PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2016

Dispõe sobre a antecipação da comemoração de
feriados.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Serão comemorados por antecipação, nas segundasfeiras, os feriados que caírem nos demais dias da semana, com exceção dos
que ocorrerem nos sábados e domingos, e dos dias 1º de janeiro
(Confraternização Universal), Carnaval, Sexta-Feira Santa, 1º de maio (Dia
do Trabalho), Corpus Christi, 7 de setembro (Dia da Independência), 12 de
outubro (Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil) e 25 de dezembro
(Natal).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei, que ora temos a honra de submeter
ao crivo das Senhoras Senadoras e dos Senhores Senadores, objetiva
disciplinar a antecipação para as segundas-feiras da comemoração dos
feriados que caírem nos demais dias da semana, com exceção dos que
ocorrerem nos sábados e domingos. Essa é a regra geral.
Todavia, é imprescindível destacar que há feriados que
necessitam ser comemorados nas suas respectivas datas, em respeito à
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Optou-se pela antecipação da comemoração dos feriados nas
segundas-feiras pelo fato de que seu eventual adiamento para as sextasfeiras prejudicaria sobremaneira o comércio aos sábados,
comprovadamente o melhor dia de vendas para os comerciantes em geral.
O objetivo central dessa singela proposição é minimizar os
danos ao funcionamento das empresas, ao emprego dos trabalhadores e à
arrecadação dos Governos de todos os níveis da federação, causados pelo
excessivo número de feriados, circunstância que leva à drástica redução dos
dias úteis destinados à produção e à comercialização de bens e serviços.
Sabemos que essa circunstância – redução dos dias úteis pelo
número excessivo de feriados – é agravada quando esses feriados ocorrem
entre as terças e sextas-feiras. É quase uma tradição de nosso povo estender
esses feriados, o que acaba por comprometer o trabalho nos dias úteis que
se lhes seguem. Trata-se do popularmente conhecido “enforcamento dos
dias úteis”.
Nossa intenção com a presente proposição é, de um lado,
preservar nossos feriados e datas comemorativas nacionais em que,
segundo o § 2º do art. 215 da Constituição Federal, exaltamos eventos e
personagens simbólicos, de alta significação para os diferentes segmentos
étnicos nacionais e, de outro lado, manter aquecida a atividade econômica
de uma forma geral, o que redundará na proteção das empresas e dos
trabalhadores.
A intenção de impedir o prolongamento desarrazoado dos dias
não trabalhados e de manter “a roda da economia girando” é especialmente
relevante em situações de grave crise econômica como a que ora
enfrentamos.
Atualmente, inexiste lei federal que disponha sobre o tema. A
última que o fez foi a Lei nº 7.320, de 11 de junho de 1985, que dispunha
sobre a antecipação da comemoração de feriados, alterada pela Lei nº
7.765, de 11 de maio de 1989, e posteriormente revogada pela Lei nº 8.087,
de 29 de outubro de 1990, todas com origem no Poder Legislativo.
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tradição nacional e até mundial, notadamente o Carnaval, a Sexta-feira
Santa, o Dia do Trabalho, Corpus Christi, o Dia da Independência do
Brasil, a data alusiva a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, o
Natal, e a Confraternização Universal.
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Essas são as razões que nos levam a pleitear às Senhoras
Senadoras e aos Senhores Senadores o aprimoramento do texto e sua
posterior aprovação.

Sala das Sessões,

Senador DÁRIO BERGER
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Esse fato demonstra a necessidade de rapidamente buscarmos
uma alternativa normativa para eliminar essa importante lacuna em nosso
ordenamento jurídico.

