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Nas próximas semanas, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados 
deverá receber o projeto de lei (PL) que restringe o funcionamento do comércio aos domingos. A 
expectativa é do deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA), que reapresentou na semana 
passada a matéria enviada à Casa em 1998 por seu autor, o então deputado Aldo Arantes 
(PCdoB-GO). O texto prevê que o comércio varejista só funcione aos domingos nos municípios em 
que houve r acordo coletivo entre patrões e empregados do setor. Além disso, a matéria dispõe 
sobre pagamento obrigatório de 100% adicionais sobre o valor pago nas horas dos demais dias.  
 
Para o vice-presidente do Sindicato dos Comerciários, Ricardo Patah, a reapresentação do projeto 
contribui para “limitar a escravidão” de sua categoria. “Hoje o comércio registra abusos em função 
do desemprego. Os comerciários trabalham praticamente todos os domingos e não recebem nada 
a mais por isso”.  
 
O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, discorda.  
 
O líder patronal chega a reconhecer que, fora as comissões pelas vendas, os trabalhadores do 
comércio não recebem salário adicional pelo trabalho aos domingos, já que o última dia do fim-
de-semana é considerado igual aos demais para a atual legislação trabalhista. “Mas o rendimento 
deles cresceu em função das comissões, que ficaram maiores devido ao maior número de horas 
trabalhadas”, ponderou.  
 
Almeida afirma não acreditar que a abertura aos domingos proporcionou ganhos aos comerciários. 
“Essa medida não gerou emprego, nem aquecimento das vendas, nem aumento de produtividade.  
 
Com isso, a comissão do comerciário permaneceu no mesmo patamar”, diz. Na opinião do 
deputado, os gastos dos consumidores não se ampliaram com o maior tempo de abertura do setor 
comercial. Segundo ele, o consumo apenas deixou de se concentrar nos dias úteis para se 
espalhar por todo o intervalo disponível. “A população não compra menos porque falta tempo, 
mas porque falta dinheiro. Por isso, não é aumentando o período de abertura das lojas que se vai 
aumentar o volume das vendas”, defende.  
 
Nível de emprego  
 
O diretor do Instituto de Economia da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo, 
acredita que o texto apresentado na Câmara propicia a concorrência desigual entre o comércio 
convencional e o eletrônico. Ele lembra que a matéria de Aldo Arantes não restringe os negócios 
realizados pela internet, podendo provocar a queda de rendimento dos empresários que ainda não 
oferecem seus produtos virtualmente. “O comércio hoje não sofre competição apenas da outra 
loja, mas da negociação eletrônica, que funciona 24 horas por dia todos os dias”, observa 
Solimeo. Por esse motivo, diz o diretor, a limitação ao comércio convencional poderia implicar um 
grande número de demissões no segmento.  
 
O presidente da Alshop acrescenta que a exigência de dispensar os funcionários em dois domingos 
por mês, conforme prevê o PL de Aldo Arantes, poderá onerar ainda mais o empresário –o que 
pode colocar em risco o emprego dos comerciários. “Enquanto o presidente da República quer que 
o empresário seja desonerado, vem um deputado e cria um projeto que cria obstáculos aos que 
querem criar empregos. Com certeza, milhares de trabalhadores serão desempregados se a 
matéria for adiante”, opina.  
 
Responsável pela reativação da polêmica, o deputado Daniel Almeida reforça que o aumento da 
jornada não ampliou o volume negociado nas cidades que adotaram essa medida antes da lei 



federal. Ainda assim, ele ressalta que sua proposta não elimina a possibilidade de abertura do 
comércio aos domingos.  
 
“Pode até abrir, desde que haja entendimento para proteger principalmente o interesse do 
trabalhador e do cidadão, e não somente o do empresário”, finaliza o parlamentar. Almeida 
sustenta que, segundo dados do Dieese em Salvador, o trabalho aos domingos elevou a jornada 
dos comerciários acima das 44 horas semanais previstas na Constituição.  
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