
 As entidades abaixo nominadas, reunidas no dia de hoje, 
juntamente com os Senadores Paulo Paim e o relator senador Vanderlan 
Cardoso, vem a público exortar o Senado Federal a SUPRIMIR do Projeto 
de Lei de Conversão n. 15/2020 as matérias que são estranhas à MP 936, 
pelas razões abaixo descritas: 

 O PLC 15 é inconstitucional porque inclui dispositivos que lhe são 
estranhos. Nesse sentido, já decidiu o STF na ADI 5.127.  

As matérias estranhas à MP 936, incluídas no texto do PL são: 1) 
alteração do critério de correção monetária de débitos trabalhistas, que 
passam a ser atualizados apenas a partir da data da condenação; 2) a 
modificação da forma de cálculo dos juros de mora dos débitos 
trabalhistas, que passam a corresponder aos juros de poupança; 3) 
fragilização ainda maior da garantia representada pelo depósito recursal; 
4) majoração da jornada dos bancários; 4) retirada do caráter salarial da 
alimentação concedida direta ou indiretamente pelo empregador; 5) 
privatização do INSS; 6) autorização de renúncia fiscal.  

É também inconstitucional porque as medidas estranhas 
introduzidas no texto estavam na MP 905, revogada em seu último dia de 
vigência. Portanto, na forma do art. 62, § 10, da Constituição, não pode 
ser reeditada na mesma sessão legislativa. 

Por fim, deve ser alterado na parte em que contraria a literalidade 
do artigo 7º, XXVI, da Constituição. Sua compatibilidade com o texto 
constitucional, nesse aspecto, depende do reconhecimento de que 
eventual redução de salário só poderá ser discutida e admitida em âmbito 
coletivo, com a participação efetiva das entidades sindicais. 

Diante disso, propomos:  

A exclusão das matérias inseridas no PLC 15/2020, que são 
estranhas ao texto da MP 936 (artigo 32 e seguintes), bem como o 
reconhecimento da necessidade de intervenção das entidades sindicais 
para validade de acordo que implique redução de salário.  

 Brasil, 13 de junho de 2020. 

  


