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EMENDA ADITIVA Nº

- CAE

Dê-se ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, na forma do art.
1º do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2017, a seguinte redação:
“Art. 1º ...................................................................................
.................................................................................................
“Art. 473. .........................................................................
...................................................................................................
XI – 2 (dois) dias a cada seis meses para acompanhar filho
menor de 18 (dezoito) anos em consulta médica.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no inciso XI, é
vedado ao empregador descontar as horas em que o trabalhador
sendo mãe, pai ou responsável tenha se ausentado do trabalho para
acompanhar filho menor de 18 (dezoito) anos, a consulta médica,
comprovada por atestado de comparecimento, permitida a
compensação de jornada de trabalho, até o limite de 2 (duas) horas
diárias. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Apresento o presente Projeto de Lei para complementar, de
forma necessária, a modificação da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que foi
instaurada pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016.
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(ao PLC nº 38, de 2017)
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Referida Lei introduziu no art. 473 da CLT a possibilidade de
que o trabalhador possa se ausentar por um dia de trabalho ao ano para
acompanhar filho de até seis anos a consulta médica. Ao fazê-lo, buscou
sempre buscaram ressaltar.
Não obstante a importância dessa disposição, entendemos que a
atual redação da CLT peca por sua excessiva timidez. Com efeito, ao limitar
a possibilidade de acompanhamento médico unicamente aos filhos de até seis
anos, o legislador deixou de contemplar boa parte, senão a maior parte dos
trabalhadores e das crianças brasileiras, além da totalidade dos adolescentes.
É verdade que as crianças menores são mais suscetíveis às
doenças típicas da infância, a justificar essa atenção especial da Lei, mas
crianças maiores de seis anos, se não costumam ficar doentes com a mesma
frequência, também são amplamente dependentes dos pais para obter os
necessários cuidados médicos. O mesmo pode ser dito, mutatis mutandi, em
relação aos adolescentes, muito menos dependentes dos pais, mas que ainda
podem precisar de seu auxílio.
É muito comum em grande parte das empresas, descontar da
remuneração do empregado as horas prescritas no atestado de
comparecimento por dia de serviço, ressalto que ao menor de 16 anos não é
prestada a assistência à saúde sem o acompanhamento de responsável.
Por esse motivo, apresentamos a presente proposição, que
modifica a atual redação do inciso XI do art. 473 da CLT e garante
justificação da falta do empregado para acompanhamento a consulta de filho
menor de qualquer idade. Além disso, estabelece que não poderão ser
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ressaltar o apoio ao bem estar da infância que a sociedade e o legislador
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descontadas as horas despendidas em acompanhamento a consulta dos
filhos, permitindo-se, contudo, a compensação de jornada.

adequada a intenção já manifestada pelo legislador e representará um grande
avanço para a saúde da infância e adolescência.

Sala das Sessões,

Senadora ROSE DE FREITAS

SF/17193.28332-60

Acreditamos que o presente projeto complementa de forma

