
a seguinte redação:
Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença para o
desempenho de mandato em confederação, federação, associação
de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da
categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para
participar de gerência ou administração em sociedade
cooperativa constituída por servidores públicos para prestar
serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do
inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em
regulamento e observados os seguintes limites:
................................................................................................
....................................................................................................
§ 3º No caso das entidades sindicais reconhecidas pelo Ministério
da Justiça e Segurança Pública, as liberações ocorrerão com ônus
para a administração pública. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se destina a corrigir uma grande injustiça
realizada com os servidores públicos federais no tocante à licença para o
exercício do mandato classista, em comparação com os servidores públicos
estaduais e municipais, assim como em relação aos trabalhadores da
iniciativa privada e aos empregados de empresas estatais.
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Enquanto que no setor privado, nas estatais e na administração
pública estadual e municipal a liberação para o exercício classista ocorre
com ônus para o empregador, na esfera federal a responsabilidade pelo
pagamento dos salários dos servidores liberados recai sobre as próprias
entidades sindicais, que, em muitos casos, não possuem condições
econômicas de arcar com a liberação do seu dirigente, o que compromete
substancialmente a representação da categoria, motivo pelo qual o dirigente
não liberado acaba por exercer a dupla jornada de trabalho, uma no órgão e
outra no sindicato.
Ademais, cabe lembrar que a Constituição Federal de 1988 assegura
o direito de sindicalização dos servidores públicos, cuja efetividade apenas
será alcançada com o pleno exercício do mandato classista. No mesmo
sentido, a Exposição de Motivos n.º 285, de 9 de outubro de 2007 - que
encaminhou o texto da Convenção n.º 151 e da Recomendação n.º 159 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tratam das relações de
trabalho na Administração Pública, e que foi assinada pelos então ministros
do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Trabalho e Emprego, e das
Relações Exteriores, ao Congresso Nacional - reforça a necessidade de
relação harmônica de trabalho entre as autoridades públicas e as entidades
sindicais.
Assim, a presente redação transfere para a União o ônus
remuneratório do servidor público eleito para o exercício de mandato
classista, de modo a assegurar efetividade ao art. 6º da Convenção n.º 151,
da OIT, concedendo garantias para o pleno exercício dos representantes de
entidades sindicais de trabalhadores da Administração Pública.
Por essa razão, conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da
presente emenda.

Sala da Comissão,

de março de 2019.

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00488

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no art. 1º da MP 873/2019 o parágrafo único ao art. 578 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
nos seguintes termos:

Art. 578. ....................................
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o caput
poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados.

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente
da contribuição prevista em lei;
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da
OIT1 , como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela
negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem
obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683,
parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição
de contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é
conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº
1487, parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A inclusão de parágrafo único no art. 578 revela-se medida coerente com a justificativa
de amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia
e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Art. 1º. Acrescente-se, onde couber, o seguinte dispositivo da Medida
Provisória:
Art. ... A alínea c do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 240. ............................................
............................................................................
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade
sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições
definidas em assembleia geral da categoria, mediante autorização
expressa do filiado.

Art. 2º. Suprima-se a alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória:

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do
caput do art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o
desconto em folha da mensalidade social do filiado a entidade de classe,
revogada pela MP 873.
O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade
sindical é um direito constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º,
segundo o qual: “a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando
de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema
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confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei”.
Sindicatos, seja de servidores públicos, seja de trabalhadores da
iniciativa privada, constituem a mola mestra do equilíbrio social em qualquer
economia capitalista, por isso entendemos ser uma criação genuinamente
contemporânea, resultante dos avanços da civilização
Ressalta-se que retirar o desconto em folha das contribuições
sindicais, mantendo as demais consignações em folha, como convênio
médicos e empréstimos consignados é considerada inconstitucional e foi alvo
de ações de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça, razão
pela qual esperamos apoio e acolhimento da presente emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2019.

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data:30/09/1999

Proposição: Medida Provisória N.º 873 / 2019

Autor:
Dr
1.

N.º Prontuário:

Supressiva

Página: 2

2.

Substitutiva

3.

Arts.: 477 e os

Modificativa

4. X Aditiva

Parágrafos:

5.

Inciso:

Substitutiva/Global

Alínea:

TEXTO/ JUSTIFICATIVA

Art. 1º Inclua-se no art. 1º da Medida Provisória 873 de 2019, as modificações no artigo 477,
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 477 – Na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao
empregado o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da
maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ 1º-A - O pedido de demissão ou recibo de quitação anual, firmado por empregado
só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato profissional.
§ 2º - O instrumento de rescisão do contrato de trabalho, qualquer que seja a causa
ou forma de dissolução do contrato, e recibo de quitação anual conterá discriminado
a natureza de cada parcela paga ao empregado e o seu valor, sendo válida a
quitação apenas desses valores.
§ 3º (Revogado).
§ 4º - O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito
bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, salvo se o empregado for
analfabeto quando o pagamento será em dinheiro ou depósito bancário.
§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o § 4º deste artigo não
poderá exceder o equivalente a 30% (trinta por cento) de um mês de remuneração
do empregado.
§ 6º - O pagamento das verbas rescisórias deverá ser efetuado nos seguintes
prazos:
...........................................................
c) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
d) até o quinto dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência
do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.

Assinatura
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
§ 7º-A - O ato da assistência do sindicato na rescisão contratual (§§ 1º e 2º) será
sem ônus para o trabalhador e empregador.
§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por trabalhador, bem assim ao pagamento
da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente
atualizados monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor),
salvo quando.
§ 9º (vetado).
§ 10 (Suprimir)

JUSTIFICATIVA
A assistência sindical ao trabalhador foi criada para coibir práticas abusivas feitas pelo
empregador quando do término do contrato de trabalho, contudo a Lei 13.467 de 2017,
excluiu a assistência do sindicato quando da homologação da rescisão contratual.
A presente emenda aproveita as alterações promovidas na Lei nº 13.467, de 2017, e
faz alterações aprimorando a redação do art. 477 da CLT a fim de evitar o retrocesso social
a proteção dos trabalhadores, tornando assim obrigatória a assistência do sindicato em toda
e qualquer homologação de rescisão de contrato de trabalho.
Diante da exposição de argumentos, contamos com o apoiamento dos nobres colegas
para sua aprovação.
Sala das Sessões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA

Assinatura
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 545 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MP 873/2019, nos
seguintes termos:

“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento dos seus empregados participantes da categoria, desde que por eles
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato, quando por
este notificados.
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o caput
poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados”. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 1 , como as
abaixo transcritas.

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no art. 545 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00492

EMENDA Nº

- CMMPV

(À Medida Provisória 873, de 2019)

Inclua-se no art. 1º a seguinte alteração no caput do art. 579-A da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e acrescente-se
parágrafo único:

“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º da
Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo estatuto do
sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe
descontado na folha de pagamento de seus empregados deverá ser feito pelo
empregador até o décimo dia subsequente ao do desconto ou conforme estabelecido
em norma coletiva, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o
montante retido, sem prejuízo das cominações penais relativas à apropriação indébita.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação do artigo 579-A e a inclusão do parágrafo único têm por objetivo distinguir os
tipos de contribuição devidas pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que
aprovadas em assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da
Constituição federal vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou
econômica, impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes dos
instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MP 873/2019, nos
seguintes termos:

“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de
desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de boleto
bancário ou equivalente eletrônico; mediante pagamento direto à entidade
sindical, entre outros, conforme previsto em seus estatutos ou mediante
aprovação em assembleia da categoria ou inclusão de cláusula em instrumento
coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia
de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado
ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a
remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o
empregado

receba,

habitualmente,

gorjetas,

a

contribuição

sindical

corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base,
no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social."
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
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A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 1 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no art. 582 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 1º da MP 873/2019 para alterar o § 2º do art. 579 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, nos seguintes
termos:

Art. 579. ....................................
§ 2º Nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é lícita regra ou
cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento
a empregados ou empregadores, referendada por negociação coletiva e aprovada em
assembleia geral, assegurada a participação de todos os integrantes da categoria,
associados ou não associados.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no parágrafo 2º do art. 579 revela-se medida coerente com a justificativa de
amoldar-se às regras constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e
liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MPV 873
00495

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o artigo 2º da Medida Provisória nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A supressão do art. 2º da MP nº 873, de 2019, revela-se medida coerente com a justificativa de
inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00496

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se a redação dada pelo artigo 1º da MP nº 873, de 2018, ao artigo 582 e seus
parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A supressão do art. 582 e parágrafos com a redação dada pela MP nº 873, de 2019, revela-se
medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa à
autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00497

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se os Arts. 1º e 2º da Medida Provisória 873 de 2019, retomando a redação dos
artigos 545, 578, 579, 579-A e 582 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e da alínea “c” do caput do
art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 anterior à edição da MP, cujos efeitos
serão regulados por oportuno Decreto de que trata o §3º do art. 62 da Constituição
Federal.

JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória 873/2019, editada nos festejos da tradicional festa
de carnaval que envolve toda a nação brasileira, e publicado em edição extra, não
dispõe de qualquer sinalização que justifique o cumprimento real do requisito da
urgência (art. 62, CF), obrigação constitucional imposta para a Presidência da
República editar medida provisória.
O objeto da referida MP se dispõe a rever toda a sistemática de cobrança e
procedimentos específicos da arrecadação das contribuições sindicais, alterando artigos
da Consolidação de Leis do Trabalho (arts. 545, 578, 579 e 582 e incluindo art. 579-A,
além de revogações). Seu conteúdo incide na forma usual de recolhimento das fontes
de custeio das organizações sindicais

e com isso afeta as relações jurídicas e

administrativas de todos os envolvidos pela operacionalização da sistemática justa e
corrente de arrecadação.
Impõe-se ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência
legislativa (art. 49, XI) que, no caso de medidas provisórias, antes da apreciação de seu
mérito, compete a deliberação, em juízo prévio, do atendimento aos requisitos
constitucionais da urgência e relevância (art. 62, §5º). No caso em questão, a MP
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873/2019 não atende ao requisito essencial de validade da sua tramitação
legislativa posto que não há urgência que justifique sua edição, pelo que justifica-se
a presente emenda supressiva.
Além disso, o juízo prévio se estende também ao conteúdo flagrante de
inconstitucionalidade que encerra na MP 873/2019, posto que afronta de maneira
incomum as atribuições das organizações sindicais, insculpidas em essência no art.
8º da Constituição

Federal, que impede a interferência estatal perante essas

organizações (inciso I), bem como assegura a autonomia da assembleia em deliberar
sobre a contribuição, inclusive autorizando o desconto em folha (inciso IV), tudo isso
em respeito à precípua atuação das entidades sindicais no exercício da defesa de
interesses coletivos e individuais da categoria que representa (inciso III).
Tamanha a evidência da insustentabilidade do texto perante o sistema de direitos
vigente que a MP 873 é alvo de ação de inconstitucionalidade posto que, na
compreensão da Ordem dos Advogados do Brasil, autora da ADI, a Constituição
Federal assegura:
“(...): i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria essencial à
liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez
fixadas por assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando
de categoria profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos
empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a
inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em
assembleia geral e descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais,
deverá custear o sistema confederativo de representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e
144. Reforçam esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade
Sindical da OIT2 , como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como
a dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da
contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por
meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612,
parágrafo 27).

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos
empregadores e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela
negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral, sem
obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683,
parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as
convenções coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das
contribuições sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver
Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais,
tanto no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das
federações e confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos
sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição
de contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é
conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº
1487, parágrafo 373).
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional, pelo que a supressão revela-se medida coerente com a justificativa de
inconstitucionalidade da Medida Provisória por ofensa à autonomia e liberdade sindical.
Pelo exposto, pugnamos pela aprovação da presente emenda.

Sala das Sessões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00498

EMENDA Nº

- CMMPV

(À Medida Provisória 873, de 2019)

Suprima-se o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com a redação dada pelo artigo 1º
da MP nº 873, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A supressão do parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 579 da Consolidação das Leis do
Trabalho revela-se medida coerente com a justificativa de inconstitucionalidade do dispositivo
por ofensa à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00499

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo
da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990

EMENDA SUPRESSIVA Nº ___________

Suprima-se a alínea “b” do art. 2º da Medida Provisória 873 de 2019.

Justificação:

A presente emenda tem o propósito de restabelecer a alínea “c” do
caput do art. 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que autoriza o
desconto em folha da mensalidade social do filiado a entidade de classe,
revogada pela MP 873.

O desconto em folha da mensalidade associativa da entidade sindical
é um direito constitucional, conforme expresso no inciso IV do art 8º,
segundo o qual: “a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei”.
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Ressalta-se que retirar o desconto em folha, que já perdura a 28 anos,
mantendo as demais consignações em folha, como convênio médicos e
empréstimos consignados, além de inconstitucional, caracteriza uma
perseguição clara às entidades que defendem os interesses dos servidores.
O acolhimento da emenda, portanto, é uma medida de justiça. Por
essa razão, conclamamos os nobres Pares ao acolhimento da presente
emenda.
Sala das Sessões, em março de 2019.

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00500

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, o seguinte dispositivo:
Art. 1º .....................................................................
“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de
livre estipulação entre as partes interessadas desde que não
contravenha princípios fundamentais de direitos, leis específicas,
convenção coletiva de trabalho, as Normas Reguladoras de saúde e
segurança do trabalho e as súmulas e enunciados da Justiça do
Trabalho.
Parágrafo único. REVOGADO”. (NR)

JUSTIFICATIVA

A presente emenda modificação promovida no art. 444 da CLT pretende
estipular os limites do sistema jurídico vigente na livre negociação entre o empregador e
empregado, excluindo distinção de trabalhadores com nível superior e que ganhe
remuneração superior a 2 vezes o teto da Previdência Social - parágrafo único do art.
444 introduzido pela Lei 13.467/2017 (“reforma trabalhista”).

Sala das Sessões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00501

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o art. 1º da MP 873/2019, nos seguintes termos:
Art.
1º.................................................................................................................
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento dos seus empregados as contribuições sindicais ou as
mensalidades devidas ao sindicato por imposição de lei, ou previstas
em estatuto da entidade ou em norma coletiva, e serão devidas por
todos os participantes de categoria desde que previamente autorizada
por assembleia geral com direito de oposição nessa oportunidade.
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao
do desconto, sob pena de juros de mora no valor de dez por cento
sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e
das cominações penais relativas à apropriação indébita.
Art. 578. As contribuições devidas as entidades sindicais pelos
participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob
a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas
na forma estabelecida neste Capítulo.
Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem

de

uma

determinada

categoria

econômica

ou

profissional, ou de uma profissão liberal, em favor das entidades
sindicais

representativas

da

mesma

categoria

ou

profissão,

observando o disposto no art. 591 desta Consolidação.
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Art. 579-A. Podem ser exigidas dos trabalhadores:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do
art. 8º da Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas
pelo estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada
ano a contribuição sindical dos empregados devidas aos sindicatos.
§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da
importância a que alude o item I do art. 580, o equivalente:
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado
for feito por unidade de tempo;
b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a
remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o
empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical
corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido
de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à
Previdência Social. (NR)
JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria
dificuldades para a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente
dita, afrontando diretamente a Constituição da República, que consagra o
princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial
o disposto no inciso IV do art. 8º.
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções
nº 98 e 144. Reforçam esse entendimento várias decisões proferidas pelo
Comitê de Liberdade Sindical da OIT1, como as abaixo transcritas.
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e
inconvencional. Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia
sindical protegida pelo art. 8º da Constituição.
1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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A presente emenda modifica o texto alterado pela MP para restaurar o sistema
justo de financiamento do custeio sindical, com a autorização realizada por
assembleia-geral da categoria, tanto a profissional quanto a econômica, para
possibilitar a manutenção da sustentabilidade do sistema sindical; a defesa dos
interesses da categoria e às regras constitucionais e às normas internacionais
relativas à autonomia e liberdade sindical.
Sala das Comissões,

Deputado AFONSO FLORENCE
PT/BA
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MPV 873
00502

MEDIDA PROVISÓRIA 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se no art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, o artigo 578-A:
“Art. 578-A As contribuições previstas em cláusula de acordo coletivo de
trabalho ou de convenção coletiva de trabalho, aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação de associados ou não
associados, serão devidas por todos os empregados da empresa ou todos os
integrantes da categoria, respectivamente, como decorrência da eficácia erga
omnes dos instrumentos coletivos e do princípio do conglobamento.
JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando
diretamente a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é
matéria essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições
compulsórias (desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as
contribuições não compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas
por assembleia geral, as contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria
profissional, serão descontadas em folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal
desconto em folha tem caráter não oneroso, haja vista a inexistência de previsão
constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos beneficiários; vi) a contribuição
não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e descontada em folha, ao
ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema confederativo de
representação sindical respectivo.”1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144.

1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
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Reforçam esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade
Sindical da OIT2, como as abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas
cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe
290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse
para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e
sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº
1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas
deveriam poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem
ingerência por parte das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz
respeito a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações,
deveriam regular-se pelos estatutos dos sindicatos, das federações e confederações,
razão pela qual a imposição de contribuições por meio da Constituição ou por via legal
não é conforme aos princípios da liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487,
parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A inclusão do artigo 578-A tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas
pelos filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia
geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria,
associados ou não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Cons tituição
federal vincula a representação sindical à toda categoria profissional ou econômica,
impondo ao sindicato um dever de representação e a aplicação erga omnes dos
instrumentos coletivos, conforme inciso XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala das Comissões,

Deputado AFONSO FLORENCE
PT/BA

2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MPV 873
00503

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se no art. 2º, o seguinte inciso::
“Art. 2º ..........................
... – o inciso XXVI do art. 611-B do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;”
JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando
diretamente a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical

Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144.
Reforçam esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade
Sindical da OIT1, como as abaixo transcritas.
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
O inciso XXVI do art. 611-B é incompatível com as regras constitucionais e as normas
internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.
Sala das Comissões,

Deputado AFONSO FLORENCE
PT/BA

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MPV 873
00504

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindica l,
e revoga dispositivo da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se no art. 1º da Medida Provisória 873, de 2019, os seguintes dispositivos:
Art. 1º .....................................................................
“Art. 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer
atividade não excederá de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais
e nos casos de serem contratadas jornadas em jornada inferior, mesmo que por
acordo ou convenção coletiva, a remuneração não poderá ser inferior ao
salário mínimo”.
.......................................................................................... (NR)
“Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja
duração não exceda a vinte e cinco horas semanais, com a possibilidade de até
cinco horas suplementares semanais, sem exceder duas horas extras diárias.
§ 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, desde que não seja inferior ao salário
mínimo.
.........................................................................................
§ 8º. A admissão de trabalhadores por meio da modalidade contratual regulada
por este artigo somente ocorrerá se mantida a quantidade de trabalhadores
contratados por prazo indeterminado e a tempo integral existente no dia 10 de
novembro de 2017.
§ 9º. O trabalhador com contrato de trabalho por prazo indeterminado e a tempo
integral não poderá ser substituído por trabalhador contratado a tempo parcial. ”
(NR)
“Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou
expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou
indeterminado.
................................................................................
§ 3º É vedada modalidade de contrato de trabalho intermitente, no qual a
prestação de serviços, com subordinação, não seja contínua, desenvolvida com
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinado s
em dias ou meses e com remuneração mensal inferior ao salário mínimo.
§4º A contratação de trabalho intermitente ou em regime de tempo parcial
decorrerá de acordo ou convenção coletiva e entre as cláusulas normativa s,
devem constar as determinações relativas aos valores pagos nos períodos à
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disposição do empregador, o direito aos intervalos de repouso e para
alimentação, descanso semanal remunerado e de remuneração mensal nunca
inferior ao salário mínimo.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O salário mínimo advém da década de 1932 e recebeu a melhor política de
valorização estável nos governos do Partido dos Trabalhadores. Com o final da vigênc ia
da lei que definiu essa política (constante da Lei 12.382/2011 e, posteriorme nte,
confirmada pela Lei 13.152/2015) e do perfil adotado pelo atual governo contrário à
definição

de medidas que possam favorecer a renda do trabalho, apenas com

compromissos de facilitação do custo dos empregadores, poderemos estar diante do risco
de retrocessos e de desvalorização do salário mínimo nacional.
O salário mínimo é matéria que repercute na maioria das relações de trabalho, na
concessão de benefícios

assistenciais

e da maioria

dos previdenciários,

sendo

fundamental que a sua definição corresponda a uma política de Estado voltada à
distribuição de renda, associando o incentivo ao desenvolvimento econômico ao respaldo
social, especialmente em tempos de restrição de direitos para a classe trabalhadora.
As últimas alterações na legislação trabalhista precarizam as condições e a renda
do trabalhador. Ao instituírem trabalho intermitente e a ampliação das hipóteses do
trabalho em regime de tempo parcial - que possibilitam pagamento abaixo do salário
mínimo -, somado à ampla e irrestrita prática da terceirização e do trabalho temporário,
causarão ainda mais redução na renda salarial e, em consequência, nas contribuições
correspondentes ao sistema de proteção ao trabalho (FAT, FGTS, etc).
Seria leviano dizer que a política de valorização do SM é causadora de problemas
econômicos e da baixa produtividade no país. Os elementos mais complexos que
impactam nos problemas do “setor produtivo” são relacionados aos modos de
investimento, competitividade e a política cambial. Os encargos sociais e trabalhistas no
Brasil não podem ser apontados como causa da baixa produtividade, especialme nte,
porque a maioria dos setores foi beneficiada com ações específicas de estímulo, isenções
e renegociações de dívidas e da substituição contributiva previdenciária mais benéfica
para os empregadores.
Para garantir o mínimo de dignidade ao trabalhador brasileiro, que este Congresso
deve defender apresentamos esta emenda para fixar que a remuneração devida pela

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

429

disposição da força de trabalho seja ao menos remunerada à base da renda básica de uma
família trabalhadora brasileira.

Sala das Sessões,

Deputado AFONSO FLORENCE
(PT/BA)
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MPV 873
00505

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindica l,
e revoga dispositivo da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, os seguintes dispositivos :
Art. 1º .....................................................................
“Art. 4º..................................................................
...............................................................................
§ 2° Será computado como tempo à disposição do empregador o período
que exceder o limite da jornada normal, previsto no §1º do art. 58 desta
Consolidação, quando o empregado adentrar ou permanecer nas
dependências da empresa aguardando orientações ou outra iniciativa de
interesse do serviço, mesmo que realize atividades de natureza pessoal,
como:
................................................................................................................” (NR)
“Art. 8º ..................................................................................................
§1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo
em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste e dos
tratados e convenções internacionais celebrados pelo país.
§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribuna l
Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não
poderão restringir direitos legalmente previstos, constituindo-se na
interpretação dos princípios e das normas legais e constitucionais vigentes
conforme síntese do entendimento do Tribunal.
§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a
Justiça do Trabalho analisará a conformidade dos elementos essenciais do
negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil, e balizará sua intervenção de modo a
não permitir a prevalência de lesão ou ameaça a princípios e normas gerais
de direito, principalmente do direito do trabalho.” (NR)
“Art. 10-A. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações
trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio,
somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do
contrato, observada a preferência do patrimônio da empresa devedora.
Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais
quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da
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modificação do contrato, a qualquer tempo em que for ajuizada a ação relativa
ao período em que figurou como sócio.”
“Art. 11 .......................................................................
.................................................................................
§ 4º Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas
decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é parcial,
garantido o direito relativo às parcelas devidas por força da suspensão
prescricional.
§ 5º A interrupção da prescrição ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação
trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser arquivada
ou extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos mesmo em relação aos
pedidos idênticos.” (NR)
“Art. 11-A. É inaplicável a prescrição intercorrente na ação trabalhista, sendo
apenas admitida na hipótese de processo de execução fiscal, inclusive do
disposto no art. 889 desta Consolidação, quando o impulso processual dependa
exclusivamente da parte exequente.” (NR)
“Art. 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do
art. 41 ficará sujeito a multa de 05 (cinco) a 30 (trinta) vezes o valor do salário
do empregado, por cada um não registra registrado, acrescido de igual valor em
cada reincidência, observado o disposto no Título "Do Processo de Multas
Administrativas”.
§1º A gradação da multa de que trata o caput atenderá ao montante do capital
social da empresa infratora, podendo ser reduzida até a metade em caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regulamentação, que
aplicará a penalidade observando ainda os casos de reincidência, de embaraço
ou resistência à fiscalização, do emprego de artifício ou simulação com o
objetivo de fraudar a lei.
.........................................................................................
§3º. A multa de que trata esse artigo será revertida a favor do empregado. (NR)
“Art. 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o
parágrafo único do art. 41, o empregador ficará sujeito à multa equivale nte
àquela definida no Art. 47, por empregado prejudicado.
Parágrafo único. Quando as informações não prestadas corresponderem a
somente um dos dados exigidos no Art. 41, a multa poderá ser reduzida à
metade, observado o disposto no Título "Do Processo de Multas
Administrativas”.
“Art. 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer
atividade não excederá de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais,
desde que não seja fixado expressamente outro limite inferior por lei específica
e por acordo ou convenção coletiva”.
.....................................................................................................................
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu
retorno, por qualquer meio de transporte, será computado na jornada de
trabalho, quando:
I - tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público;
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II - ocorrer incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada
do empregado e os do transporte público regular, e;
III- o empregador fornecer a condução.
.....................................................................................................................
§ 4o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte,
por meio de acordo ou convenção coletiva, o tempo médio despendido pelo
empregado em caso de transporte fornecido pelo empregador pelo exercício das
atividades em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, bem
como a forma e a natureza da remuneração.” (NR)
“Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja
duração não exceda a vinte e cinco horas semanais, com a possibilidade de até
cinco horas suplementares semanais, sem exceder duas horas extras diárias.
§ 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, desde que não seja inferior ao salário mínimo.
.......................................................................................................................
§ 3º As horas suplementares à jornada de trabalho semanal normal serão pagas
com o acréscimo de, no mínimo, cinquenta por cento sobre o salário-hora
normal, podendo ser definido em acordo ou convenção coletiva de trabalho o
percentual de acréscimo que exceder o mínimo.
§ 4º Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser
estabelecido em número inferior a vinte e cinco horas semanais, as horas que
superarem o pactuado serão consideradas horas-extras para fins do pagamento
estipulado no § 3º, estando também limitadas a cinco horas suplementare s
semanais, sem exceder duas horas extras diárias.
§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal deverão ser quitadas
na folha de pagamento do mês subsequente, podendo ser estabelecida
compensação dessas horas na semana imediatamente posterior à da sua
execução, nos casos em que tal hipótese de compensação esteja prevista em
acordo ou convenção coletiva.
§ 6º É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial
converter um quarto do período de férias a que tiver direito em abono
pecuniário.
§ 7º As férias do regime de trabalho a tempo parcial serão regidas pelo disposto
nos arts. 129 e 130.
§ 8º. A admissão de trabalhadores por meio da modalidade contratual regulada
por este artigo somente ocorrerá se mantida a quantidade de trabalhadores
contratados por prazo indeterminado e a tempo integral existente no dia 10 de
novembro de 2017.
§ 9º. O trabalhador com contrato de trabalho por prazo indeterminado e a tempo
integral não poderá ser substituído por trabalhador contratado a tempo parcial.”
(NR)
“Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, limitada a 2 (duas) horas diárias, em número não excedente a 30
(trinta) horas mensais, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho.
....................................................................
§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de convenção
ou acordo coletivo de trabalho, for estabelecido que o excesso de horas em um
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dia seja compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira
que não exceda, no período máximo de um mês, à soma das jornadas semanais
de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10 (dez) horas diárias.
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º deste
artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não
compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.
.....................................................................................
§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo somente poderá ser
pactuado por acordo ou convenção coletiva, desde que a compensação ocorra
no período máximo de um mês.
§ 6º As horas suplementares realizadas aos sábados, domingos, feriados e dias
anteriormente compensados, deverão ser objeto de negociação coletiva e terão
remuneração, no mínimo, 100% superior à da hora normal.
§ 7º Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas
extras.
§ 8º Não poderão prestar horas extras as mulheres gestantes a partir do 6º mês
de gravidez e as lactantes até seis meses após o parto.
§ 9º A realização das horas suplementares previstas no caput, por um período
superior a seis meses sucessivos, obrigará a contratação de novos empregados,
em número proporcional ao número de horas suplementares realizadas.” (NR)
“Art. 59-A. Somente poderão ser ajustadas as formas de compensação de
jornada por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, desde que não
seja ultrapassado o limite de dez horas diárias de trabalho e que a compensação
se realize no mesmo mês ou conforme definido em leis específicas.
§1º É facultado, por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
estabelecer regime de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas
ininterruptas, preservando os intervalos para repouso e alimentação.
§2º A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto neste artigo abrange
os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em
feriados, e não serão considerados compensados os feriados e as prorrogações
de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73
desta Consolidação.” (NR)
“Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de
jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, necessariame nte
implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária
se ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido o respectivo adiciona l.
Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais impõe a nulidade dos
termos do acordo de compensação de jornada e o banco de horas para aquela
categoria.”
“Art. 60. ..................................................
Parágrafo único. Mesmo as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis
horas ininterruptas de descanso, se realizadas nas condições de que trata o caput,
não dispensam a exigência de licença prévia. “(NR)
“Art. 61. ...........................................................................
§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de
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convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, e deverá ser comunicado,
dentro de 10 (dez) dias, à autoridade competente e ao sindicato representante da
categoria, ou, antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização sem
prejuízo dessa comunicação.
......................................................................................................” (NR)
“Art. 62 ......................................................................
...............................................................................
III – os empregados em regime de teletrabalho que sejam atingidos por
instrumento de negociação coletiva em que esteja previsto o exercício
específico das atividades por tarefas.
.............................................................................” (NR).
“Art. 71 .......................................................................
..................................................................................
§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo,
para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o
pagamento do tempo equivalente ao período integral, com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
....................................................................................(NR)
TÍTULO II
.............................................................................
CAPÍTULO II-A – DO TELETRABALHO
Art. 75-A ...........................................................................
Art. 75-B ...............................................................................
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar
expressamente do instrumento decorrente de negociação coletiva de trabalho,
que especificará as atividades que serão realizadas nos mesmos padrões de
duração regular de trabalho ou por tarefas.
§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho
com prévia autorização do sindicato e da representação local do Ministério do
Trabalho.
§ 2º Não poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o
presencial por determinação exclusiva do empregador.
Art. 75-D. A responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à
prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo
empregado, serão assumidas pelo empregador, conforme fixado por
regulamentação expedida pelo Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integra m
a remuneração do empregado.
Art. 75-E. O empregador deverá instruir e treinar os empregados, de maneira
expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e
acidentes de trabalho, c e fiscalizar o cumprimento das normas de saúde, higie ne
e segurança no trabalho.
Parágrafo único. O empregador assumirá a responsabilidade relativa à saúde e
segurança do empregado em regime de teletrabalho, inclusive obrigado aos
encaminhamentos legais no caso de doença, moléstia profissional ou acidente
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de trabalho.”
“Art. 134. ...................................................
§ 1º Desde que haja previsão em acordo ou convenção coletiva, as férias
poderão ser usufruídas em até dois períodos, sendo que um deles não poderá ser
inferior a cinco dias corridos, devendo ser feito o pagamento integral na
primeira etapa.
.......................................................
§ 4º Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinqüenta) anos de
idade, as férias serão concedidas, prioritariamente, de uma só vez.” (NR)
“TÍTULO II-A - DO DANO EXTRAPATRIMONIAL
Art. 223-A. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações relativas à reparação
de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho.
Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que
ofenda, prejudique ou reduza a fruição de bens e direitos da pessoa física ou
jurídica implicando no direito à reparação.
............................................................................
Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome e o segredo empresarial são bens
juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham
colaborado para a ofensa ao direito ou bem jurídico tutelado, na proporção da
ação ou da omissão, respeitado o disposto no art. 932, inciso III da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Art. 223-F.
.................................................................................
§ 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes
e os danos emergentes, poderão ser considerados pelo juízo na avaliação dos
danos extrapatrimoniais.
Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo poderá considerar:
I – a natureza do bem jurídico tutelado;
II – a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III – os reflexos pessoais, familiares e sociais da ação ou da omissão;
IV – a extensão e a duração dos efeitos da ação ou omissão do ofensor;
V – as condições e circunstâncias em que ocorreu a ofensa ou o dano;
VI – o grau de publicidade do ocorrido;
VII – o efeito educativo contundente que deve ter a punição nos casos de
reprodução de práticas discriminatórias, especialmente de gênero, raça, etnia,
origem e nível de escolaridade.
§ 1º Julgado procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada
um dos ofendidos.
................................................................................
§ 3º No caso de reincidência, o juízo deverá elevar ao menos ao dobro do valor
da condenação, referindo-se explicitamente ao montante aumentado.
§ 4º Os parâmetros estabelecidos no §1º não se aplicam aos danos
extrapatrimoniais decorrentes de morte. ” (NR)
“Art. 389 ......................................
............................................................................................
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§ 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) pessoas
com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja
permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no
período da amamentação.
§ 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches próprias das
empresas ou conveniadas, mantidas diretamente ou com outras entidades
públicas ou privadas, ou em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC,
SENAI, SENAC, SENAR, SEST, SESCOOP ou de entidades sindicais.”
“Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante não poderá trabalhar em
ambiente insalubre, enquanto durar a gestação e a lactação, devendo exercer
suas atividades em local salubre, sem prejuízo de sua remuneração, nesta
incluído o valor do adicional de insalubridade.
Parágrafo único. Quando não for possível que a gestante ou a lactante
afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local
salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e
ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, durante todo o período de afastamento, devendo a empresa
continuar pagando o valor correspondente ao adicional de insalubridade.” (NR)
“Art. 396 .......................................................
...................................................................
§ 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser
definidos em acordo entre a mulher, assistida pelo sindicato, e o empregador.”
(NR)
“Art. 429 .........................................................................
............................................................................
§ 3º Deverão ser incluídas no cálculo da cota decorrente do caput todas as
funções que demandem formação profissional, independentemente de serem
proibidas para menores de dezoito anos.” (NR)
“Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as
formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado
prevista no art. 3º desta Consolidação.
§ 1º É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato previsto
no caput.
§ 2º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros
tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob
qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo.
§ 4º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar
atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de
penalidade prevista em contrato.
§ 5º Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros,
e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis específica s
relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que
cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado
prevista o art. 3º.
§ 6º Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo
empregatício. ” (NR)
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“Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou
expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou
indeterminado.
................................................................................
§ 3º É vedada modalidade de contrato de trabalho intermitente, no qual a
prestação de serviços, com subordinação, não seja contínua, desenvolvida com
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinado s
em horas, dias ou meses e com remuneração mensal inferior ao salário mínimo.
(NR)
“Art. 444. ........................................................................
Parágrafo único. A livre estipulação de que trata o caput aplica-se no caso de
empregado assistido pela entidade sindical e não terá preponderância sobre os
instrumentos coletivos.” (NR)
“Art. 452-A. É vedado o contrato de trabalho de jornada intermitente.” (NR)
“Art. 456-A. Quando adotado uniforme pelo empregador, este poderá conter a
logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de
identificação relacionados à atividade desempenhada.
Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do
empregador, salvo nas hipóteses pactuadas por acordo ou convenção coletiva.”
“Art. 457 ............................................................
§ 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as comissões, as
percentagens, as gratificações, o auxílio-alimentação e os abonos pagos pelo
empregador.
§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
limitadas a cinquenta por cento da remuneração, o vale refeição, as diárias para
viagem e os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
.........................................................................
§ 24. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado,
terá seus critérios definidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho.
§ 25. As empresas anotarão na CTPS de seus empregados o salário fixo e a
média dos valores das gorjetas referente a cada mês.
.................................................................” (NR)
“Art. 461 ......................................................................
...................................................................................
§ 5º A equiparação salarial será possível entre empregados independenteme nte
de serem contemporâneos no cargo ou na função, inclusive admitida a indicação
de paradigmas remotos.
....................................................................................................” (NR)
“Art. 468..............................................................................................
..................................................................................
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§ 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, sem justo motivo, assegura
ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratifica ção
correspondente, que será incorporada se percebida por 10 anos ou mais. (NR)
“Art. 477. Na rescisão do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder
à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa
aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
e na forma estabelecidos neste artigo.
............................................................
§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:
I – em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as
partes; ou
II – em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.
......................................................................
§ 6º A liberação das guias para habilitação e saque do seguro-desemprego e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como o pagamento das parcelas
constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser
efetuados da seguinte forma:
a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
b) no prazo de dez dias, contados da data da notificação da demissão, quando
da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu
cumprimento.
§7º O ato da assistência na rescisão contratual será sem ônus para o trabalhador.
.........................................................................
§ 11 O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de
trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será
válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou, na
inexistência ou impossibilidade, perante a autoridade do Ministério do
Trabalho.
§ 12 Os sindicatos profissionais de categorias distintas poderão formar parceria
para prestar a assistência prevista no § 1º, aos trabalhadores das suas categorias.
§ 13. A anotação da rescisão do contrato na Carteira de Trabalho e Previdênc ia
Social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a
movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.“(NR)
‘Art. 477-A As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas
equiparam-se para todos os fins, havendo necessidade de autorização prévia de
entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho para sua efetivação.”
“Art. 482 .......................
...................................
f) REVOGADO
.........................................” NR
“Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre
empregado e empregador, com homologação pelo sindicato ou, na ausência
deste da autoridade representante local do Ministério do Trabalho, caso em que
serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:
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.........................................................” (NR)

“TÍTULO IV – DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
.................................................................................................
CAPÍTULO V-A
DA DESPEDIDA ARBITRÁRIA
Art. 486-A. Não se dará término à relação de um trabalhador a menos que exista
para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu
comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa,
estabelecimento ou serviço.
Parágrafo único. Considera-se despedida sem justa causa todas as hipóteses
não previstas como justa causa por força do art. 482.
Art. 486-B. Considera-se despedida arbitrária aquela relacionada com
necessidades do empregador em razão de dificuldades econômicas ou
financeiras ou de reestruturação produtiva, sem a devida demonstração das
dificuldades, bem como os seus limites, devem estar previstos em convenção
ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-C. O empregado demitido de forma arbitrária ou sem justa causa tem
direito a indenização compensatória de, no mínimo, quarenta por cento sobre
todos os depósitos realizados na conta vinculada do empregado durante a
vigência do respectivo contrato de trabalho, com acréscimo de dois por cento
por ano de efetivo trabalho, sem dedução de saques havidos, atualizado s
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, sem prejuízos de outros
direitos assegurados ao trabalhador.
Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não se aplica aos
contratos por prazo determinado.
Art. 486-D. A despedida que não se fundar em justo motivo objetivo ou
subjetivo pode ter sua nulidade declarada judicialmente com a consequente
reintegração, facultando-se inclusive a tutela antecipada específica.
Parágrafo único. O ônus da prova em eventual controvérsia administrativa ou
judicial sobre a despedida incumbe ao empregador.
Art. 486-E. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, dentre outras
hipóteses:
a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de
prevenção de acidentes, bem como de seu suplente, desde o registro de suas
candidaturas até um ano após o final de seus mandatos;
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto;
c) do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção, de representação ou de conselheiro fiscal e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o final do mandato, no quantitativo estabelecido no
art. 522, combinado com art. 8º, inciso VIII da Constituição Federal, ou, se mais
benéfico, conforme dispuser convenção ou acordo coletivo de trabalho;
d) do empregado reabilitado ou portador de deficiência, nos termos da
legislação previdenciária;
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e) de empregado membro de Comissão de Conciliação Prévia, titular ou
suplente, no período compreendido entre o registro da candidatura até um ano
após o final do mandato;
f) do empregado acidentado nos termos da legislação previdenciária;
g) do empregado, titular ou suplente, integrante da representação dos
trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, até um ano após o término do
mandato;
h) do empregado, titular ou suplente, da representação dos trabalhadores no
Conselho Nacional da Previdência Social, até um ano após o término do
mandato;
i) de empregado eleito diretor de cooperativa, nos termos de legislaç ão
especial;
j) de empregado contemplado com estabilidade provisória decorrente de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, no período estabelecido em
negociação coletiva.
Art. 486-F. Ficam vedadas despedidas coletivas, salvo por convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-G. O trabalhador admitido em lugar de outro despedido de forma
arbitrária ou injusta tem direito à mesma remuneração.”

“Art. 507-A. Nos casos de negociação coletiva que tenha por objeto a demissão
coletiva de empregados, poderá ser pactuada cláusula compromissória de
arbitragem, desde que por iniciativa dos sindicatos ou mediante a sua
concordância expressa, assistido por representante do Ministério Público do
Trabalho, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.”
“Art. 507-B. É facultado a sindicato representante da categoria e empregadores,
firmar termo de quitação anual de obrigações referente ao desconto e
recolhimento das contribuições sindicais, observado o disposto no Capítulo III
do Título V desta Consolidação.”
“TÍTULO IV-A
DA REPRESENTAÇÃO
SINDICAL NO LOCAL DE
TRABALHO
“Art. 510-A É assegurada a eleição de representante sindical dos trabalhadores
no local de trabalho, ressalvadas as condições preexistentes de comissão ou
representação sindical no local de trabalho já instaladas e em funcionamento,
observada a seguinte proporcionalidade e critérios:
I- um representante sindical por estabelecimento com no mínimo 50 (cinquenta)
empregados, de acordo com o enquadramento a seguir, podendo esse
quantitativo ser ampliado mediante instrumento coletivo de trabalho:
a)
estabelecimentos com até 50 (cinquenta) empregados: um representante;
b) estabelecimentos com 51 (cinquenta e um) a 100 (cem) empregados: dois
representantes;
c)
estabelecimentos com 101 (cento e um) a 200 (duzentos) empregados:
quatro representantes;
d) estabelecimentos acima de 201 (duzentos e um) empregados: cinco
representantes.
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Art. 510-B A eleição será convocada, coordenada e realizada pelo sindicato da
categoria profissional, por edital, com antecedência mínima de quinze dias, o
qual deverá ser afixado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de
candidatura, garantindo o voto secreto, sendo eleito o empregado mais votado
daquela empresa, cuja posse ocorrerá após a conclusão da apuração do
escrutínio, que será lavrada em ata e arquivada na empresa e no respectivo
sindicato representativo da categoria.
§ 1º Será formada Comissão Eleitoral, integrada por cinco empregados, não
candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitora l,
vedada a interferência da empresa.
§2º Os empregados da empresa poderão se candidatar, exceto aqueles com
contrato de trabalho suspenso.
Art. 510-C Sem prejuízo das atribuições constitucionais do sindicato, a
comissão de representação sindical no local de trabalho poderá:
I – promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de
prevenir conflitos;
II – encaminhar aos sindicatos as reivindicações específicas dos empregados no
âmbito de sua representação na busca de soluções para os conflitos decorrentes
da relação de trabalho;
III– assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer
forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou
atuação sindical;
IV – acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das
convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho.
Art.510-D A duração do mandato de dois anos, permitida uma reeleição, vedada
a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde o registro de sua candidatura até
um ano após o final do mandato.
§ 1º O representante sindical dos trabalhadores no local de trabalho atuará sob a
coordenação da entidade sindical profissional.
2º O representante sindical dos trabalhadores no local de trabalho não poderá ser
impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister
que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições.
3º Caso o sindicato da categoria profissional não realize o processo eleitoral para
escolha do representante sindical em até noventa dias após a ciência da
respectiva entidade sindical pelos trabalhadores interessados, a eleição do
representante sindical dos trabalhadores ocorrerá por iniciativa dos empregados
do estabelecimento da empresa, devendo a comissão eleitoral constituída pelos
trabalhadores do estabelecimento depositar na unidade mais próxima da
Superintendência Regional do Trabalho cópia da comunicação enviada ao
sindical laboral requerendo a realização da eleição e da ata de eleição e posse
da representação sindical eleita pelos trabalhadores.
.........................................................................................................................
Art. 510-F. As empresas onde exista representação sindical no local de trabalho
ficam dispensadas do cumprimento do disposto neste título.” (NR)
“Título V
..................................................................................
CAPÍTULO I-A – CONDUTA ANTISSINDICAL
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Art. 511-A. Considera-se conduta antissindical, sem prejuízo de outras
hipóteses previstas em lei, todo e qualquer ato do empregador ou tomador de
serviço que tenha por objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a atividade
sindical, tais como:
I – condicionar a admissão ou a preservação do trabalho à filiação, não
filiação ou desfiliação de entidade sindical ou a participação em greve;
II - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a sindicato,
participação em greve, atuação em entidade sindical ou em representação dos
trabalhadores nos locais de trabalho;
III - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
IV – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em listas
que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI – negar reconhecimento ao mandato e à garantia de emprego de dirigente s
sindicais, representantes dos trabalhadores no local de trabalho ou de membro
do conselho fiscal;
VII – criar obstáculos aos dirigentes sindicais e aos representantes dos
trabalhadores no local de trabalho de forma a dificultar o exercício de suas
atribuições sindicais;
VIII – negar o acesso do dirigente sindical ao local de trabalho;
IX – interferir em processos eleitorais da entidade sindical;
X – interferir em assembleias organizadas pelas entidades sindicais;
XI – induzir ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a requerer sua
exclusão de processo instaurado por entidade sindical em defesa de direito
individual ou coletivo;
XII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão de obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
XIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao que
for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos serviços mínimo s
nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a evitar danos a pessoas
ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou de terceiros;
XIV - constranger ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a comparecer
ao trabalho com o objetivo de frustrar ou dificultar o exercício do direito de
greve;
XV - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
XVI – assediar moralmente trabalhador em razão de atuação sindical ou de
participação em greve.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se o dever de boa fé como:
I – participar de negociação coletiva quando regularmente solicitada pela
entidade sindical;
II – formular e responder propostas e contrapropostas que tenham o objetivo
de promover o diálogo entre entidades sindicais e/ou empresas;
III – prestar informações em prazo razoável e com o necessário detalhame nto
visando à eficácia da negociação coletiva;
Art. 511-B. As organizações de trabalhadores e de empregadores gozarão de
proteção contra atos de ingerência umas nas outras, quer na sua constituição,
funcionamento ou administração.
Art. 511-C. A pessoa jurídica de direito privado responde objetivame nte
pelos danos causados por seus prepostos que praticarem condutas antissindica is,
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assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Art. 511-D. Têm legitimidade concorrente para o ajuizamento de ação para
coibir a prática de condutas antissindicais e reparar os danos, individuais ou
coletivos, materiais ou morais:
I - o trabalhador prejudicado pela conduta antissindical;
II - a entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação;
III – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos de
trabalhadores, no âmbito de sua representação;
IV – o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. Nos processos em que não for parte, o Ministério Público
do Trabalho atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses de que
cuida esta Lei.
Art. 511-E. Sempre que o tomador de serviço se comportar de maneira a
impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do
direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva,
ordenará a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus efeitos,
assim como fixará multa diária suficiente e compatível para compelir a
efetivação da tutela específica.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo juiz do trabalho de que tratam
esse artigo deverão ser divulgadas, sob a responsabilidade do autor da conduta
antissindical:
I – em todos os locais de trabalho em que ocorrer a conduta antissindical;
II – em jornais com circulação territorial minimamente coincidente com a do
local do dano;
III – nos mesmos canais de comunicação em que a conduta antissindical foi
divulgada.
Art. 511-F. Quando a ação tiver por objeto o cumprimento de obrigação de
fazer ou de não fazer, cujo objeto seja a cessação ou inibição de condutas
antissindicais, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providência s
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
Parágrafo único. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será
admissível se for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado
prático equivalente.
Art. 511-G. Quando se configurar conduta antissindical, o juiz do trabalho,
mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual reincidênc i a
e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva, sem prejuízo da
aplicação da multa coercitiva destinada ao cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer, prevista no art. 6º desta Lei.
Parágrafo único. A multa punitiva será executada por iniciativa do juiz ou a
pedido da parte.
Art. 511-H. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão da
conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa punitiva,
também são cabíveis quando a entidade sindical de empregadores praticar
condutas antissindicais, conforme o “caput” do art. 1º, tais como:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão de
filiação ou não a uma entidade sindical;
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II – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em listas
que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
III - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
IV - violar o dever de boa fé na negociação coletiva;
Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, considera-se como o dever de boa
fé a observação dos mesmos termos do art. 8º desta Lei, tendo por base os
princípios fundamentais do direito do trabalho e dos tratados e convenções
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 511-I. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão da
conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa punitiva,
são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão de
filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
IV – Induzir o tomador de serviços a dispensar trabalhador que deseja
participar de eleições promovidas pela entidade sindical;
V – proceder à desfiliação de trabalhador sem o observância dos termos
previstos no estatuto da entidade sindical.
Art. 511-J. O disposto neste Capítulo também se aplica à administraç ão
pública direta, indireta e fundacional de todos os poderes constituídos da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

“Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento
dos seus empregados participantes da categoria, desde que por eles devidamente
autorizados, as contribuições devidas ao Sindicato, quando por este notificados.
Parágrafo único. A autorização prévia do empregado a que se refere o caput
poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados”. (NR)
“Art. 578. As contribuições devidas as entidades sindicais pelos participantes
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo.
Parágrafo único. A autorização do empregado das contribuições a que se refere
o caput poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em
assembleia geral convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos
integrantes da categoria, associados ou não associados. “ (NR)

“Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem
de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão
liberal, em favor das entidades sindicais representativas da mesma categoria ou
profissão, observando o disposto no art. 591 desta Consolidação.
........................................................................................................................
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§ 2º Nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é lícita
regra ou cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatoriedade
de recolhimento a empregados ou empregadores, referendada por negociação
coletiva e aprovada em assembleia geral, assegurada a participação de todos os
integrantes da categoria, associados ou não associados.
“Art. 579-A. Podem ser exigidas dos filiados ao sindicato:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º da
Constituição;
II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo estatuto
do sindicato ou por negociação coletiva.
Parágrafo único - O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado na folha de pagamento de seus empregados deverá ser feito
pelo empregador até o décimo dia subsequente ao do desconto ou conforme
estabelecido em norma coletiva, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez
por cento) sobre o montante retido, sem prejuízo das cominações penais relativas
à apropriação indébita.” (NR)

“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de desconto
em folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de boleto bancário ou
equivalente eletrônico; mediante pagamento direto à entidade sindical, entre
outros, conforme previsto em seus estatutos ou mediante aprovação em
assembleia da categoria ou inclusão de cláusula em instrumento coletivo de
trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia
de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao
empregado ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese
de a remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o
empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical
corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base,
no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social." (NR)

“Art. 605-A- A obtenção de autorização prévia e expressa para o desconto de
contribuição sindical prevista nos artigos 578, 579, 582, 583 e 602 dar-se-á em
assembleia geral, observadas as formalidades estatutárias e a convocação
especificamente para esse fim de toda a categoria representada,
independentemente de associação e sindicalização. “

“Art. 611-A. A Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho deverão ser
celebrados observada a boa-fé contratual, a representatividade do sindicato, a
razoabilidade e proporcionalidade das normas, vedada a supressão, renúncia ou
redução de direitos legalmente estabelecidos, salvo o disposto no inciso VI do
artigo 7o da Constituição Federal, nas situações transitórias definidas em lei com
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as contrapartidas devidamente justificadas no instrumento coletivo.
§ 1º Aplica-se o princípio da adequação setorial produtiva que deverá ser
harmonizado com os demais princípios protetivos do direito do trabalho,
inclusive o disposto no caput, prestigiando a autonomia coletiva para a melhoria
das condições sociais dos trabalhadores.
§ 2º É vedada a alteração por meio de convenção ou acordo coletivo de norma
de segurança e de medicina do trabalho, as quais são disciplinadas nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho ou em legislação que disponha
sobre o tema.
§3° As cláusulas normativas das convenções ou acordos coletivos de trabalho
integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser
modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho
superveniente.
§ 4º As cláusulas de acordo ou convenção coletiva relativas a salário e jornada
de trabalho, observarão o disposto nos incisos VI, XIII e XIV do caput do art.
7º da Constituição, e o instrumento coletivo de trabalho firmado deverá
explicitar a vantagem compensatória concedida em relação a cada cláusula
distinta de direito legalmente assegurado.
§ 5º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de acordo ou
convenção coletiva, a cláusula de vantagem compensatória somente será
anulada quando verificada a impossibilidade de sua permanência, sem repetição
do indébito.” (NR)

“Art. 614. .......................................................................
......................................................................................................................
§ 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho superior a dois anos, salvo se apresentada a pauta de
reinvindicações pelo sindicato representativo da categoria profissional, no
prazo de sessenta dias antecedendo a data base, e o sindicato da categoria
econômica ou o empregador interessado se recusar a autocomposição,
oportunidade que ocorrerá a ultratividade da convenção ou do acordo coletivo
até que outra norma coletiva seja firmada.” (NR)
“Art. 634 – (...)
§ 1º A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que
incorrer por infração das leis penais.
§ 2º Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão
reajustados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE), ou pelo índice de preços que vier a substituí- lo.” (NR)
“Art. 636 - ......................................................................................
.....................................................................................................
§6º A multa será reduzida de 30% (trinta por cento) se o infrator, renuncia ndo
ao recurso recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 (dez) dias
contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.
......................
§8º Exceto quanto à infração disposta no artigo 41 caput desta Consolidação
das Leis do Trabalho, o valor da multa aplicada será reduzido em 40% (quarenta

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

447

por cento) se o infrator for microempresa, empresa de pequeno porte,
empregador doméstico ou microempreendedor individual e se, renunciando ao
recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 (dez) dias
contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.” (NR)
“Art. 652. Compete às Varas do Trabalho:
.............................................................................................
f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial apenas que tenha
homologação pelo sindicato ou, na ausência deste, pela autoridade representante
local do Ministério do Trabalho, ouvido o Ministério Público do Trabalho.
.................................................................”(NR)
“Art. 702. ...........................................................
I – ....................................................................
..........................................................................
f) estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudê nc ia
uniforme, na forma prescrita no Regimento Interno, para matéria já tenha sido
decidida nas turmas, podendo, ainda, decidir sobre o início da sua eficácia antes
de sua publicação no Diário Oficial;
...................................................................
§ 3º As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de
súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser prioritariame nte
públicas, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do
Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por
representações sindicais e por entidades de classe de âmbito nacional, na forma
prescrita no Regimento Interno.
§ 4º O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de
jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho deverão observar o
disposto na alínea “f” do inciso I e o § 3º deste artigo, com rol equivalente de
legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição
judiciária.” (NR)

“Art. 790. ..........................................................................
.............................................................................................
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do
trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumento s,
àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou
declararem que não estão em condições de pagar às custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte exclusivamente por
pessoa natural, presumida como verdadeira a alegação de insuficiência.
§5º A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.” (NR)

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da
parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça
gratuita.
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............................................................................................
§ 4º Nos casos da parte ser beneficiária da justiça gratuita, a União responderá
pelo encargo decorrente da despesa referida no caput.” (NR)

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos
honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da
sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá- lo,
sobre o valor atualizado da causa.
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações em face da Fazenda Pública
e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo Sindicato de sua
categoria.
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I – o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de
sucumbência recíproca, proporcionalmente distribuídos entre vencedor e
vencido, vedada a compensação entre os honorários,
§ 4º O beneficiário da justiça gratuita não sofrerá condenação em honorários
de sucumbência.
§ 5º São devidos honorários advocatícios na reconvenção.
§6º Quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

“TÍTULO X
CAPÍTULO II
................................................................
Seção IV-A Da Responsabilidade por Dano Processual
Art. 793-D. A execução da multa prevista neste artigo se dará nos mesmos
autos.”
“Art. 800 - Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos autos
ao exceto, por cinco dias improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na
primeira audiência ou sessão que se seguir.
§ 1º Não serão suspensos os atos processuais até que se decida a exceção.
§ 2º No caso de não ter sido apresentada a exceção no curso da audiência, o
juiz intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifesta ção
no prazo comum de cinco dias ou da próxima sessão, o que vier primeiro.” (NR)
“Art. 818. O ônus das alegações incumbe à parte que as fizer, observado a
existência de fato impeditivo de constituição de provas indicado pelo
reclamante.
§ 1º No processo trabalhista, diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo da produção
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de provas pela parte autora ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, o juízo atribuirá o ônus da prova à reclamada.
§ 2º As provas a serem produzidas pela reclamada deverão ser indicadas pelo
reclamante antes da abertura da instrução
§ 3º A decisão referida no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivame nte
difícil.” (NR)
“TÍTULO X
....................................................................................
Capítulo II-A
Da Ação de Prevenção e Repressão à Conduta Anti-Sindical
Art. 836-A. Sempre que o empregador comportar-se de maneira a impedir ou
limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do direito de
greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva, poderá ordenar
a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus efeitos.
Art. 836-B. A entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação, e o trabalhador prejudicado pela conduta anti-sindical têm
legitimidade concorrente para o ajuizamento da ação.
Art. 836-C. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei, configura conduta
anti-sindical todo e qualquer ato do empregador que tenha por objetivo impedir
ou limitar a liberdade ou a atividade sindical, tais como:
I - subordinar a admissão ou a preservação do emprego à filiação ou não a uma
entidade sindical;
II - subordinar a admissão ou a preservação do emprego ao desligamento de uma
entidade sindical;
III - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a sindicato,
participação em greve, atuação em entidade sindical ou em representação dos
trabalhadores nos locais de trabalho;
IV - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI - induzir o trabalhador a requerer sua exclusão de processo instaurado por
entidade sindical em defesa de direito individual;
VII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão-de-obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
VIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao que for
razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos serviços mínimo s
nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a evitar danos a pessoas
ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou de terceiros;
IX - constranger o trabalhador a comparecer ao trabalho com o objetivo de
frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve;
X - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
Art. 836-D. Quando se configurar conduta anti-sindical, o juiz do trabalho,
mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual reincidênc ia
e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva em valor de um
até quinhentas vezes o menor piso salarial do âmbito de representação da
entidade sindical, ou referência equivalente, sem prejuízo da aplicação da multa
coercitiva destinada ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
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Art. 836-E. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão da
conduta anti-sindical, até mesmo a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o empregador a admitir ou dispensar alguém em razão de filiação ou
não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
IV - deflagrar greve sem a prévia comunicação.”
“Art. 838-A. Qualquer empregado, em seu próprio nome e interesse, ou as
entidades dotadas de personalidade sindical, no interesse da categoria que
representar, no todo ou em parte, poderá promover ação para a tutela judicial de
direitos e interesses individuais, individuais homogêneos, coletivos ou difusos,
sob lesão ou ameaça de lesão, quando a pretensão versar sobre direitos e
garantias fundamentais dos trabalhadores, não possuir conteúdo diretamente
patrimonial e constituir matéria de competência da Justiça do Trabalho.
§ 1.º Nas ações promocionais individuais ou plúrimas, o sindicato a que os
autores pertencerem ou, sucessivamente, o sindicato profissional representativo
de sua categoria poderá figurar como assistente litisconsorcial, aplicando-se a
disciplina do artigo 120 do Código de Processo Civil.
§ 2.º O sindicato assistente poderá transigir, recorrer, desistir da ação ou
continuar o processo iniciado pelo trabalhador, com o seu expresso
consentimento.
§ 3.º O Ministério Público do Trabalho poderá funcionar em todas as ações
promocionais trabalhistas, na condição de fiscal da lei, inclusive poderá ainda
aditar pedidos, estendê-los e adequá-los, bem como, ao final, recorrer.
§ 4º. O objeto da ação promocional trabalhista limitar-se-á ao conhecimento da
lesão ou ameaça de lesão de caráter jusfundamental e à sua correção ou
reparação não-patrimonial, sem possibilidade de acumulação objetiva com
ações de outra natureza ou mesmo com ações de idênticas pretensões, cujos
fundamentos sejam diversos da própria tutela de direitos e garantias
fundamentais.
§5º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, inclusive no cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificaç ão
prévia, citado o réu.”.

“Art. 840. ..........................................................
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a
qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o
pedido, a indicação das provas a serem produzidas, a data e a assinatura do
reclamante ou de seu representante.
§ 2º ..................................................................................
§ 3º A indicação das provas a serem produzidas por cada parte deverá observar
o disposto no Art. 818.” (NR)

“Art. 841. ........................................................
........................................................
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§ 3º Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante poderá,
sem o consentimento do reclamado, desistir da ação.” (NR)

“Art. 843 .....................................................................
....................................................................................
§ 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo precisa ser, necessariamente,
empregado da parte reclamada.” (NR)
“Art. 844. ....................................................................
..................................................................................
...........................................................................
§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento
das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, salvo se
beneficiário da justiça gratuita ou se comprovar, no prazo de oito dias, que a
ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.
§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º não é condição para a
propositura de nova demanda.
§ 4º A revelia não produz o efeito mencionado no caput se, havendo pluralid ade
de reclamados, algum deles contestar a ação.
§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão
aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.” (NR)
“Art. 855-A. Aplica-se ao Processo do Trabalho a desconsideração da
personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 – Código de Processo Civil, no que couber, sem implicação da
suspensão do processo”.
Art. 876. .............................................................
Parágrafo único. Serão executadas de oficio as contribuições sociais devidas em
decorrência de decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho,
resultantes de condenação ou homologação de acordo, e seus acréscimos legais,
inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. ”
(NR)
“Art. 878. A execução será promovida pelas partes, pelo Juiz ou
Presidente do Tribunal, de ofício, mesmo nos casos em que as partes estivere m
representadas por advogado.
Parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos Tribunais Regionais, a
execução também poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do
Trabalho.” (NR)
"Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir
a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida
das despesas processuais, apresentação de seguro garantia judicial em valor não
inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, ou
nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no
artigo 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo
Civil." (NR)
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"Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a
protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao
crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da Lei,
somente após citação do executado para pagamento da dívida, se não houver
garantia do juízo." (NR)
“Art.896-A O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista,
examinará, excepcionalmente, se a causa oferece transcendência com relação
aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
§ 1º Os indicadores de transcendência serão definidos em Regimento Interno.
§ 2º O relator não poderá denegar, monocraticamente, o seguimento ao recurso
de revista que não demonstrar transcendência, e caso seja decidido pelo
colegiado da turma, cabendo agravo desta decisão.
§ 3º Em relação ao recurso foi aplicada a transcendência, o recorrente poderá
realizar sustentação oral sobre a questão, durante dez minutos em sessão.
§ 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será
lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão
irrecorrível no âmbito do tribunal.
§ 5º É recorrível a decisão monocrática do Relator que, em agravo de
instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da
matéria.
§ 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência
dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos
intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendênc ia
das questões nele veiculadas.” (NR)

“Art. 899. .............................................................
............................................................................
§ 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com
os mesmos índices da poupança, aplicando-se-lhe os preceitos dessa Lei,
observado, quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 1º.
..........................................................................
§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem
fins
lucrativos,
entidades filantrópicas,
empregadores
domésticos,
microempreendedores individuais e microempresas.
§ 10 São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita.
§ 11 O depósito recursal não poderá ser substituído por fiança bancária ou
seguro garantia judicial.
§ 12 Se o exequente ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, o
juízo procederá à respectiva abertura, para efeito do disposto no § 2º.” (NR)

Art. 2º Revogue-se da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, o Capítulo III-A do Título X.
Art. 3º São nulos os efeitos do art. 911-A incluído na Consolidação das Leis do Trabalho
pela Medida Provisória 808, de 2017.
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JUSTIFICAÇÃO
É a presente emenda para dispor sobre diversos temas relativos às recentes
alterações na legislação trabalhista: sobre o tempo do trabalho, as condições específicas
das novas formas de labor, as garantias individuais nas relações empregatíc ias
materializando em lei as disposições constitucionais, em especial dos art. 7º e 8º da
CF/88..
Também a emenda versa sobre questões processuais, corrigindo injustiças postas
desde a reforma trabalhista de 2017. Por exemplo para garantia do acesso à justiça que é
direito assegurado na Constituição Federal que, em seu art. 5º.
Desse modo, a presente emenda pretende atenuar os termos da legislação vigente
sobre as várias restrições do direito e à processualística da ação trabalhista.
Por todo o exposto, considerando que a matéria é de alta relevância para a classe
trabalhadora avançar na conquista das melhores condições de trabalho, com vantagens
mediatas para o empresariado (melhor prestação de serviço, trabalho de maior qualidade,
redução de acidentes e com a economia no pagamento das contribuições sociais
acidentárias) confiamos no apoio à presente Emenda.

Sala da Comissão,

Deputado AFONSO FLORENCE
(PT/BA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no art. 1º da Medida Provisória 873, de 2019, os seguintes
dispositivos:

Art. 1º .....................................................................
“Art. 58. A duração normal de trabalho para os empregados em
qualquer atividade não excederá de 08 (oito) horas diárias e 40
(quarenta) horas semanais, desde que não seja fixado expressamente
outro limite inferior por lei específica e por acordo ou convenção
coletiva”.
..........................................................................................
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para
o seu retorno, por qualquer meio de transporte, será computado na
jornada de trabalho, quando:
I - tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte
público;
II - ocorrer incompatibilidade entre os horários de início e término da
jornada do empregado e os do transporte público regular.
§ 3o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de
pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, o tempo
médio despendido pelo empregado em caso de transporte fornecido
pelo empregador pelo exercício das atividades em local de difícil acesso
ou não servido por transporte público, bem como a forma e a natureza
da remuneração.” (NR)
“Art. 389 ......................................
§ 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta)
pessoas com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local
apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e
assistência os seus filhos no período da amamentação.
§ 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches
próprias das empresas ou conveniadas, mantidas diretamente ou com
outras entidades públicas ou privadas, ou em regime comunitário, ou a
cargo do SESI, do SESC, SENAI, SENAC, SENAR, SEST, SESCOOP
ou de entidades sindicais.”
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“Art. 396 .......................................................
...................................................................
§ 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão
ser definidos em acordo entre a mulher, assistida pelo sindicato, e o
empregador.” (NR)
“Art. 429 ...............................
............................................................................
§ 3º Deverão ser incluídas no cálculo da cota decorrente do caput todas
as funções que demandem formação profissional, independentemente
de serem proibidas para menores de dezoito anos.” (NR)
“Art. 482 .......................
...................................
f) REVOGADO
.........................................” NR
“TÍTULO IV – DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
.................................................................................................
CAPÍTULO V-A
DA DESPEDIDA ARBITRÁRIA
Art. 486-A. Não se dará término à relação de um trabalhador a
menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua
capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de
funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.
Parágrafo único. Considera-se despedida sem justa causa todas as
hipóteses não previstas como justa causa por força do art. 482.
Art. 486-B. Considera-se despedida arbitrária aquela relacionada
com necessidades do empregador em razão de dificuldades
econômicas ou financeiras ou de reestruturação produtiva, sem a
devida demonstração das dificuldades, bem como os seus limites,
devem estar previstos em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-C. O empregado demitido de forma arbitrária ou sem justa
causa tem direito a indenização compensatória de, no mínimo, quarenta
por cento sobre todos os depósitos realizados na conta vinculada do
empregado durante a vigência do respectivo contrato de trabalho, com
acréscimo de dois por cento por ano de efetivo trabalho, sem dedução
de saques havidos, atualizados monetariamente e acrescidos dos
respectivos juros, sem prejuízos de outros direitos assegurados ao
trabalhador.
Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não se
aplica aos contratos por prazo determinado.
Art. 486-D. A despedida que não se fundar em justo motivo objetivo
ou subjetivo pode ter sua nulidade declarada judicialmente com a
consequente reintegração, facultando-se inclusive a tutela antecipada
específica.
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Parágrafo único. O ônus da prova em eventual controvérsia
administrativa ou judicial sobre a despedida incumbe ao empregador.
Art. 486-E. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa,
dentre outras hipóteses:
a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões
internas de prevenção de acidentes, bem como de seu suplente,
desde o registro de suas candidaturas até um ano após o final de
seus mandatos;
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até
cinco meses após o parto;
c) do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a
cargo de direção, de representação ou de conselheiro fiscal e, se
eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, no
quantitativo estabelecido no art. 522, combinado com art. 8o, inciso
VIII da Constituição Federal, ou, se mais benéfico, conforme
dispuser convenção ou acordo coletivo de trabalho;
d) do empregado reabilitado ou portador de deficiência, nos termos
da legislação previdenciária;
e) de empregado membro de Comissão de Conciliação Prévia,
titular ou suplente, no período compreendido entre o registro da
candidatura até um ano após o final do mandato;
f) do empregado acidentado nos termos da legislação
previdenciária;
g) do empregado, titular ou suplente, integrante da representação
dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, até um ano após
o término do mandato;
h) do empregado, titular ou suplente, da representação dos
trabalhadores no Conselho Nacional da Previdência Social, até um
ano após o término do mandato;
i) de empregado eleito diretor de cooperativa, nos termos de
legislação especial;
j) de empregado contemplado com estabilidade provisória
decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, no
período estabelecido em negociação coletiva.
Art. 486-F. Ficam vedadas despedidas coletivas, salvo por
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-G. O trabalhador admitido em lugar de outro despedido de
forma arbitrária ou injusta tem direito à mesma remuneração.”

“Título V
..................................................................................
CAPÍTULO I-A – CONDUTA ANTISSINDICAL
Art. 511-A. Considera-se conduta antissindical, sem prejuízo de
outras hipóteses previstas em lei, todo e qualquer ato do empregador
ou tomador de serviço que tenha por objetivo impedir ou limitar a
liberdade ou a atividade sindical, tais como:
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I – condicionar a admissão ou a preservação do trabalho à filiação,
não filiação ou desfiliação de entidade sindical ou a participação
em greve;
II - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou
em representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
III - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
IV – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical,
em listas que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI – negar reconhecimento ao mandato e à garantia de emprego
de dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores no local
de trabalho ou de membro do conselho fiscal;
VII – criar obstáculos aos dirigentes sindicais e aos representantes
dos trabalhadores no local de trabalho de forma a dificultar o
exercício de suas atribuições sindicais;
VIII – negar o acesso do dirigente sindical ao local de trabalho;
IX – interferir em processos eleitorais da entidade sindical;
X – interferir em assembleias organizadas pelas entidades
sindicais;
XI – induzir ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a requerer
sua exclusão de processo instaurado por entidade sindical em
defesa de direito individual ou coletivo;
XII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão de obra com o
objetivo de substituir trabalhadores em greve;
XIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período
superior ao que for razoável para garantir, durante a greve, a
continuidade dos serviços mínimos nas atividades essenciais à
comunidade ou destinados a evitar danos a pessoas ou prejuízo
irreparável ao próprio patrimônio ou de terceiros;
XIV - constranger ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a
comparecer ao trabalho com o objetivo de frustrar ou dificultar o
exercício do direito de greve;
XV - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
XVI – assediar moralmente trabalhador em razão de atuação
sindical ou de participação em greve.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se o dever de
boa fé como:
I – participar de negociação coletiva quando regularmente
solicitada pela entidade sindical;
II – formular e responder propostas e contrapropostas que tenham
o objetivo de promover o diálogo entre entidades sindicais e/ou
empresas;
III – prestar informações em prazo razoável e com o necessário
detalhamento visando à eficácia da negociação coletiva;
Art. 511-B. As organizações de trabalhadores e de empregadores
gozarão de proteção contra atos de ingerência umas nas outras, quer
na sua constituição, funcionamento ou administração.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

458

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

Art. 511-C. A pessoa jurídica de direito privado responde
objetivamente pelos danos causados por seus prepostos que
praticarem condutas antissindicais, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Art. 511-D. Têm legitimidade concorrente para o ajuizamento de
ação para coibir a prática de condutas antissindicais e reparar os danos,
individuais ou coletivos, materiais ou morais:
I - o trabalhador prejudicado pela conduta antissindical;
II - a entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação;
III – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano
e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses
e direitos de trabalhadores, no âmbito de sua representação;
IV – o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. Nos processos em que não for parte, o Ministério
Público do Trabalho atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e
interesses de que cuida esta Lei.
Art. 511-E. Sempre que o tomador de serviço se comportar de
maneira a impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como
o exercício do direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão
imediatamente executiva, ordenará a cessação do comportamento
ilegítimo e a eliminação de seus efeitos, assim como fixará multa diária
suficiente e compatível para compelir a efetivação da tutela específica.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo juiz do trabalho de
que tratam esse artigo deverão ser divulgadas, sob a responsabilidade
do autor da conduta antissindical:
I – em todos os locais de trabalho em que ocorrer a conduta
antissindical;
II – em jornais com circulação territorial minimamente coincidente
com a do local do dano;
III – nos mesmos canais de comunicação em que a conduta
antissindical foi divulgada.
Art. 511-F. Quando a ação tiver por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou de não fazer, cujo objeto seja a cessação ou
inibição de condutas antissindicais, o juiz concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento.
Parágrafo único. A conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissível se for impossível a tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente.
Art. 511-G. Quando se configurar conduta antissindical, o juiz do
trabalho, mediante provocação, avaliando a gravidade da infração,
eventual reincidência e a capacidade econômica do infrator, aplicará
multa punitiva, sem prejuízo da aplicação da multa coercitiva destinada
ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, prevista no art. 6º
desta Lei.
Parágrafo único. A multa punitiva será executada por iniciativa do juiz
ou a pedido da parte.
Art. 511-H. As providências judiciais destinadas à prevenção e
repressão da conduta antissindical, inclusive a condenação no
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pagamento da multa punitiva, também são cabíveis quando a entidade
sindical de empregadores praticar condutas antissindicais, conforme o
“caput” do art. 1º, tais como:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em
razão de filiação ou não a uma entidade sindical;
II – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical,
em listas que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
III - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
IV - violar o dever de boa fé na negociação coletiva;
Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, considera-se como o
dever de boa fé a observação dos mesmos termos do art. 8º desta Lei,
tendo por base os princípios fundamentais do direito do trabalho e dos
tratados e convenções internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.
Art. 511-I. As providências judiciais destinadas à prevenção e
repressão da conduta antissindical, inclusive a condenação no
pagamento da multa punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical
de trabalhadores:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em
razão de filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
IV – Induzir o tomador de serviços a dispensar trabalhador que
deseja participar de eleições promovidas pela entidade sindical;
V – proceder à desfiliação de trabalhador sem o observância dos
termos previstos no estatuto da entidade sindical.
Art. 511-J. O disposto neste Capítulo também se aplica à
administração pública direta, indireta e fundacional de todos os poderes
constituídos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.”
“Art. 636 – (...)
.....................
§6º A multa será reduzida de 30% (trinta por cento) se o infrator,
renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo
de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação ou da
publicação do edital.
......................
§8º Exceto quanto à infração disposta no artigo 41 caput desta
Consolidação das Leis do Trabalho, o valor da multa aplicada será
reduzido em 40% (quarenta por cento) se o infrator for microempresa,
empresa
de
pequeno
porte,
empregador
doméstico
ou
microempreendedor individual e, renunciando ao recurso, a recolher ao
Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento da notificação ou da publicação do edital.” (NR)

“TÍTULO X
....................................................................................
Capítulo II-A
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Da Ação de Prevenção e Repressão à Conduta Anti-Sindical
Art. 836-A. Sempre que o empregador comportar-se de maneira a
impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o
exercício do direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão
imediatamente executiva, poderá ordenar a cessação do
comportamento ilegítimo e a eliminação de seus efeitos.
Art. 836-B. A entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito
de sua representação, e o trabalhador prejudicado pela conduta antisindical têm legitimidade concorrente para o ajuizamento da ação.
Art. 836-C. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei,
configura conduta anti-sindical todo e qualquer ato do empregador que
tenha por objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a atividade sindical,
tais como:
I - subordinar a admissão ou a preservação do emprego à filiação
ou não a uma entidade sindical;
II - subordinar a admissão ou a preservação do emprego ao
desligamento de uma entidade sindical;
III - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou
em representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
IV - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI - induzir o trabalhador a requerer sua exclusão de processo
instaurado por entidade sindical em defesa de direito individual;
VII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão-de-obra com o
objetivo de substituir trabalhadores em greve;
VIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período
superior ao que for razoável para garantir, durante a greve, a
continuidade dos serviços mínimos nas atividades essenciais à
comunidade ou destinados a evitar danos a pessoas ou prejuízo
irreparável ao próprio patrimônio ou de terceiros;
IX - constranger o trabalhador a comparecer ao trabalho com o
objetivo de frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve;
X - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
Art. 836-D. Quando se configurar conduta anti-sindical, o juiz do
trabalho, mediante provocação, avaliando a gravidade da infração,
eventual reincidência e a capacidade econômica do infrator, aplicará
multa punitiva em valor de um até quinhentas vezes o menor piso
salarial do âmbito de representação da entidade sindical, ou referência
equivalente, sem prejuízo da aplicação da multa coercitiva destinada ao
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 836-E. As providências judiciais destinadas à prevenção e
repressão da conduta anti-sindical, até mesmo a condenação no
pagamento da multa punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical
de trabalhadores:
I - induzir o empregador a admitir ou dispensar alguém em razão
de filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
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III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
IV - deflagrar greve sem a prévia comunicação.”
“Art. 838-A. Qualquer empregado, em seu próprio nome e
interesse, ou as entidades dotadas de personalidade sindical, no
interesse da categoria que representar, no todo ou em parte, poderá
promover ação para a tutela judicial de direitos e interesses individuais,
individuais homogêneos, coletivos ou difusos, sob lesão ou ameaça de
lesão, quando a pretensão versar sobre direitos e garantias
fundamentais dos trabalhadores, não possuir conteúdo diretamente
patrimonial e constituir matéria de competência da Justiça do Trabalho.
§ 1.º Nas ações promocionais individuais ou plúrimas, o sindicato a
que os autores pertencerem ou, sucessivamente, o sindicato
profissional representativo de sua categoria poderá figurar como
assistente litisconsorcial, aplicando-se a disciplina do artigo 120 do
Código de Processo Civil.
§ 2.º O sindicato assistente poderá transigir, recorrer, desistir da
ação ou continuar o processo iniciado pelo trabalhador, com o seu
expresso consentimento.
§ 3.º O Ministério Público do Trabalho poderá funcionar em todas
as ações promocionais trabalhistas, na condição de fiscal da lei,
inclusive poderá ainda aditar pedidos, estendê-los e adequá-los, bem
como, ao final, recorrer.
§ 4º. O objeto da ação promocional trabalhista limitar-se-á ao
conhecimento da lesão ou ameaça de lesão de caráter jusfundamenta l
e à sua correção ou reparação não-patrimonial, sem possibilidade de
acumulação objetiva com ações de outra natureza ou mesmo com
ações de idênticas pretensões, cujos fundamentos sejam diversos da
própria tutela de direitos e garantias fundamentais.
§5º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, inclusive no
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o
réu.”.
JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos a presente emenda com conteúdo modificativo da legislação
trabalhista, para oferecer atualização de linguagens e práticas a diversos
dispositivos da CLT, especialmente na perspectiva de sua garantia de direitos e
procedimentos nas relações de trabalho, compatíveis com as necessidades
postas desde a última alteração sistêmica da legislação chamada de “reforma
trabalhista”, em 2017.
É preciso dar às relações laborais os patamares de dignidade e da função
social tão bem estruturada no texto constitucional.
Por todo o exposto, considerando que a matéria é de alta relevância para
a classe trabalhadora avançar na conquista das melhores condições de trabalho,
com vantagens mediatas para o empresariado (melhor prestação de serviço,
trabalho de maior qualidade, redução de acidentes e com a economia no
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pagamento das contribuições sociais acidentárias) confiamos no apoio à
presente Emenda
Sala das sessões

Deputado AFONSO FLORENCE
PT/BA
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MPV 873
00507

EMENDA N°
(a MP nº 873, de 2019)

Suprima-se a alteração do art. 582, constante do art. 1º da Medida
Provisória nº 873, de 2019, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.542, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

JUSTIFICAÇÃO

A redação dada ao art. 582 da CLT pela MPV nº 873, de 2019, revela-se
extremamente prejudicial a organização dos sindicatos de empregados, uma vez
que substitui a modalidade de desconto em folha – com todos os requisitos
previstos com a nova redação dada ao art. 578, ou seja, autorização prévia,
voluntária, individual e expressamente autorizado pelo empregado – pela
modalidade exclusiva do boleto bancário ou equivalente eletrônico.
Trata-se de medida extrema que inviabilizará a atuação dos sindicatos de
empregados na defesa dos diretos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, previsto no art. 8º, III, da Constituição Federal, de 1988.
Por estas razões, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.
Sala da Comissão,

Senador LUCAS BARRETO
PSD-AP

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

464

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

14 Março 2019

MPV 873
00508

EMENDA Nº

- CMMPV

(À Medida Provisória 873, de 2019)

Inclua-se no art. 1º da Medida Provisória nº 873, de 2019, o artigo 578-A:
“Art. 578-A As contribuições previstas em cláusula de acordo coletivo de trabalho ou
de convenção coletiva de trabalho, aprovadas em assembleia geral convocada pelo
sindicato, assegurada a participação de associados ou não associados, serão devidas
por todos os empregados da empresa ou todos os integrantes da categoria,
respectivamente, como decorrência da eficácia erga omnes dos instrumentos coletivos
e do princípio do conglobamento.
JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

“Emerge do texto transcrito que: i) a garantia de custeio financeiro das entidades é matéria
essencial à liberdade de associação profissional e sindical; ii) há contribuições compulsórias
(desde que previstas em lei) e contribuições não compulsórias; iii) as contribuições não
compulsórias são fixadas em assembleia geral; iv) uma vez fixadas por assembleia geral, as
contribuições não compulsórias, em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em
folha de pagamentos pelos empregadores; v) tal desconto em folha tem caráter não oneroso,
haja vista a inexistência de previsão constitucional de contrapartida por parte dos sindicatos
beneficiários; vi) a contribuição não compulsória, uma vez aprovada em assembleia geral e
descontada em folha, ao ser recolhida às entidades sindicais, deverá custear o sistema
confederativo de representação sindical respectivo.” 1
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 2 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
1

Conforme fundamentos constantes na ADI nº 6098, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, perante o Supremo Tribunal Federal, em 11/03/2019.
2
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A inclusão do artigo 578-A tem por objetivo distinguir os tipos de contribuição devidas pelos
filiados daquelas devidas pelos não filiados, desde que aprovadas em assembleia geral
convocada pelo sindicato, assegurada a participação dos integrantes da categoria, associados ou
não associados, uma vez que o inciso III do artigo 8º da Constituição federal vincula a
representação sindical à toda categoria profissional ou econômica, impondo ao sindicato um
dever de representação e a aplicação erga omnes dos instrumentos coletivos, conforme inciso
XXVI do art. 7º da Constituição.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se no art. 1º da Medida Provisória 873, de 2019, os seguintes dispositivos:

Art. 1º .....................................................................
“Art. 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer
atividade não excederá de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas
semanais, desde que não seja fixado expressamente outro limite inferior por
lei específica e por acordo ou convenção coletiva”.
..........................................................................................
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu
retorno, por qualquer meio de transporte, será computado na jornada de
trabalho, quando:
I - tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público;
II - ocorrer incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada
do empregado e os do transporte público regular.
§ 3o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte,
por meio de acordo ou convenção coletiva, o tempo médio despendido pelo
empregado em caso de transporte fornecido pelo empregador pelo exercício
das atividades em local de difícil acesso ou não servido por transporte público,
bem como a forma e a natureza da remuneração. ” (NR)
“Art. 389 ......................................
§ 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) pessoas
com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja
permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no
período da amamentação.
§ 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches próprias das
empresas ou conveniadas, mantidas diretamente ou com outras entidades
públicas ou privadas, ou em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do
SESC, SENAI, SENAC, SENAR, SEST, SESCOOP ou de entidades
sindicais.”
“Art. 396 .......................................................
...................................................................
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§ 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser
definidos em acordo entre a mulher, assistida pelo sindicato, e o empregador.”
(NR)
“Art. 429 ...............................
............................................................................
§ 3º Deverão ser incluídas no cálculo da cota decorrente do caput todas as
funções que demandem formação profissional, independentemente de serem
proibidas para menores de dezoito anos.” (NR)

“Art. 482 .......................
...................................
f) REVOGADO
.........................................” NR
“TÍTULO IV – DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
.................................................................................................
CAPÍTULO V-A
DA DESPEDIDA ARBITRÁRIA
Art. 486-A. Não se dará término à relação de um trabalhador a menos
que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou
seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da
empresa, estabelecimento ou serviço.
Parágrafo único. Considera-se despedida sem justa causa todas as
hipóteses não previstas como justa causa por força do art. 482.
Art. 486-B. Considera-se despedida arbitrária aquela relacionada com
necessidades do empregador em razão de dificuldades econômicas ou
financeiras ou de reestruturação produtiva, sem a devida demonstração das
dificuldades, bem como os seus limites, devem estar previstos em convenção
ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-C. O empregado demitido de forma arbitrária ou sem justa causa
tem direito a indenização compensatória de, no mínimo, quarenta por cento
sobre todos os depósitos realizados na conta vinculada do empregado durante
a vigência do respectivo contrato de trabalho, com acréscimo de dois por cento
por ano de efetivo trabalho, sem dedução de saques havidos, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, sem prejuízos de outros
direitos assegurados ao trabalhador.
Parágrafo único. A indenização de que trata este artigo não se aplica aos
contratos por prazo determinado.
Art. 486-D. A despedida que não se fundar em justo motivo objetivo ou
subjetivo pode ter sua nulidade declarada judicialmente com a consequente
reintegração, facultando-se inclusive a tutela antecipada específica.
Parágrafo único. O ônus da prova em eventual controvérsia administrativa ou
judicial sobre a despedida incumbe ao empregador.
Art. 486-E. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, dentre
outras hipóteses:
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a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de
prevenção de acidentes, bem como de seu suplente, desde o registro de
suas candidaturas até um ano após o final de seus mandatos;
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto;
c) do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo
de direção, de representação ou de conselheiro fiscal e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato, no quantitativo
estabelecido no art. 522, combinado com art. 8o, inciso VIII da
Constituição Federal, ou, se mais benéfico, conforme dispuser convenção
ou acordo coletivo de trabalho;
d) do empregado reabilitado ou portador de deficiência, nos termos da
legislação previdenciária;
e) de empregado membro de Comissão de Conciliação Prévia, titular ou
suplente, no período compreendido entre o registro da candidatura até um
ano após o final do mandato;
f) do empregado acidentado nos termos da legislação previdenciária;
g) do empregado, titular ou suplente, integrante da representação dos
trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, até um ano após o término
do mandato;
h) do empregado, titular ou suplente, da representação dos trabalhadores
no Conselho Nacional da Previdência Social, até um ano após o término
do mandato;
i) de empregado eleito diretor de cooperativa, nos termos de legislação
especial;
j) de empregado contemplado com estabilidade provisória decorrente de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, no período estabelecido em
negociação coletiva.
Art. 486-F. Ficam vedadas despedidas coletivas, salvo por convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
Art. 486-G. O trabalhador admitido em lugar de outro despedido de
forma arbitrária ou injusta tem direito à mesma remuneração. ”

“Título V
..................................................................................
CAPÍTULO I-A – CONDUTA ANTISSINDICAL
Art. 511-A. Considera-se conduta antissindical, sem prejuízo de outras
hipóteses previstas em lei, todo e qualquer ato do empregador ou tomador de
serviço que tenha por objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a atividade
sindical, tais como:
I – condicionar a admissão ou a preservação do trabalho à filiação, não
filiação ou desfiliação de entidade sindical ou a participação em greve;
II - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
III - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
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IV – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em
listas que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI – negar reconhecimento ao mandato e à garantia de emprego de
dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores no local de trabalho
ou de membro do conselho fiscal;
VII – criar obstáculos aos dirigentes sindicais e aos representantes dos
trabalhadores no local de trabalho de forma a dificultar o exercício de
suas atribuições sindicais;
VIII – negar o acesso do dirigente sindical ao local de trabalho;
IX – interferir em processos eleitorais da entidade sindical;
X – interferir em assembleias organizadas pelas entidades sindicais;
XI – induzir ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a requerer sua
exclusão de processo instaurado por entidade sindical em defesa de
direito individual ou coletivo;
XII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão de obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
XIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao
que for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos
serviços mínimos nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a
evitar danos a pessoas ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou
de terceiros;
XIV - constranger ou coagir, por qualquer meio, o trabalhador a
comparecer ao trabalho com o objetivo de frustrar ou dificultar o
exercício do direito de greve;
XV - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
XVI – assediar moralmente trabalhador em razão de atuação sindical ou
de participação em greve.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, considera-se o dever de boa fé
como:
I – participar de negociação coletiva quando regularmente solicitada pela
entidade sindical;
II – formular e responder propostas e contrapropostas que tenham o
objetivo de promover o diálogo entre entidades sindicais e/ou empresas;
III – prestar informações em prazo razoável e com o necessário
detalhamento visando à eficácia da negociação coletiva;
Art. 511-B. As organizações de trabalhadores e de empregadores gozarão
de proteção contra atos de ingerência umas nas outras, quer na sua
constituição, funcionamento ou administração.
Art. 511-C. A pessoa jurídica de direito privado responde objetivamente
pelos danos causados por seus prepostos que praticarem condutas
antissindicais, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.
Art. 511-D. Têm legitimidade concorrente para o ajuizamento de ação
para coibir a prática de condutas antissindicais e reparar os danos, individuais
ou coletivos, materiais ou morais:
I - o trabalhador prejudicado pela conduta antissindical;
II - a entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação;
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III – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos de
trabalhadores, no âmbito de sua representação;
IV – o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. Nos processos em que não for parte, o Ministério
Público do Trabalho atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e
interesses de que cuida esta Lei.
Art. 511-E. Sempre que o tomador de serviço se comportar de maneira a
impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do
direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva,
ordenará a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus
efeitos, assim como fixará multa diária suficiente e compatível para compelir a
efetivação da tutela específica.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo juiz do trabalho de que
tratam esse artigo deverão ser divulgadas, sob a responsabilidade do autor da
conduta antissindical:
I – em todos os locais de trabalho em que ocorrer a conduta antissindical;
II – em jornais com circulação territorial minimamente coincidente com a
do local do dano;
III – nos mesmos canais de comunicação em que a conduta antissindical
foi divulgada.
Art. 511-F. Quando a ação tiver por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou de não fazer, cujo objeto seja a cessação ou inibição de condutas
antissindicais, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
Parágrafo único. A conversão da obrigação em perdas e danos somente
será admissível se for impossível a tutela específica ou a obtenção do
resultado prático equivalente.
Art. 511-G. Quando se configurar conduta antissindical, o juiz do
trabalho, mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual
reincidência e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva,
sem prejuízo da aplicação da multa coercitiva destinada ao cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, prevista no art. 6º desta Lei.
Parágrafo único. A multa punitiva será executada por iniciativa do juiz ou a
pedido da parte.
Art. 511-H. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa
punitiva, também são cabíveis quando a entidade sindical de empregadores
praticar condutas antissindicais, conforme o “caput” do art. 1º, tais como:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão
de filiação ou não a uma entidade sindical;
II – incluir o nome do trabalhador, em razão de atuação sindical, em
listas que visem a dificultar o acesso a posto de trabalho;
III - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
IV - violar o dever de boa fé na negociação coletiva;
Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, considera-se como o dever de
boa fé a observação dos mesmos termos do art. 8º desta Lei, tendo por base os
princípios fundamentais do direito do trabalho e dos tratados e convenções
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
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Art. 511-I. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta antissindical, inclusive a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o tomador de serviços a admitir ou dispensar alguém em razão
de filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
IV – Induzir o tomador de serviços a dispensar trabalhador que deseja
participar de eleições promovidas pela entidade sindical;
V – proceder à desfiliação de trabalhador sem o observância dos termos
previstos no estatuto da entidade sindical.
Art. 511-J. O disposto neste Capítulo também se aplica à administração
pública direta, indireta e fundacional de todos os poderes constituídos da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”
“Art. 636 – (...)
.....................
§6º A multa será reduzida de 30% (trinta por cento) se o infrator,
renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.
......................
§8º Exceto quanto à infração disposta no artigo 41 caput desta
Consolidação das Leis do Trabalho, o valor da multa aplicada será reduzido
em 40% (quarenta por cento) se o infrator for microempresa, empresa de
pequeno porte, empregador doméstico ou microempreendedor individual e,
renunciando ao recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.”
(NR)

“TÍTULO X
....................................................................................
Capítulo II-A
Da Ação de Prevenção e Repressão à Conduta Anti-Sindical
Art. 836-A. Sempre que o empregador comportar-se de maneira a
impedir ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do
direito de greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva,
poderá ordenar a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus
efeitos.
Art. 836-B. A entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de
sua representação, e o trabalhador prejudicado pela conduta anti-sindical têm
legitimidade concorrente para o ajuizamento da ação.
Art. 836-C. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei, configura
conduta anti-sindical todo e qualquer ato do empregador que tenha por
objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a atividade sindical, tais como:
I - subordinar a admissão ou a preservação do emprego à filiação ou não
a uma entidade sindical;
II - subordinar a admissão ou a preservação do emprego ao desligamento
de uma entidade sindical;
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III - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
IV - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter
discriminatório em virtude de filiação ou atividade sindical;
V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI - induzir o trabalhador a requerer sua exclusão de processo instaurado
por entidade sindical em defesa de direito individual;
VII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão-de-obra com o objetivo de
substituir trabalhadores em greve;
VIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao
que for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos
serviços mínimos nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a
evitar danos a pessoas ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou
de terceiros;
IX - constranger o trabalhador a comparecer ao trabalho com o objetivo
de frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve;
X - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
Art. 836-D. Quando se configurar conduta anti-sindical, o juiz do
trabalho, mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual
reincidência e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva em
valor de um até quinhentas vezes o menor piso salarial do âmbito de
representação da entidade sindical, ou referência equivalente, sem prejuízo da
aplicação da multa coercitiva destinada ao cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer.
Art. 836-E. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão
da conduta anti-sindical, até mesmo a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:
I - induzir o empregador a admitir ou dispensar alguém em razão de
filiação ou não a uma entidade sindical;
II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
IV - deflagrar greve sem a prévia comunicação.”
“Art. 838-A. Qualquer empregado, em seu próprio nome e interesse, ou
as entidades dotadas de personalidade sindical, no interesse da categoria que
representar, no todo ou em parte, poderá promover ação para a tutela judicial
de direitos e interesses individuais, individuais homogêneos, coletivos ou
difusos, sob lesão ou ameaça de lesão, quando a pretensão versar sobre
direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, não possuir conteúdo
diretamente patrimonial e constituir matéria de competência da Justiça do
Trabalho.
§ 1.º Nas ações promocionais individuais ou plúrimas, o sindicato a que
os autores pertencerem ou, sucessivamente, o sindicato profissional
representativo de sua categoria poderá figurar como assistente litisconsorcial,
aplicando-se a disciplina do artigo 120 do Código de Processo Civil.
§ 2.º O sindicato assistente poderá transigir, recorrer, desistir da ação ou
continuar o processo iniciado pelo trabalhador, com o seu expresso
consentimento.
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§ 3.º O Ministério Público do Trabalho poderá funcionar em todas as
ações promocionais trabalhistas, na condição de fiscal da lei, inclusive poderá
ainda aditar pedidos, estendê-los e adequá-los, bem como, ao final, recorrer.
§ 4º. O objeto da ação promocional trabalhista limitar-se-á ao
conhecimento da lesão ou ameaça de lesão de caráter jusfundamental e à sua
correção ou reparação não-patrimonial, sem possibilidade de acumulação
objetiva com ações de outra natureza ou mesmo com ações de idênticas
pretensões, cujos fundamentos sejam diversos da própria tutela de direitos e
garantias fundamentais.
§5º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, inclusive no cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou após justificação prévia, citado o réu.”.
JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos a presente emenda com conteúdo modificativo da legislação
trabalhista, para oferecer atualização de linguagens e práticas a diversos dispositivos da
CLT, especialmente na perspectiva de sua garantia de direitos e procedimentos nas
relações de trabalho, compatíveis com as necessidades postas desde a última alteração
sistêmica da legislação chamada de “reforma trabalhista”, em 2017.
É preciso dar às relações laborais os patamares de dignidade e da função social tão
bem estruturada no texto constitucional.
Por todo o exposto, considerando que a matéria é de alta relevância para a classe
trabalhadora avançar na conquista das melhores condições de trabalho, com vantagens
mediatas para o empresariado (melhor prestação de serviço, trabalho de maior
qualidade, redução de acidentes e com a economia no pagamento das contribuições
sociais acidentárias) confiamos no apoio à presente Emenda
Sala das sessões

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00510

EMENDA Nº

- CMMPV

(À Medida Provisória 873, de 2019)

Inclua-se no art. 2º, o seguinte inciso::
“Art. 2º ..........................
... – o inciso XXVI do art. 611-B do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943;”

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical

Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 1 , como as
abaixo transcritas.
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
O inciso XXVI do art. 611-B é incompatível com as regras constitucionais e as normas
internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D84448DD002C3585.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.044481/2019-55

14 Março 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL – SUP. ÚNICO

Quinta-feira

475

MPV 873
00511

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, alterado pelo art. 1º da MP 873/2019, nos
seguintes termos:

“Art. 582. A contribuição dos empregados poderá ser feita por meio de
desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical; por meio de boleto
bancário ou equivalente eletrônico; mediante pagamento direto à entidade
sindical, entre outros, conforme previsto em seus estatutos ou mediante
aprovação em assembleia da categoria ou inclusão de cláusula em instrumento
coletivo de trabalho.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 580, considera-se um dia
de trabalho o equivalente a:
I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o pagamento ao empregado
ser feito por unidade de tempo; ou
II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, na hipótese de a
remuneração ser paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou nos casos em que o
empregado

receba,

habitualmente,

gorjetas,

a

contribuição

sindical

corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base,
no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social."
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para a
sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente a
Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
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A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o disposto no
inciso IV do art. 8º, abaixo transcrito:
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam esse
entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT 1 , como as
abaixo transcritas.
325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a dedução e
contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da contratação coletiva, estas cláusulas
só deveriam se tornar efetivas por meio das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº
1612, parágrafo 27).
326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores e seu repasse para o
sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva entre empregadores e sindicatos em geral,
sem obstáculos de natureza legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).
327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções coletivas deveriam
poder prever um sistema de dedução das contribuições sindicais sem ingerência por parte das
autoridades (ver Informe 289º, Caso nº 1594, parágrafo 24).
434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto no que diz respeito
a seus próprios orçamentos como aos das federações e confederações, deveriam regular-se pelos
estatutos dos sindicatos, das federações e confederações, razão pela qual a imposição de
contribuições por meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da
liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).

Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional. Trata-se
de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo art. 8º da
Constituição.
A modificação no art. 582 revela-se medida coerente com a justificativa de amoldar-se às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.

Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA

1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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MPV 873
00512

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 2019

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o art. 1º da MP 873/2019, nos seguintes termos:
Art. 1º.................................................................................................................
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento

dos

seus

empregados

as contribuições sindicais ou as

mensalidades devidas ao sindicato por imposição de lei, ou previstas em
estatuto da entidade ou em norma coletiva, e serão devidas por todos os
participantes de categoria desde que previamente autorizada por assembleia
geral com direito de oposição nessa oportunidade.
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do
importe descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do
desconto, sob pena de juros de mora no valor de dez por cento sobre o
montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das
cominações penais relativas à apropriação indébita.
Art. 578. As contribuições devidas as entidades sindicais pelos participantes
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
neste Capítulo.
Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que
participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou
de uma profissão liberal, em favor das entidades sindicais representativas da
mesma categoria ou profissão, observando o disposto no art. 591 desta
Consolidação.
Art. 579-A. Podem ser exigidas dos trabalhadores:
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º
da Constituição;
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II - a mensalidade sindical; e
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo
estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.
Art. 582.

Os empregadores são obrigados a descontar da folha de

pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a
contribuição sindical dos empregados devidas aos sindicatos.
§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da
importância a que alude o item I do art. 580, o equivalente:
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito
por unidade de tempo;
b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a
remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o
empregado

receba,

habitualmente,

gorjetas,

a

contribuição

sindical

corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de
base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência
Social. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A MP nº 873, de 2019, ao regulamentar o financiamento sindical, cria dificuldades para
a sustentação das entidades e da ação sindical propriamente dita, afrontando diretamente
a Constituição da República, que consagra o princípio da liberdade sindical.
A MP vai de encontro com os arts. 5º, 7º, 8º, IV e 37 da Carta Magna, em especial o
disposto no inciso IV do art. 8º.
Além disso, as modificações trazidas implicam flagrante violação de compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, em especial as Convenções nº 98 e 144. Reforçam
esse entendimento várias decisões proferidas pelo Comitê de Liberdade Sindical da
OIT1 , como as abaixo transcritas.
Assim, a MP nº 873/2019 revela-se a um só tempo inconstitucional e inconvencional.
Trata-se de grave ingerência que, ademais, ofende a autonomia sindical protegida pelo
art. 8º da Constituição.
A presente emenda modifica o texto alterado pela MP para restaurar o sistema justo de
financiamento do custeio sindical, com a autorização realizada por assembleia-geral da
categoria, tanto a profissional quanto a econômica, para possibilitar a manutenção da
sustentabilidade do sistema sindical; a defesa dos interesses da categoria e às regras
constitucionais e às normas internacionais relativas à autonomia e liberdade sindical.
1
Recopilação de decisões e princípios do Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT. 5ª
edição revisada em 2006.
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Sala das Comissões,

..........................................................
Zé Neto-PT/BA
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MPV 873
00513
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

/

DATA
/2019

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, de 2019
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO
TIPO
1 ( X ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA

4 ( ) ADITIVA

PARÁGRAFO

5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se o art. 579-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, constante do art. 1º da Medida Provisória nº
873, de 2019.

JUSTIFICATIVA
A redação dada ao art. 579-A da CLT estabelece que a contribuição confederativa, a
mensalidade sindical e as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo
Estatuto do sindicato ou por negociação coletiva, poderão ser exigidas somente dos filiados
ao sindicato.
Ou seja, o referido artigo trata o sindicato como uma associação pura e simples,
condicionando todas as contribuições inerentes à organização sindical à filiação à entidade.
Entretanto, tal regra vai de encontro ao disposto na Constituição Federal, que
estabelece o sistema sindical sustentado em três pilares fundamentais: a unicidade sindical
(art. 8º, II), a representação estruturada por categoria (art. 8º, III) e uma fonte de custeio
segura devida por todos os integrantes desta.
Assim, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, conforme preceitua o art.
8º, III, da Constituição Federal.
Isto posto, o sindicato consiste em associação coletiva, de natureza privada, voltada
à defesa e incremento de interesses coletivos profissionais e materiais de trabalhadores e
empregadores. Distanciam-se das demais associações por serem, necessariamente,
entidades coletivas, e não simples agrupamento permanente de duas ou de algumas
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pessoas. Distanciam-se mais ainda das outras associações por seus objetivos essenciais
estarem concentrados na defesa e incremento de interesses coletivos.
Ademais, cumpre ressaltar que dentro da representação sindical por categoria
encontram-se as negociações coletivas de trabalho, nas quais é obrigatória a participação
dos sindicatos, conforme determina o art. 8º, VI, da Constituição Federal. O disposto nos
acordos coletivos e nas convenções coletivas de trabalho, frutos da negociação coletiva,
abrange e beneficia toda a categoria representada, e não apenas os filiados.
Dessa forma, é inconstitucional, ilegal e desarrazoado impor que todas as
contribuições da organização sindical dependam da filiação ao sindicato.
Tal inconstitucionalidade resta ainda mais evidente ao fazermos o seguinte
questionamento: se um integrante da categoria profissional não filiado ao sindicato desejar
recolher determinada contribuição ao seu respectivo sindicato, não poderá o fazer por não
estar filiado à entidade.
Ora, como se sabe, a filiação ao sindicato é livre, conforme determina o art. 8º, V, da
CF/88. Porém, por também ser beneficiado pela atuação sindical, um determinado
trabalhador pode desejar contribuir com seu sindicato, sem precisar se filiar, até porque,
atualmente, verificam-se diversas práticas antissindicais contra trabalhadores filiados a
sindicatos.
É necessário, portanto, suprimir o art. 579-A da CLT, a fim de permitir que integrantes
da categoria não filiados ao sindicato possam contribuir financeiramente com sua entidade
sindical, por ser beneficiado da atuação desta, conforme determina o art. 8º, da Constituição
Federal.

Brasília,

de março de 2019.
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