
 

  

Art. 7º, inciso XV 
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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:02261 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES REPOUSO SEMANAL 
REMUNERADO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. 
 
 SUGESTÃO:03595 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES O REPOUSO 
SEMANAL REMUNERADO, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
 SUGESTÃO:05143 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A CONCESSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA, A REMUNERAÇÃO 
DO TRABALHO NOTURNO E O REPOUSO SEMANAL. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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 SUGESTÃO:05872 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O TRABALHADOR TENHA DIREITO A REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, DE 
PREFERÊNCIA AOS DOMINGOS. 
   
 SUGESTÃO:06361 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES DIREITOS QUE 
VISEM MAIORES BENEFÍCIOS E MELHORIA DE SUA CONDIÇÃO SOCIAL; REPOUSO 
SEMANAL REMUNERADO DE DOIS DIAS CONSECUTIVOS (SÁBADOS E DOMINGOS) ASSIM 
COMO NOS FERIADOS. 
 
 SUGESTÃO:07914 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências públicas realizadas 

pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Público está disponível em: 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-

processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º A Constituição assegura aos trabalhadores e aos servidores públicos civis, 

federais, estaduais e municipais, independente de lei, os seguintes direitos, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

X - repouso renumerado nos sábados, domingos e feriados civis e religiosos de 

acordo com a tradição local, ressalvados os casos de serviço indispensáveis 

quando o trabalhador deverá receber pagamento em dobro e repouso em outros 

dias da semana, garantido o repouso de dois fins de semana, pelo menos, por 

mês;  

[...] 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 2º São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos 

servidores públicos civis, federais, estaduais e municipais, e a todos os demais, 

independentemente de lei, os seguintes direitos, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

X - repouso remunerado aos sábados, domingos e feriados civis e religiosos de 

acordo com a tradição local, ressalvado o caso de serviço indispensável, quando o 

trabalhador deverá receber pagamento em dobro e repouso em outros dias da 

semana, garantido o repouso em um fim de semana, pelo menos, por mês;  

[...] 

Consulte na 24ª reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos a votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 25/07/1987, suplemento, a partir da p. 174, disponível em:  

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 10.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 2º São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e aos servidores 

públicos, federais, estaduais e municipais, os seguintes direitos, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social. 

[...] 

XV - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados 

civis e religiosos de acordo com a tradição local; 

[...] 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 2º São assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, e aos servidores 

públicos, federais, estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 

os seguintes direitos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XVI - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados 

civis e religiosos de acordo com a tradição local; 

[...] 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social a votação da redação final 

do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, a partir da p. 120. Disponível em:  

http://www2.camara.gov.br/atividade-

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 14  São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XVI - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados 

civis e religiosos de acordo com a tradição local; 

[...] 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 13  São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XVI - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados 

civis e religiosos de acordo com a tradição local; 

[...] 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 33.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 7º  Além de outros, são direitos dos trabalhadores: 

[...] 

XIII - repouso semanal remunerado; 

[...] 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 16.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 6º Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  

[...] 

XIII - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos e feriados 

civis e religiosos de acordo com a tradição local; 

[...] 

 

Destaque(s) apresentado(s) nº 0112/87, referente à emenda 32950.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1229.  

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XIV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos e feriados 

civis e religiosos, de acordo com a tradição local; 

[...] 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão nº 02038, Art. 8º, XIV. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

[...] 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 6º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

[...] 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

[...] 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00064 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Onde couber:  
"Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que, nos termos da lei, visem a melhoria de  
sua condição social.  
[...] 
VI - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos e nos feriados civis e  
religiosos, de acordo com a tradição local;  
[...] 
Justificativa: 
Os direitos dos trabalhadores merecem uma abrangência, cada vez maior, de forma minuciosa e 
explicita, que vão desde o salário, da jornada de trabalho até higiene e segurança do trabalho e da 
previdência social. 
Parecer:   
   A Emenda ora proposta abrange o universo dos direitos dos trabalhadores. Já estão contemplados 
no anteprojeto os seguintes itens: I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVIII.  
A proposta no item XI está compreendida no direito à higiene e segurança do trabalho, contempladas 
no anteprojeto.  
A cogestão preconizada no item XVI foi recusada pelas organizações sindicais ouvidas por esta 
Subcomissão, que vêem nela vários inconvenientes: o restante contido nesse item acha-se 
contemplado.  
Item XXVII: a aposentadoria aos 25 anos de efetivo exercício.  
É considerada demasiado precoce por todos os segmentos da sociedade ouvidos. Item XXIX: 
aposentadoria aos 20 anos de serviço para os deficientes físicos, não é consentânea com o item 
XVIII do art. 2o do anteprojeto, que proíbe a discriminação contra o deficiente físico, colocando-o em 
pé de igualdade com os demais trabalhadores, para todos os efeitos.  
Opinamos pela rejeição, por prejudicialidade e, nos casos destacados, pela rejeição por dissonância 
com o anteprojeto. 
   
   EMENDA:00099 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 

                                                      
2 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:   
   Emenda Supressiva:  
"Art. 2-X Repouso remunerado nos sábados,  
domingos e feriados civis e religiosos de acordo  
com a tradição local, ressalvados os casos de  
serviços indispensáveis, quando o trabalhador  
deverá receber pagamento em dobro, garantindo o  
repouso de 2 (dois) fins de semana, pelo menos,  
por mês." 
Justificação: 
A supressão do repouso em outros dias da semana, além de já receber o dobro pelos trabalhos 
executados nos sábados, domingos e feriados civis e religiosos - garantidos o repouso de pelo menos 
dois fins de semana por mês, visa não sobrecarregar tanto os custos operacionais das empresas que 
têm o escopo inerente à sua função empresarial de serem competitivas nos mercados internos e 
externos. 
Não convém ao empresariado, aos empregados e à Nação tornar as empresas incompetitivas pelo 
excesso de encargos trabalhistas. 
Parecer:   
   A previsão do pagamento em dobro nos sábados e domingos e feriados, visa, somente, aos casos 
excepcionais, de necessidade imperiosa de execução de trabalhos inadiáveis.  
Isso não onera a empresa como afirma a "Justificação", a ponto de prejudicar a sua competividade 
mercadológica. Se o trabalho nesses dias for rotineiro ou frequente, há sempre a alternativa de sua 
execução por turnos de revezamento. O repouso em pelo menos dois fins de semana visa a impedir 
tratamento discriminatório para esses trabalhadores que, no interesse da empresa, veem-se 
impedidos do descanso que, desde os tempos bíblicos, é concedido nesses dias.  
Pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:00138 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 1o.  
inciso I, art. 2o. incisos XIII e VII.  
"O Estado assegurará que não haja homem ou  
mulher em condições de trabalhar que não obtenha  
emprego que lhe permita satisfazer as necessidades  
materiais, contribuir para o progresso da  
sociedade e buscar sua realização pessoal."  
"O trabalhador só poderá ser despedido por  
justa causa, nos termos previstos na lei, com  
direito a indenização e fundo de garantia  
equivalente."  
"No estabelecimento e atualização do salário  
mínimo nacional o Estado levará em conta as  
necessidades básicas de uma família para sua  
alimentação, habitação, saúde, educação,  
vestuário, lazer e transporte ao trabalho,  
estabelecendo-se na lei a responsabilidade civil  
de ministro e funcionários públicos que por seus  
atos ou omissões contribuíram para o seu  
rebaixamento relativo. A diferença entre o  
salário mínimo e o maior salário empregado,  
funcionário civil ou militar exercente de cargo ou  
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função pública não poderá exceder 30 vezes.  
Progressivamente se buscará reduzir a diferença."  
"Não haverá pessoa incapacitada para o  
trabalho que não tenha meios dignos de  
subsistência. O Estado garantirá aos deficientes,  
parcialmente incapacitados, emprego adequado às  
suas condições físicas e eventuais."  
"Não haverá trabalho sem condições dignas de  
higiene e segurança."  
"A lei garantirá ao trabalhador involuntária  
e temporariamente desempregado a assistência  
material necessária a sua subsistência e ao seu  
retorno à atividade produtiva."  
"Não haverá distinção de salários e de  
critérios de administração por motivos de sexo,  
raça, estado civil e deficiência física."  
"A lei garantirá proteção especial à mulher  
durante e após o seu período de gravidez bem como  
regulará a implantação e manutenção de creches  
para atenção à infância nos locais de trabalho e moradia."  
"Não haverá período de trabalho superior a 8  
horas diárias, com intervalo para repouso mínimo  
de 1 hora, salvo nos casos especialmente previstos  
em lei. O trabalho em período excedente às 8 horas  
diárias será remunerado em dobro, e em nenhum caso  
poderá exceder a 2 horas."  
"O repouso semanal e os feriados civis serão  
remunerados de igual forma às horas trabalhadas e  
o primeiro não poderá ser aproveitado com período  
de trabalho excedente."  
"Todo trabalhador tem direito a 30 dias  
anuais de férias remuneradas e ao descanso e lazer  
em instituições apropriadas na forma prevista na lei." 
Justificativa: 
É sabido que, num País desenvolvido e socialmente equilibrado as diferenças sociais não existem. 
Uma das principais providências foi reduzir as distancias salariais. E muitos destes países o maior 
salário não excede, em nenhuma hipótese, doze vezes o menor salário. 
Entre nós devemos introduzir essa prática de eficaz resultado e elevada justiça, mesmo que 
progressivamente. 
Parecer:   
   A presente emenda apresenta várias propostas sem explicitar o dispositivo do anteprojeto a que se 
referem.  
Pleno emprego e estabilidade estão contemplados no anteprojeto, bem como salário mínimo.  
Diferença do menor para o maior salário, sustenta-se o anteprojeto, que reflete posicionamento da 
classe trabalhadora.  
Fonte de renda que possibilita vida digna, incluindo os incapacitados e proibição de discriminação 
contra o deficiente físico, também está previsto no anteprojeto.  
Higiene e segurança e seguro-desemprego, proibição de discriminação por qualquer razão, licença-
maternidade e creches, jornada de trabalho, hora extra, repouso semanal e férias anuais 
remuneradas são temas já constantes do anteprojeto.  
As matérias não previstas no anteprojeto são: responsabilidade civil dos ministros e funcionários por 
rebaixamento relativo do valor do salário mínimo e descanso e lazer em instituições apropriadas. 
Ambas poderão ser aproveitadas.  
Opinamos pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:00171 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de  
sua condição social:  
[...] 
X - repouso semanal remunerado e nos feriados  
civis e religiosos, de acordo com a tradição local;  
[...] 
Justificativa: 
A emenda visa definir os direitos dos trabalhadores em conceitos compatíveis com as reivindicações 
da sociedade brasileira hodierna, definindo direitos já estabelecidos nos Países civilizados.  
Parecer:   
   A presente Emenda propõe uma redação completa para o artigo que trata dos direitos dos 
trabalhadores (art. 2º do anteprojeto).  
Pela análise dos incisos propostos, verificamos que os seguintes já foram contemplados: I, II, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX e XX.  
No inciso III é proposto salário mínimo familiar, o qual já está compreendido no salário mínimo 
previsto no inciso I do anteprojeto.  
A estabilidade proposta no inciso XVI é menos interessante para o trabalhador do que a constante do 
inciso XIII do art. 2o do anteprojeto.  
A assistência sanitária, hospitalar, médicas e odontológica está compreendida na assistência à 
saúde, contemplada no inciso XI do art. 1 do anteprojeto.  
A proposta de colônias de férias e clínicas de repouso foi cogitada mas não adotada no rol de 
reivindicações das entidades sindicais.  
Quanto à aposentadoria, preferimos a que foi proposta pela classe trabalhadora, refletida no 
anteprojeto (inciso XXXIII do art. 2o). 
   
   EMENDA:00259 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   O artigo 2o. do anteprojeto passar a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 2o. É garantido ao trabalhador, além de  
outros direitos reconhecidos em seu prol em  
convenções internacionais das quais o Brasil seja  
signatário ou pela legislação ordinária, os  
seguintes:  
[...] 
IX - repouso semanal e nos feriados civis e  
religiosos com remuneração;  
[...] 
Justificativa: 
A emenda procura explicar os direitos e garantias fundamentais do trabalhador em norma auto-
executável. 
Parecer:   
   A emenda apresenta alterações a 18 incisos do artigo 2º do anteprojeto além do próprio caput. 
Entendemos haver infringência do artigo 23 § 2ºdo Regimento da ANC, razão pela qual opinamos 
pela sua rejeição. 
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   EMENDA:00407 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso X do art. 2o. a seguinte redação:  
"X - repouso semanal remunerado,  
preferentemente aos domingos, bem como nos  
feriados civis e religiosos, de acordo com a  
tradição local." 
Justificativa: 
A alteração ora proposta conjuga-se com a do inciso VIII do artigo. O restante da matéria suprimida já 
esta regulada ou poderá sê-lo por lei Ordinária.  
Parecer:   
   A emenda suprime do inciso X do artigo 2o do Anteprojeto a explicitação do sábado como dia de 
repouso semanal remunerado, bem como as compensações previstas para o trabalhador que, 
em casos indispensáveis, venha a trabalhar nos dias citados.  
Argui o autor por um lado, a conjugação da redação proposta com a do item um, que dispõe sobre a 
duração diária e semanal do trabalho, por outro, ser matéria de lei ordinária as medidas 
compensatórias.  
Entendemos que a estipulação da jornada diária de 8 horas diárias combinada com a duração 
semanal do trabalho de 40 horas redunda em dois dias de descanso semanal remunerado. É lógico, 
portanto a designação expressa do sábado, juntamente com o domingo e feriados como dias 
preferenciais para repouso remunerado.  
No que se refere às medidas compensatórias, sua inclusão obedece a critério verificado em nossas 
Constituições passadas e mais uma vez reiterado na atual Assembleia Constituinte.  
A inclusão, na carta, para efeito de maior garantia, de todo um rol de direitos considerados 
importantes para a o cidadão.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Art. 2o. X Repouso remunerado aos domingos e  
feriados civis e religiosos de acordo a tradição  
local, ressalvado o caso de serviço indispensável,  
quando o trabalhador deverá receber pagamento em  
dobro e repouso em outros dias da semana, pelo  
menos, por mês. 
Justificativa: 
Além do fato de culturalmente o povo brasileiro já ter o consumo do trabalho aos sábados, somos um 
país em desenvolvimento e de grandes carências. Ainda não podemos reduzir nosso horário semanal 
de trabalho. Há muito o que se construir neste país, temos ainda uma dívida social que há de ser 
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equilibrada com muito trabalho. Para as organizações que preferiram não trabalhar aos sábados, há 
então, o recurso de distribuir as oito horas pelos outros cinco dias da semana.  
Parecer:   
   APROVAÇÃO PARCIAL. Trata-se de emenda ao item X do art. 2º, no sentido da exclusão do 
sábado na disposição de Anteprojeto  
A partir da ressalva o assunto se insere no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00205 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Incluam-se, no anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, dentre os direitos  
assegurados ao trabalhador, os seguintes  
dispositivos:  
"- salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
- repouso semanal remunerado e nos feriados civis religiosos, na forma da lei;  
- férias anuais remunerais;  
- higiene e segurança no trabalho;  
- descanso remunerado da gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e do salário;  
- fixação das porcentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão;  
- reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;  
- assistência sanitária, hospitalar, médico dentária preventiva e reabilitação profissional em  
caso de acidente;  
- previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez e morte, seguro desemprego,  
seguro contra acidentes do trabalho e proteção da maternidade e paternidade, mediante contribuição  
da União e do empregador;  
- proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico ou intelectual, ou entre os  
profissionais respectivos;  
- colônias de férias e clínicas de repouso, recuperação e convalescência, mantidas pela União;  
- greve;  
- remuneração ao menor trabalhador equivalente à de outros trabalhadores que exerçam  
as mesmas atividades;" 
Justificativa: 
A presente emenda reúne alguns direitos fundamentais dos trabalhadores que, entendemos, devem 
figurar na Constituição Federal, na parte relativa à Ordem Econômica e Social. 
Com pequenas alterações, que visam apenas o seu aperfeiçoamento, a grande maioria dos direitos 
ora propostos refere-se a conquistas já alcançadas pelo trabalhador brasileiro. A principal inovação 
introduzida é no sentido de assegurar uma maior participação do trabalhador nas decisões que o 
afetam diretamente, como por exemplo, na fixação do valor do salário mínimo.  
Tais dispositivos foram sugeridos pelo II Encontro Nacional sobre o aspecto da Doutrina Espírita.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Parecer idêntico ao de nº 701191-1 
   
   EMENDA:00280 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda ao Inciso X, do Artigo 2o, do  
Anteprojeto da Subcomissão - VII - A - dos  
Direitos dos Trabalhadores e Funcionários  
Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"X - Repouso remunerado semanal e nos  
feriados civis e religiosos, de acordo com a  
tradição local." 
Justificativa: 
A redação proposta assegura o descanso remunerado do trabalhador nas ocasiões necessárias.  
A forma de aplicação do dispositivo deve ser deixada ao legislador ordinário e às convenções 
coletivas, sendo oportuno registrar o excelente tratamento atual de nossa legislação para a matéria. 
Parecer:   
   Aprovada. Entendemos ser procedente a mudança proposta pelo autor da Emenda. A redação 
proposta assegura o descanso remunerado do trabalhador nas ocasiões necessárias. 
   
   EMENDA:00462 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo segundo do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos, civis,  
federais, estaduais e municipais, os seguintes  
direitos, além de outros que visem à melhoria de  
sua condição social:  
[...] 
VI - Repouso remunerado de acordo com a lei e  
nos termos da negociação direta entre empregados e  
empregadores;  
[...] 
Justificativa: 
Além de assegurar e definir claramente princípios entre os direitos dos trabalhadores na Constituição 
Federal, devem ser incluídos mecanismos que permitem à classe trabalhadora, ultrapassar os limites 
de suas conquistas, com formas de atuação pacífica e de verdadeira pressão sobre o capital.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2º, do Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00480 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso X do artigo 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, a seguinte redação:  
"Art. 2o. - ................................  
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..................................................  
X - repouso semanal remunerado,  
preferentemente aos domingos, e nos feriados civis  
e religiosos". 
Justificativa: 
Esta emenda é decorrência de outra, que estamos apresentando, relativamente ao inciso VIII do 
mesmo artigo 2º. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Consideramos aprovada parcialmente esta emenda, de vez que, a sua 
pretensão, embora contempla o mesmo mérito no texto do anteprojeto, não faz menção, no entanto, 
aos dizeres "de acordo com a tradição local" contemplada no referendo texto. 
   
   EMENDA:00582 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso X, do  
artigo 2o., do Anteprojeto Final da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos:  
"X - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos, de acordo com a tradição local;" 
Justificativa: 
A lei ordinária deve regulamentar a matéria, considerando peculiaridades do trabalho, aspectos 
regionais e sazonais, e a situação econômica do País.  
Ademais, não tem sentido que, na Constituição, se inclua o sábado como dia destinado a repouso 
remunerado.  
Apenas um dia da semana deve ser destinado ao repouso, permanecendo os seis dias restantes 
livres para que, de acordo com suas conveniências e as características de cada atividade, 
empregados e empregadores negociem e acordem sobre a melhor maneira de dispor a respeito de 
jornada semanal de trabalho, qualquer que seja sua duração.  
Parecer:   
   Aprovada. Consideramos aprovada esta Emenda, de vez que a sua pretensão é plenamente 
contemplada no texto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00676 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o., a seguinte redação:  
"Art. 1o. - As normas de valorização e  
proteção ao trabalho obedecerão aos seguintes  
princípios, visando ao bem-estar social dos trabalhadores:  
I - dever social do trabalho, salvo por  
motivos de idade, doença ou invalidez;  
II - igualdade de oportunidades na escolha da  
profissão ou gênero de trabalho;  
III - proteção adequada à infância e à velhice;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer,  
conforme as condições de cada região, às suas  
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necessidades básicas e às de sua família;  
V - não discriminação ou distinção, exclusão  
ou preferência baseada em motivos de raça, cor,  
sexo, religião, opinião política, ascendência  
nacional ou origem social, com igualdade de  
oportunidade e de tratamento no emprego ou no  
exercício da profissão. Não se considera distinção  
as preferências baseadas nas qualificações  
exigidas para a função ou cargo, nem as normas  
concernentes a racionalização do trabalho;  
VI - integração na vida e no desenvolvimento da empresa;  
VII - duração semanal do trabalho não  
excedente a 48 horas, com intervalo para descanso,  
salvo casos excepcionalmente previstos;  
VIII - repouso semanal remunerado e nos feriados civis e religiosos;  
IX - férias anuais remuneradas;  
X - medicina e segurança do trabalho;  
XI - proibição de qualquer trabalho e menores  
de 12 anos. A lei definirá quais as atividades que  
não devem ser exercidas por menores de 18 anos,  
por razões de saúde e de moral.  
XII - condições especial de trabalho à gestante;  
XIII - indenização ao trabalhador despedido,  
através de fundo de garantia por tempo de serviço  
e seguro desemprego a ser definido em lei, que  
estabelecerá a forma de seu gerenciamento  
paritário entre trabalhadores, empregadores e o  
Estado e bem assim as fontes de recursos  
necessários ao seu custeio;  
XIV - previdência social nos casos de doença,  
invalidez, velhice e morte, com proteção adequada  
contra acidente de trabalho, bem como assistência  
sanitária, hospitalar e médica preventiva;  
XV - aposentadoria, com salário compatível,  
conforme o que for estabelecido em lei.  
§ Único - Nenhuma prestação de serviço de  
assistência ou benefício compreendidos na  
previdência social será criada, majorada ou  
estendida sem a correspondente e vinculada fonte  
de custeio total. 
Justificativa: 
O Anteprojeto aprovado traz, em seu art. 1º, uma série de propostas cuja implementação encontra 
óbices de natureza material e outras que se traduzem em simples propósitos ideais, sem qualquer 
vínculo com a realidade nacional ou com os reais interesses dos trabalhadores.  
A proposta ora apresentada prima por ser objetiva e realista e busca o alcance efetivo do bem-estar 
social dos trabalhadores sem qualquer conotação meramente programática ou que implique em 
casuísmos ou interpretações com alto grau de subjetivismo.  
 
   
   EMENDA:00850 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. Aos trabalhadores são assegurados  
os seguintes direitos que visem sua proteção e  
melhoria de condições de vida:  
[...] 
VI - repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados civis e religiosos de acordo com a  
tradição local;  
[...] 
Justificativa: 
As modificações feitas obedecem a três critérios:  
1 – fazer constando texto constitucional apenas as normas fundamentais, deixando as especificações 
para lei ordinária;  
2 – eliminar as matérias já explicadas em relatórios de outras subcomissões;  
3 – não estabelecer índices, que têm referencial temporário, num texto que deve ser permanente.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2º, do Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00989 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 2o. - Inciso X: Substituir a redação por:  
"Repouso semanal remunerado, de preferência  
aos domingos e nos feriados civis e religiosos de  
acordo com a tradição local". 
Justificativa: 
Aumento substancial de custo produto, maior pressão inflacionária com redução da capacidade de 
competição em mercado; 
Em empresas de horário contínuo (turno de revezamento), totalmente inviável a montagem de 
escalas de trabalho, atendendo a este dispositivo de repouso de dois fins de semana, pelo menos, 
por mês.  
Parecer:   
   Aprovada. Consideramos aprovada a presente emenda, de vez que a sua pretensão contempla 
plenamente o texto constante do anteprojeto. 
   
   EMENDA:01151 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso X, do Artigo 2o. do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
- Repouso semanal remunerado, preferentemente  
aos domingos, bem como nos feriados civis e  
religiosos, de acordo com a tradição local. 
Justificativa: 
A alteração ora proposta fundamenta-se no fato de que a matéria suprimida já está regulada ou 
poderá sê-lo pior Lei Ordinária ou mesmo através de negociação coletiva.  
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Parecer:   
   Aprovada. Consideramos aprovada a presente Emenda, de vez que a sua pretensão contempla 
plenamente o que consta do texto do anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00142 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XV do art. 2o. a seguinte redação:  
XV - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis quando o trabalhador deverá receber  
pagamento em dobro e repouso de dois fins de  
semana, pelo menos, por mês; 
Justificativa: 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto no anteprojeto do Relator da Comissão, 
por ele não considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No 
encaminhamento da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da 
medida na futura Carta Maior.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Retirou-se o "sábado" por sugestão de algumas entidades que, devido sua atividade preferem 
trabalhar 7 horas de segunda a sexta e 5 horas aos sábados, respeitando-se as 40 horas semanais.  
Quanto à ressalva constante da sugestão, embora justa e oportuna, somos da opinião que deva ser 
tratada no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00405 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XV, do art. 2o., da Comissão  
da Ordem Social a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
XV - o trabalhador terá assegurado nos  
sábados, domingos e feriados, repouso remunerado,  
ressalvados os casos de serviços indispensáveis,  
quando o trabalhador deverá receber pagamento em  
dobro e repouso em outros dias da semana,  
garantido o repouso de 2 (dois) fins de semana  
pelo menos uma vez ao mês." 
Justificativa: 
Esta emenda, elaborada pelo DIAP, vem de encontro a uma justa aspiração de alguns setores, 
principalmente industriais, submetidos ao sistema de rodizio, e tendo que trabalhar nos fins de 
semana.  
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Esse sistema é altamente prejudicial às relações sociais familiares e até ao exercício dos cultos 
religiosos.  
No momento em que os trabalhadores avançam nas suas conquistas, é de se inscrever na nova 
Constituição a presente norma, de tal sorte que as empresas que se valem do sistema de 
revezamento nos finais de semana, afora os serviços essenciais e indispensáveis, sejam impedidos 
de utilizá-lo.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Consideramos as condições propostas pela emenda para a realização de serviços indispensáveis, 
matéria de legislação ordinária. Não é difícil prever, por exemplo, conjunturas, no futuro próximo, em 
que o pagamento do trabalho realizado nos dias de repasse supere o dobro do pagamento normal.  
Somos contrários à inclusão do sábado entre os dias de repouso uma vez que, a jornada de 40 horas 
semanais pode ensejar a redução da jornada diária para 6 horas, a adoção de sistema de turnos e, 
em consequência, o trabalho aos sábados. 
   
   EMENDA:00678 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitui o inciso XV, do art. 2o. do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, pelo seguinte:  
Inciso XV - Repouso remunerado aos sábados,  
domingos e feriados civis e religiosos de acordo  
com a tradição local, ressalvado o caso de serviço  
indispensável, quando o trabalhador deverá receber  
pagamento em dobro e repouso em outros dias da  
semanas, garantindo o repouso em um fim de semana,  
pelo menos, por mês. 
Justificativa: 
Restabelece o texto original aprovado.  
Parecer:   
   Rejeitada  
As condições em que o trabalhador realizará serviços indispensáveis nos dias de repouso parecem-
nos matéria de legislação ordinária. Os mecanismos de compensação desse trabalho poderão variar, 
mesmo no curto prazo, e tornar anacrônico o texto constitucional.  
No que se refere à inclusão do sábado entre os dias de repouso, consideramos que a redução da 
jornada para 40 horas semanais não exclui o sábado dos dias de trabalhos. É de se prever, pelo 
contrário, que vários setores, interessados em manter o trabalho aos sábados, reduzam a jornada 
diária, introduzam o sistema de termos e contratem mais trabalhadores. A inclusão do sábado entre 
os dias de repouso remunerado obstaculizaria esse processo, sem dúvida benéfico para o 
trabalhador. 
   
   EMENDA:00708 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. A organização sindical é livre e compreende o direito à:  
I - constituição de sindicatos para a defesa  
dos interesses coletivos profissionais e  
econômicos mediante unidade voluntária ou  
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pluralidade sindical a critério exclusivo dos  
trabalhadores e empregadores;  
II - administração do sindicato sem  
intervenção pela via administrativa;  
III - negociação coletiva visando o ajuste  
através de convenções e acordos coletivos;  
IV - greve cujo exercício não prejudicará o  
interesse da sociedade.  
Art. A integração do trabalhador na vida e no  
desenvolvimento da empresa se fará na forma  
pactuada mediante negociação coletiva à:  
I - participação nos lucros ou nas ações da empresa;  
II - representação na empresa através de  
delegados ou de comissões, articuladas ou  
desenvolvidas do sindicato;  
III - instituição de comissões paritárias  
para conciliação das controvérsias com o empregador.  
Art. São assegurados aos trabalhadores,  
observados os regimes específicos de trabalho e  
natureza da atividade, os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua condição social;  
I - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
do trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  
II - proibição de admissão de menores de 14 (catorze) anos;  
III - proteção à vida, saúde e integridade  
física do trabalhador através de:  
a) normas de medicina e segurança destinadas  
à redução ou eliminação dos riscos inerentes ao trabalho;  
b) proibição do trabalho em atividade  
insalubre ou perigosa sem autorização do  
Ministério do Trabalho ou dos órgãos de  
representação dos trabalhadores;  
c) proibição do trabalho noturno, insalubre e  
perigoso a menores de 18 (dezoito) anos;  
IV - justa remuneração mediante:  
a) salário mínimo suficiente a atender às  
suas necessidades vitais e às de sua família;  
b) reajustes periódicos para a preservação e  
elevação do valor real do salário;  
c) retribuição do trabalho noturno superior à do diurno;  
d) salário igual em funções idênticas na  
empresa, proibida a discriminação por motivo de  
sexo, idade, cor, raça, religião e estado civil;  
V - licença remunerada da gestante;  
VI - descanso diário, semanal e anual com:  
a) limitação da jornada ao máximo de 8 (oito)  
horas diárias e 48 (quarenta e oito) horas semanais;  
b) intervalos para repouso e alimentação;  
c) repouso semanal remunerado e nos feriados  
de acordo com a lei;  
d) férias anuais remuneradas;  
VII - proteção contra dispensa arbitrária na forma da lei;  
VIII - fundo de garantia do tempo de serviço  
ou indenização equivalente.  
Art. Salvo em microempresas haverá uma  
proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de  
empregados brasileiros. 
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Justificativa: 
Os direitos do trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, como é 
predominante nas Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a 
serem utilizados para a sua consecução. 
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical, a integração do trabalhador na empresa e as garantias individuais mínimas. 
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos. 
A integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma utilizada pelos 
países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e o trabalho, forma de 
prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso tendo como base a 
negociação. 
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, sociais, 
é o cenário onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que permite a 
adequada solução de problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a 
participação dos empregados nos lucros ou nas ações da empresa, a representação dos 
trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, formas que dão maior 
eficácia à fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de representação, e abreviam a 
solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial. 
As garantias individuais fundamentais dos trabalhadores, que não devem ser confundidas com os 
direitos fixados através de leis ordinárias, convenções e acordos coletivos e pelo contrato de trabalho, 
referem-se a valores que necessitam da tutela constitucional como a proibição de discriminações, a 
proteção à vida, saúde e integridade física, a justa remuneração, o direito ao descanso e a defesa do 
emprego.   
A greve não é um simples fato social, mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a greve sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social, inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra na América Latina como ocorre na Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela (v. la jornada extraordinária em América Latina, OIT - CIAT, 1986). 
A necessidade de manutenção do número de empregos num período de desaceleração da economia 
desaconselha a proibição das empresas de locação de mão de obra permanente ou temporária 
sendo mais eficaz a manutenção da atividade econômica com a proteção do trabalhador equiparando 
os seus direitos aos dos demais empregados. 
Como fórmula intermediária entre a estabilidade no emprego e o direito absoluto de despedir o 
empregado é proposta a proteção legal da dispensa através da lei ordinária e outras normas coletivas 
o que permitirá a adoção das diretrizes previstas na Convenção nº 158, da Organização Internacional 
do Trabalho e a disciplina dos critérios de ruptura do vínculo de modo que os trabalhadores mais 
idosos, com maiores encargos familiares, de maior tempo de casa e outros não venham a ser 
atingidos desde logo por dispensas motivadas. 
No direito do trabalho moderno dá-se ênfase ao seu aspecto estrutural e à criação de um modelo no 
qual as leis funcionem, como forma de assegurar que os próprios interlocutores sociais encontrem 
soluções para os seus problemas, permanecendo o Estado em sua posição maior para intervir 
unicamente quando a sua presença for indispensável, tudo segundo um princípio de autonomia 
privada coletiva e de iniciativa dos particulares. É o que se objetiva com o presente substituto. 
O substitutivo da Comissão da Ordem Social mantém o modelo sindical corporativo já afastado dos 
países que o adotaram como foi o caso da Itália, Espanha e Portugal, e que impede a autonomia e a 
liberdade sindical, necessárias para a consolidação do processo democrático.  
Assim é que o Inc. II do Substituto, ao propor que "não será constituída mais de uma organização 
sindical em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 
territorial" consagra o monopólio sindical das cúpulas dirigentes sobre as bases impedindo que estas 
possam organizar-se de acordo com as suas opções e nos níveis que julgarem aptos para a defesa 
dos respectivos interesses de grupo. 
Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicado único na categoria que é 
inconciliável com o direito de associação assegurado pela Constituição, e incompatível com o direito 
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do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de organização pelas quais 
livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos' 
originários de origem. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda diz respeito a mais de um dispositivo, chocando-se com o art.23,par.2o ,do Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:01055 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao inciso VIII ao artigo  
3o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Social:  
VIII - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, admitido o revezamento  
com os sábados ou feridos civis e religiosos. 
Justificativa: 
O final de semana deve ser reservado ao repouso remunerado, também dos servidores domésticos. 
O critério de revezamento objetiva atender a situações especificas, bem como permitir uma maior 
flexibilidade na negociação entre patrões e empregados.  
Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribeiro da costa, candidato a Constituinte 
pelo estado do Maranhão, que recebe nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos 
competentes da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Somos de opinião que ao estipular o repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos e 
feriados civis e religiosos o dispositivo objeto da emenda não veda a possibilidade revezamento com 
outros dias. Consideramos, em consequência desnecessária a explicitação proposta pelo autor. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:02633 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 14  
Modifique-se o artigo 14, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Artigo 14 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e às de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
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transporte, lazer, vestuário, higiene e previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou  
sentença normativa;  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o artigo 13, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e  
as de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especiais previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com tradição local;  
XII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias  
anuais remunerados;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, por período estabelecido por lei;  
XIV - Higiene e segurança no trabalho noturno  
e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a (três)  
horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVII - Aposentadoria; no caso do trabalhador  
rural, nas condições previstas nesta Constituição;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade,  
em creches e pré-escolas, nas empresas privadas  
e órgãos públicos;  
XIX - Seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que também lutam seriamente com as dificuldades 
atuais.  
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Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação de 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos. 
É a justificativa. 
   
   EMENDA:04769 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   O inciso XVI do Art. 14 do anteprojeto passa ter a seguinte redação:  
Art. 14 ....................................  
XVI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local e nos  
termos da lei. 
Justificativa: 
A Constituição atual prevê o mesmo texto acima, inclusive e especialmente com a ressalva nos 
termos da lei, viabilizando assim a regulamentação dos dias feriados através da lei ordinária. A não 
referência à possibilidade de regulamentação legal, implicará em incerteza quanto à concessão de 
feriados, possibilitando a criação de um número indefinido deles, sob a alegação de tradição local. O 
mundo é que deve se submeter ao Direito e não o contrário 
   
   EMENDA:04823 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 14  
O inciso XVI do Art. 14 do anteprojeto passa  
a ter a seguinte redação:  
"Repouso semanal remunerado, de preferência  
aos domingos e nos feriados civis e religiosos de  
acordo com a tradição local e nos termos da lei." 
Justificativa: 
A Constituição atual prevê o mesmo texto, inclusive e especialmente com a ressalva “nos termos da 
lei”, viabilizando assim a regulamentação dos dias feriados através de lei ordinária. A não referência à 
possibilidade de regulamentação legal, implicará em incertezas quanto a concessão de feriados, 
possibilitando a criação de um numero indefinido deles, sob a alegação de tradição local. O mundo é 
que deve se submeter ao Direito e não o contraditório.  
 
   
   EMENDA:05456 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO II DO TÍTULO II,  
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DO ANTEPROJETO DO RELATOR, ARTIGOS 14, 15, 16 e 17  
DANDO-SE NOVA REDAÇÂO  
DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. - São Direitos Sociais.  
[...] 
XXII - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos;  
[...] 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, como o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:02488 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Modifique-se o artigo 13, que passará a ter a seguinte redação:  
"Artigo 13 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
[...] 
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com tradição local;  
[...] 
Justificativa: 
O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda da visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que também juntam seriamente com as dificuldades 
atuais.  
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação de 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos. 
É a justificativa.  
Parecer:   
   A sugestão contida na presente emenda traz em seu bojo valiosíssimas contribuições no sentido de 
aprimorar o Projeto. Várias alterações de redação nela apresentadas deverão ser incorporadas ao 
Substitutivo a fim de que seu conteúdo seja mais consoante a um texto constitucional. 
   
   EMENDA:04421 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso XVI do Art. 13  
O inciso XVI do Art. 13 do projeto passa ter  
a seguinte redação:  
Art. 13 ....................................  
XVI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local e nos  
termos da lei. 
Justificativa: 
A Constituição atual prevê o mesmo texto acima, inclusive e especialmente com a ressalva nos 
termos da lei ordinária. A não referência à possibilidade de regulamentação legal, implicará em 
incerteza quanto a concessão de feriados, possibilitando a criação de um número indefinido deles, 
sob a alegação de tradição local. O mundo é que deve se submeter ao Direito e não o contraditório.  
Parecer:   
   Preferimos adotar as propostas que apenas firmam o direito ao repouso semanal remunerado e 
deixam o detalhamento da sua fruição para a lei ordinária. 
   
   EMENDA:04474 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
O inciso XVI do Art. 13 do projeto passa a  
ter a seguinte redação:  
"Repouso semanal remunerado, de preferência  
aos domingos e nos feriados civis e religiosos de  
acordo com a tradição local e nos termos da lei." 
Justificativa: 
A Constituição atual prevê o mesmo acima, inclusive e especialmente com a ressalva “nos termos da 
lei”, inviabilizando assim a regulamentação dos dias feriados através de lei ordinária. A não referência 
à possibilidade de regulamentação legal, implicará em incerteza quanto a concessão de feriados, 
possibilitando a criação de um número indefinido deles, sob a alegação de tradição local. O mundo é 
que se submeter ao Direito e não o contrário.  
Parecer:   
   A outorga genérica do direito é característica do texto constitucional. O seu detalhamento cabe à 
legislação ordinária, até porque esta terá mais possibilidade de adaptação à dinâmica da evolução 
das relações trabalhistas e das características do próprio trabalho. Desse modo, basta que seja 
as- segurado "repouso semanal remunerado".  
   
   EMENDA:05076 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II,  
do Projeto do Relator, artigos 14, 15, 16 E 17  
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dando-se nova redação:  
Dos Direitos Sociais  
Art. 13. - São Direitos Sociais.  
[...] 
XXII - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos;  
[...] 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado á Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda é substitutiva apenas no sentido de dar nova redação às disposições do Capítulo II do 
Título II conforme, aliás, ressalta o seu Autor na "justificação". Nessas condições, acolhemos diversas 
das propostas apresentadas que expungiram matéria pertinente à legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:06445 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II, do Título II, do  
presente projeto, que trata dos Direitos Sociais,  
a seguinte redação:  
CAPÍTULO II  
Dos Direitos Sociais dos Trabalhadores  
Art. 13. São Direitos Sociais dos Trabalhadores urbanos e rurais, além de outros,  
nos termos do Código do Trabalho, instituído pelo parágrafo - 3o., do artigo 16 desta constituição, 
os seguintes:  
[...] 
XII - repouso remunerado semanal e nos  
feriados, civis, e religiosos, de conformidade com  
a tradição local;  
[...] 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada, que altera o presente Capítulo, inclusive reduzindo-o, tem como 
finalidade, sintetizar as normas constitucionais, e coloca para o âmbito da lei trabalhista substantiva, 
que é o Código do Trabalho, a fim de que nele sejam condensadas, todas as normas, que dizem 
respeito, as relações, coletivas e individuais do trabalho, eliminando de uma vez por todas, os 
atrapalhos da vigente Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que apesar de ser o diploma que 
rege as relações do trabalho e a capital, tem sido responsável pelos problemas mais angustiantes, 
em virtude de elenco de leis, que a cada ano, são ditadas e inseridas em seu contexto.  
É claro, que não se pode deixar de exultar ente a iniciativa de ser compilado o Código do Trabalho, 
pois, neste dispositivo, que  estão contidas as normas do direito positivo do trabalhador, haveremos 
de dar maior segurança e tranquilidade à legislação trabalhista, visto que, o maior problema, e a falta 
de codificação das leis trabalhistas, a fim de propiciar ao trabalhador brasileiro, o respaldo necessário 
a sua emancipação no âmbito do trabalho, pois não tenho dúvidas de que este Código, será o 
portados das mais auspiciosas esperanças no campo das conquistas trabalhistas, principalmente, na 
virada deste século, quando há um vazio a preencher, e só a competência para a elaboração de um 
Código de Trabalho, e que coroa de êxito as conquistas, que se projetou durante séculos, nos canais 
competentes, em busca de dotar o trabalhador brasileiro, das mais elevadas e sábias conquistas 
moldadas nos ditames da Organização Internacional do Trabalho – OIT, e que zelam pela 
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preservação dos direitos humanos, hoje, às vezes, tão desprezíveis, porém não têm defendido com 
todo denodo, as conquistas dos seus antepassados.  
Parecer:   
   A presente sugestão traz em seu bojo uma valiosa contribuição para o aprimoramento do texto do 
projeto. Nesse sentido, deveremos incorporar várias modificações ali contidas que se fazem 
necessárias para uma maior caracterização da matéria constitucional.  
Obviamente, não houve um aproveitamento integral da emenda, devido à complexidade do artigo 13 
que exige um consenso bastante amplo. 
 
   
   EMENDA:07004 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao título II, Capítulo II,  
Artigos 13, 14, 15 e 16, que passarão a ter a  
seguinte redação:  
Dos Direitos Sociais  
Art. - São direitos sociais dos  
trabalhadores:  
[...] 
XIII - repouso semanal remunerado;  
[...] 
Justificativa: 
Evitando prolixidade e redundância, além de subtrair matéria que deva ser tratada em Lei 
Complementar ou Ordinária, a presente emenda objetiva garantir os direitos essenciais ao 
trabalhador. 
Parecer:   
   Concordamos com o autor da presente emenda quanto à necessidade de eliminar do texto as 
prolixidades e redundâncias. Entretanto, considerando que o texto constitucional deve ser lido 
também pelo homem comum, devemos realizá-lo de tal forma que a ele seja acessível e 
compreensível, sem com isso prejudicarmos sua linguagem própria.  
 
   
   EMENDA:07417 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVI do art. 13 a seguinte redação:  
"XVI - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos e nos feriados civis." 
Justificativa: 
Um município do interior chega a ter, na sede e nos Distrito, quatro e cinco órgãos, festejados esses 
padroeiros numa localidade, mas atraindo romeiros de outras. 
Donde se conclui que o número de feriados religiosos pode, facilmente, ultrapassar os civis e, sendo 
festejados pelo abandono das atividades produtivas, teremos apreciável prejuízo à economia geral.  
Parecer:   
   Pretende o autor a supressão da garantia ao repouso semanal remunerado nos feriados religiosos.  
Acolhemos as ponderações do autor. Consideramos, contudo, dever o texto constitucional garantir 
apenas o repouso semanal remunerado, sem mencionar os momentos, preferenciais de sua fixação.  
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   EMENDA:07888 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Excluam-se os incisos IX, XV, XVI, XVIII e XXV do artigo 13. 
Justificativa: 
Os temas versados nos incisos acima apontados (gratificação natalina, jornada de trabalho, repouso 
remunerado, férias anuais e intermediação de mão-de-obra) não ostentam a característica de matéria 
constitucional, devendo ser tratados pela legislação ordinária.  
Parecer:   
   Os temas versados nos itens IX, XV, XVI, XVIII e XXV espelham um consenso extraído da grande 
maioria das milhares de emendas encaminhadas a esta Comissão. Assim sendo, ao plenário da 
Assembleia Constituinte, soberano em suas atitudes, caberá a decisão final sobre a matéria.  
 
   
   EMENDA:07985 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 13  
Modifique-se o art. 13, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
[...] 
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
[...] 
Justificativa: 
O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que lutam seriamente com as dificuldades atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei garantida sua aplicação pelo mandato de injunção e outros instrumentos. 
É a justificativa.  
Parecer:   
   A presente emenda traz uma valiosa contribuição para uma revisão completa do artigo 13 e seus 
incisos. Sem enumerarmos detalhadamente o que pretendemos incorporar no Substitutivo, 
esperamos que haja uma sensível melhora na sua composição.  
   
   EMENDA:08034 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Transformem-se os arts. 13, 14, 15 e 16 do  
Projeto de Constituição em arts. 13 e 14, com a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - Aos assalariados são assegurados  
os seguintes direitos, sem prejuízo dos regimes  
específicos de trabalho, nos termos da lei:  
I - segurança e medicina do trabalho;  
II - salário mínimo;  
III - salário do trabalho noturno, insalubre,  
perigoso e em horas extraordinárias superior à  
remuneração básica;  
IV - salário igual em funções idênticas;  
V - jornada máxima diária de 8 (oito) horas e  
semanal de 48 (quarenta e oito) horas, salvo lei,  
convenção coletiva ou acordo coletivo;  
VI - repouso remunerado nos domingos e feriados;  
VII - férias remuneradas;  
VIII - indenização com estabilidade ou Fundo de  
Garantia do Tempo de Serviço;  
IX - participação nos lucros, desvinculada dos  
salários, fixada em convenções ou acordos coletivos."  
"Art. 14 - É proibido o trabalho a menores de  
14 (quatorze) anos e o trabalho noturno, insalubre  
ou perigoso a menores de 18 (dezoito) anos." 
Justificativa: 
A Constituição Federal deve ser uma garantia apenas de direitos fundamentais, sem entrar em 
detalhes ou incluir vantagens que são asseguradas aos trabalhadores através das fontes formais 
próprias que são as leis, as convenções e os acordos coletivos e os regulamentos das empresas.  
Com esse objetivo, a proposta mantém os direitos que são previstos no atual texto constitucional e, 
segundo o exemplo das Constituições modernas, incentiva a negociação direta entre os 
empregadores e sindicatos, como forma democrática para a fixação das demais estipulações do 
contexto do trabalho. 
Ao remeter para a lei ordinária a especificação de outros direitos e a regulamentação dos direitos que 
declara, a Constituição cumpre o seu papel de permitir a melhoria da condição social do trabalhador, 
de modo dinâmico e coerente com a livre organização sindical. 
É proposta, como o avanço que não pode ser afastado, a elevação da idade mínima para o trabalho 
sob a forma de emprego, para 14 (quatorze) anos, a participação nos lucros desvincula dos salários, 
para que se torne possível a negociação coletiva dos seus percentuais e condições em cada caso 
concreto e a manutenção da jornada semanal de 48 (quarenta e oito) horas, admitida a sua redução 
pelos interessados. 
A estabilidade no emprego não é afastada da Constituição, mas as condições para a sua objetivação 
e sua vinculação com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem resultar de leis ordinárias, 
como é próprio.  
Parecer:   
   A forma extremamente sintética da enumeração dos direitos do trabalhador remete, praticamente, 
para a lei ordinária, a própria garantia desses direitos, o que não condiz com o objetivo das propostas 
e emendas que nortearam o Projeto.  
   
   EMENDA:10007 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Dispositivo Emendado:  
Art. 13, XVI  
Dê-se ao item XVI do artigo 13 do Projeto de  
Constituição a redação seguinte:  
"XVI - repouso remunerado ao sábados,  
domingos e feriados civis e religiosos de acordo  
com a tradição local, ressalvados os casos de  
serviço indispensável quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso de dois fins  
de semana, pelo menos, por mês." 
Justificativa: 
Dispositivo análogo foi objeto de iniciativa nossa acolhida pela Comissão, mas não pelo projeto.  
A redação proposta e destinada a disciplinar a concessão do repouso semanal remunerado é mais 
abrangente do que a do texto do projeto e contempla a hipótese de necessidade do trabalho nos dias 
destinados a descanso, como se faz indispensável, para completa normatização da matéria.  
Parecer:   
   A nosso ver, deve o texto constitucional garantir, simplesmente, o direito do trabalhador ao repouso 
semanal remunerado. Os momentos preferenciais de seu exercício, os casos em que se permite o 
trabalho e as compensações então devidas, constituem, em nossa opinião, matéria de legislação 
ordinária.  
 
 
   EMENDA:10241 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: INCISOS X, XI, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII e  
XXIX do Art. 13.  
Suprima-se os incisos X, XI, XIV, XVIII, XIX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX do artigo 13 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não se trata de discutir o mérito dos dispositivos a serem suprimidos, mesmo porque, que sua grande 
maioria, a Consolidação das Leis do Trabalho já dispõe no mesmo sentido do Projeto de 
Constituição. 
Trata-se de resguardar que matéria a ser regulada em lei ordinária não figure na Constituição 
contribuindo, por sua via de consequência, para fazer volume ao texto final e sujeitando-se às 
modificações que se farão constantes em virtude da natureza tratada (direitos sociais do trabalhador).  
Com efeito, os direitos sociais estão intrinsicamente vinculados à realidade econômico-social do País 
que é, reconhecidamente, instável gerando sempre a necessidade de reavaliação e alterações da lei.  
Suprimir os incisos indicados é garantir uma constituição duradoura, resistente aos desdobramentos 
temporários das conquistas sociais.  
Parecer:   
   Concordamos com o autor da presente emenda, quanto à necessidade de suprimirmos aqueles 
itens que são matérias passíveis de serem regulamentadas em lei. E assim o fizemos.  
Entretanto, optamos dentre os apontados pela presente sugestão, em manter alguns que julgamos 
constituirem-se princípios que devem ser garantidos pela nova Carta.  
Por outro lado, executamos algumas alterações necessárias nos referidos incisos, no sentido de 
adaptá-los para um texto constitucional.  
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   EMENDA:10919 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Do Inciso XVI, do artigo 13, suprima-se a expressão:  
"de preferência aos domingos" 
Justificativa: 
É justo o descaso semanal remunerado, mas de acordo como as tradições locais e nunca por 
determinação de lei.  
Parecer:   
   Concordamos com a supressão proposta pelo autor. Parece-nos contudo que as demais 
referências aos momentos preferenciais ou obrigatórias de atualização do descanso devem 
também ser suprimidas. Cabe a constituição garantir apenas o direito. As maneiras de 
operacionalização de seu exercício devem ser objeto de legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:11077 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o inciso XVI, do artigo 13, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, dando a seguinte redação:  
Inciso: repouso semanal nos sábados, domingos  
e feriados civis e religiosos, de acordo com a  
tradição local, nos serviços essenciais e  
indispensáveis, o trabalho em dia de repouso só  
será permitido em qualquer circunstância, no  
máximo duas vezes ao mês, devendo ainda, o  
trabalhador receber a remuneração em dobro. 
Justificativa: 
A emenda quer garantir efetivamente ao trabalhador um descanso efetivo, sem prejuízo de seu 
salário.  
Parecer:   
   Preferimos adotar no texto constitucional apenas a tutela do direito do repouso, ficando as 
condições para a sua fruição a cargo da lei ordinária.  
   
   EMENDA:11786 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II, Capítulo II,  
Artigo 13, Itens II, XIII, XVI e XXVII.  
Os itens II, XIII, XVI e XXVII do artigo 13  
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do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização passam ter a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
II - seguro-desemprego por seis meses,  
proporcional ao salário da atividade e nunca menor  
ao salário mínimo, para o trabalhador que ficar  
desempregado involuntariamente;  
............................................  
XIII - participação nos lucros ou nos títulos  
acionários, desvinculada da renumeração, conforme  
definido em lei ou em negociação coletiva;  
............................................  
XVI - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos e nos feriados civis e  
religiosos, de acordo com a tradição local,  
ressalvando o caso do serviço indispensável,  
quando a remuneração deverá ser paga em dobro;  
............................................  
XXVII - garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até seis anos de idade, em  
creches e pré-escolas, nas empresas privadas e  
órgãos públicos, que tiverem mais de sessenta  
empregados permanentes. 
Justificativa: 
No que respeita ao item II, a presente emenda visa estabelecer um prazo para o pagamento de 
seguro-desemprego, pois entendemos que um seguro dessa natureza, que se pretende permanente, 
enquanto o trabalhador não arrumar novo emprego, é um convite à acomodação, além de um ônus 
por vezes insusceptível para a Nação. Ademais, deixa estabelecido o mínimo a que terá direito o 
trabalhador desempregado.  
A emenda visa substituir, no texto, a palavra “ações” por “títulos acionários”, que nos parece mais 
correto, no caso do item XIII.  
Em relação ao item XVI, temos plena consciência que nem todas as atividades profissionais podem 
paralisar suas atividades, conforme determina o referido item do artigo 13. Nosso objetivo é não 
atrapalhar o pleno desenvolvimento do País, mas também, assegurar uma remuneração justa ao 
trabalhador. 
No que se refere ao item XXVII, a emenda visa resguardar a pequena empresa de um ônus, 
provavelmente insuportável para a mesma.  
Parecer:   
   A redação dos incisos a que se refere a presente emenda deve, na realidade, ser alterada no 
sentido de se eliminar certos preceitos que não são matéria constitucional. A sugestão, ora sob 
exame, também peca pelo mesmo defeito, o que nos obriga não aproveitá-la.  
   
   EMENDA:11892 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa: art. 13  
O inciso XVI do Art. 13 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"XVI - repouso semanal renumerado de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos, como dispuser a lei. 
Justificativa: 
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A Constituição atual prevê o mesmo acima, inclusive e especialmente com a ressalva “nos termos da 
lei”, viabilizando assim a regulamentação dos dias feriados através de lei ordinária. A não referência a 
possibilidade de regulamentação legal, implicará em incerteza quanto a concessão de feriados, 
possibilitando a criação de um número indefinido deles, sob a alegação de tradição local.  
Parecer:   
   Consideramos que o texto constitucional deve assegurar ao trabalhador simplesmente o direito ao 
descanso semanal remunerado. Os momentos de atualização do descanso, as circunstâncias que 
permitem o trabalho neles, as formas de remuneração e compensação por esse trabalho devem, por 
mutáveis no curto prazo, ser objeto de legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12917 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Transformem-se os arts. 13, 14, 15 e 16 do  
Projeto de Constituição em arts. 13 e 14, com a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - Aos assalariados são assegurados  
os seguintes direitos, sem prejuízo dos regimes  
específicos de trabalho nos termos da:  
I - segurança e medicina do trabalho;  
II - salário mínimo;  
III - salário do trabalho noturno, insalubre,  
perigoso e em horas extraordinárias superior à  
remuneração básica;  
IV - salário igual em funções idênticas;  
V - jornada máxima diária de 8 (oito) horas e  
semanal de 48 (quarenta e oito) horas, salvo lei,  
convenção coletiva ou acordo coletivo;  
VI - repouso remunerado nos domingos e feriados;  
VII - férias remuneradas;  
VIII - indenização com estabilidade ou Fundo  
de Garantia do Tempo de Serviço;  
IX - participação nos lucros, desvinculados  
dos salários, fixada em convenções ou acordos  
coletivos".  
"Art. 14 - É proibido o trabalho a menores de  
14 (quatorze) anos e o trabalho noturno, insalubre  
ou perigoso a menores de 18 (dezoito) anos." 
Justificativa: 
A Constituição Federal deve ser uma garantia apenas de direitos fundamentais, sem entrar em 
detalhes ou incluir vantagens que são asseguradas aos trabalhadores através das fontes formais 
próprias que são as leis, as convenções e os acordos coletivos e os regulamentos das empresas.  
Com esse objetivo, a proposta mentem os direitos que são previstos no atual texto constitucional e, 
segundo o exemplo das Constituições modernas, incentiva a negociação direta entre os 
empregadores e sindicatos, como forma democrática para a fixação das demais estipulações do 
contexto do trabalho. 
Ao remeter para a lei ordinária a especificação de outros direitos e a regulamentação dos direitos que 
declara, a Constituição cumpre o seu papel de permitir a melhoria da condição social do trabalhador, 
de modo dinâmico e coerente com a livre organização sindical. 
É proposta, como o avanço que não pode ser afastado, a elevação da idade mínima para o trabalho 
sob a forma de emprego, para 14 (quatorze) anos, a participação nos lucros desvincula dos salários, 
para que se torne possível a negociação coletiva dos seus percentuais e condições em cada caso 
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concreto e a manutenção da jornada semanal de 48 (quarenta e oito) horas, admitida a sua redução 
pelos interessados. 
A estabilidade no emprego não é afastada da Constituição, mas as condições para a sua objetivação 
e sua vinculação com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem resultar de leis ordinárias, 
como é próprio.  
Parecer:   
   A forma extremamente sintética da enumeração dos direitos do trabalhador remete, praticamente, 
para a lei ordinária, a própria garantia desses direitos, o que não condiz com o objetivo das propostas 
e emendas que nortearam o Projeto.  
   
   EMENDA:13677 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVI do art. 13 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 13. ..................................  
XVI - repouso semanal remunerado,  
preferentemente aos domingos, bem como nos  
feriados civis e religiosos, de acordo com a  
tradição local." 
Justificativa: 
A alteração ora proposta conjuga-se com a do item XV, apresentada por mim em outra emenda. O 
restante da matéria suprimida já está regulada ou poderá sê-lo por Lei Ordinária.  
Parecer:   
   Preferimos adotar no texto constitucional apenas a tutela do direito do repouso, ficando as 
condições para a sua fruição a cargo da lei ordinária.    
   
   EMENDA:13887 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 13 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 13 - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem a melhoria da sua condição social:  
[...] 
XIII - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
[...] 
Justificativa: 
A primeira modificação que objetivamos com a apresentação da presente emenda é a garantia do 
trabalho e, sobretudo, a garantia do mesmo, desde que prevista em lei, acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. Com isso, visamos abrandar a estabilidade quase que absoluta prevista no Projeto, 
deixando ao legislador e às partes diretamente interessadas (empregados e empregadores) a 
deliberação sobre a matéria. Entendemos, neste passo, e é forçoso enfatizar, ser a negociação 
coletiva das normas que devem regular as relações de emprego, inclusive a tão descantada 
estabilidade.  
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Paralelamente, mantivemos o seguro-desemprego, com o intuito primeiro de dar ao trabalhador lima 
estabilidade econômica que lhe possa garantir uma existência digna durante o período constitucional 
moderno, sobre as condições e os prazos para o pagamento de tal benefício, bem como sobre suas 
fontes de seu custeio, razão pela qual remetemos expressamente a matéria à legislação ordinária, 
embora entendemo-lo fundamental para o equacionamento do problema.  
Em segundo lugar, julgamos por bem retirar do texto do Projeto as normas que, por sua natureza, 
não mereciam ser tratadas num documento solene contendo uma imutabilidade mais ou menos 
aperfeiçoada. São as normas contidas nos itens V (reajuste de salário), VI (irredutibilidade de salário), 
VII (garantia de um salário fixo, além da parte variável), XVII (proibição de serviços extraordinários 
com fixação da remuneração em dobro quando da decorrência da força maior ou emergência), XXXII 
(garantia de assistência pelo empregador aos filhos e dependentes dos empregados). Todos estes 
preceitos nem mereciam ser objeto de lei ordinária, mas, sim, de livre negociação entre as partes 
concernidas. 
Finalmente, apresentamos modificações, algumas de forma e outra de fundo, visando, dentro dos 
princípios acima expandidos, adequar as normas a um texto constitucional moderno. Assim é que 
propusermos alterações nos itens IV (salário-mínimo); VIII (piso salarial), IX (gratificação natalina), XII 
(salário família), XIV (proporcionalidade de trabalhadores brasileiros nas empresas), XV (duração do 
trabalho) – mantendo aqui a duração normal de 48 (quarenta e oito) horas semanais, como na 
maioria das constituições dos países civilizados, mas admitido sua redução, diante das experiências 
que temos daqueles países, XVIII (férias anuais remuneradas) não especificando, por inoportuna e 
temerária, diante da realidade econômica e social que atravessamos, a remuneração das mesmas 
em dobro, como constante do Projeto. Ademais, nada impede que determinadas categorias alcancem 
tal direito através da negociação coletiva, tão enfatizada no Projeto, XIX (licença remunerada a 
empregada gestante) sem especificar prazos, o que também deve ser objeto de lei ordinária, acordo 
ou convenção coletiva. A matéria como tratada no texto do Projeto, de forma excessivamente 
protecionista e absoluta, poderá vir a ensejar uma discriminação relativamente às empregadas 
mulheres que se quer proteger. Ainda aqui, a lei e a negociação coletiva melhor tratariam da matéria, 
quando a prazos de licença, pré e pós parto, XXI (proibição de trabalho em atividades insalubres ou 
perigosa) – como entendemos haver um contradição no texto do Projeto onde, preliminarmente, se 
proíbe o trabalho em atividades insalubres ou perigosas e, logo a seguir, se admite tal trabalho, 
desde que haja previsão em lei ou convenção coletiva, propusemos uma redação mais técnica com 
as mesmas finalidades, XVII qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo 
aprendizagem) Aqui também, não fugindo do espirito do texto do Projeto, demos uma linguagem mais 
técnica à norma, inclusive a proibição de trabalho perigoso a menor de dezoito anos e deixando á 
legislação ordinária o poder de dispor sobre condição do menor aprendiz, XXV (proibição de 
atividades de intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, temporária ou sazonal, ainda 
que mediante locação) Quanto a este inciso, propusemos sua alteração total, passando a permitir a 
locação de mão-de-obra, na forma da lei.  
É que hoje com a mesma sendo consagrada em quase todos os países industrializados mediante 
disciplina legal, que não admite em atividades fins das empresas, mas permite em outras que, 
mesmo sem o referido caráter, são necessárias ao desempenho do serviço, como a vigilância, a 
limpeza e outras atividades auxiliares. Assim, a locação de mão-de-obra deva ser permitida nos 
estritos limites e condições da lei. Os trabalhadores avulsos ou temporários não raro são 
imprescindíveis a execução de serviços que não se interligam com as atividades normais da empresa 
e, por isso, a permissão deste tipo de trabalho há que ser admitida, mas, também, em condições 
fixadas na lei ordinária; XXVIII (trabalho em turnos de revezamento), propusemos, admitindo-o, que a 
matéria fosse regulada em lei. 
Estes pontos tratados na presente emenda que, em sendo aprovada, acreditamos, tornará o texto 
mais adequado a uma Constituição sem afasta-lo fundamentalmente aos princípios básicos que 
nortearam os trabalhos efetuados até o presente. 
Parecer:   
   A presente emenda tem o mérito de expungir do texto do Projeto disposições que, pela sua 
natureza, podem e deverão ser implementadas pela legislação ordinária ou pelas negociações 
coletivas. Dentro dessa ótica, estamos acolhendo várias alterações que contribuirão para o 
aprimoramento do artigo 13.  
Ao nosso ver, os princípios ali enumerados não devem ser protecionistas e muito menos facciosos. 
Objetivam, unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que 
conduza a uma integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
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Por outro lado, há que se ressaltar ainda, que o fato de não termos aproveitado totalmente o texto 
oferecido pelo autor reflete a nossa preocupação em pinçar das milhares de emendas apresentadas 
elementos formadores de um consenso na construção de um preceituário mais objetivo e universal. 
   
   EMENDA:13909 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição, onde  
couber, no Título II, Capítulo II:  
Art. 1o. A Constituição assegura aos  
trabalhadores, independente de Lei, os seguintes  
direitos, além de outros que visem melhoria de sua  
condição de empregado doméstico no quadro social,  
ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador.  
[...] 
XI - Repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, garantindo o repouso de pelo  
menos com a tradição local, garantindo o repouso  
de pelo menos dois fins de semana ao mês.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A presente emenda traz contribuições valiosas que deverão ser levadas em consideração no 
sentido de aprimorar o texto do Projeto. Devemos atentar para o fato, porém, que os princípios que 
deverão figurar no artigo 13 não podem ser protecionistas e muito menos facciosos. Visam, 
unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que conduza a uma 
integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Finalmente, o não aproveitamento total da emenda decorre do fato de estarmos preocupados em 
elaborar um texto que espelhe o consenso extraído das milhares de sugestões apresentadas à nossa 
Comissão. 
 
 
   EMENDA:14269 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se do Capítulo II, artigo 13, os seguintes dispositivos: itens VIII, IX, X, XI,  
XII, XIII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXXI. 
Justificativa: 
Não consubstancia matéria constitucional, devendo ser objeto de lei complementar e/ou ordinária.  
Parecer:   
   A supressão de determinados itens sugerida pela presente emenda, em parte, deve ser atendida a 
fim de escoimar do texto matéria estranha a uma Constituição.  
Com referência aos incisos VIII, XI, XVIII, XXII e XXVI, entendemos que deverão ser eliminados, pois 
não consubstanciam matéria constitucional.  
Com relação aos IX, XIII, XXIV, XXVIII e XXXI, julgamos que devem permanecer na forma como se 
encontram porque refletem um consenso extraído da grande maioria de sugestões que chegaram a 
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esta comissão.  
Enfim, quanto aos itens X, XII e XVI, estes necessitarão ter sua redação alterada no sentido de 
poderem constar num texto tão solene.  
 
   
   EMENDA:16051 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13 do projeto de Constituição -  
parte relativa aos Direitos Sociais (Capítulo II  
do Título II) - a seguinte redação:  
"Art. 13. Ao trabalhador são assegurados os  
seguintes direitos, além de outros que visem a  
melhoria de sua condição social:  
I - justo salário mediante:  
a) proibição de diferença de remuneração em  
razão de sexo, raça, cor, estado civil ou  
deficiência física;  
b) salário mínimo capaz de satisfazer as suas  
necessidades normais e as de sua família;  
c) remuneração do trabalho noturno superior à  
do diurno.  
II - direito ao descanso através de:  
a) duração diária do trabalho não excedente  
de oito horas, salvo casos previstos em lei ou  
contratos coletivos, com remuneração maior;  
b) repouso semanal remunerado;  
c) férias anuais remuneradas;  
III - proteção à saúde mediante:  
a) normas de higiene e segurança do trabalho;  
b) previdência social;  
c) leis que o amparem nos casos de acidentes  
de trabalho.  
IV - estabilidade no emprego, com indenização  
ao trabalhador despedido ou fundo de garantia de  
tempo de serviço equivalente;  
V - direito de associação através de:  
a) livre criação de sindicatos;  
b) filiação no seu sindicato, facultativa;  
c) fixação, pela lei, dos critérios de  
representatividade havendo no mesmo setor ou base  
territorial mais de um sindicato;  
VI - greve, salvo nos serviços públicos e  
atividades essenciais, punível o abuso de direito  
com as reparações civil e penais previstas em lei.  
§ 1o. Aplicam-se aos sindicatos patronais, no  
que couber, as mesmas regras previstas para os de  
trabalhadores.  
§ 2o. É reconhecido aos empregadores o "lock-out". 
Justificativa: 
Os direitos e garantias dos trabalhadores abrangem uma ampla lista de conquistas, como salário 
justo, direito ao descanso ou repouso remunerado, estabilidade no emprego ou fundo de garantia 
equivalente, direito de associação, greve etc.  
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Parecer:   
   A sugestão de suprimir determinados incisos, deve ser atendida, em parte, a fim de se eliminar 
aqueles dispositivos que não consubstanciam matéria constitucional.  
Dentro dessa ótica, estamos acolhendo várias alterações que contribuirão para o aprimoramento do 
capítulo "Dos direitos sociais". A nosso ver, os princípios que nele deverão figurar não podem ser 
protecionistas e muito menos facciosos.  
Objetivam, unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que 
conduza a uma integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Finalmente, o fato de não termos aproveitado totalmente o conteúdo da presente emenda, reflete a 
nossa preocupação em elaborarmos um texto que espelhe um consenso a ser extraído das milhares 
de sugestões encaminhadas a esta Comissão. 
   
   EMENDA:16094 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVI do art. 13 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"XVI - repouso semanal remuneração, nos  
feriados civis e religiosos, estes de acordo com a  
tradição local"; 
Justificativa: 
Estabelece o dispositivo cuja modificação se sugere, como direito social do trabalhador: 
“XVI – repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos 
de acordo com a tradição local;” 
Imprime-se a expressão “de preferência aos domingos”, para não criar dúvidas ou conflitos 
desnecessários, de vez que o regime atual atende às conveniências da sociedade.  
Parecer:   
   A nosso ver, após ponderar as razões de alguns ilustres constituintes, cabe à Constituição 
assegurar apenas o direito do trabalhador ao repouso semanal remunerado. A definição 
dos momentos preferenciais de sua efetivação, as condições que permitam o trabalho nesses dias e 
a compensação por ele devida ao trabalhador pertencem, em nossa opinião, à legislação ordinária.  
   
   EMENDA:16183 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II - Dos Direitos Sociais -  
a seguinte redação.  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
Art. 13 A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que visem à melhoria de sua condição social:  
[...] 
VI - repouso remunerado, de preferência aos  
domingos, e nos feriados civis e religiosos, de  
acordo com a tradição local;  
[...] 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A presente emenda traz em seu bojo contribuições valiosas que deverão ser incorporadas ao 
Projeto, ainda que não totalmente.  
Estamos conscientes que os princípios que devem figurar neste capítulo não podem ser 
protecionistas e muito menos, facciosos. Por outro lado, temos que expungir do texto disposições 
que, pela sua natureza, podem e deverão ser implementadas pela legislação ordinária ou pelas 
negociações coletivas.  
Finalmente, é nossa preocupação constante refletir o consenso resultante da análise de milhares de 
emendas encaminhadas a esta Comissão.  
   
   EMENDA:17632 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
O inciso "XVI' do Artigo 13. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria ordinária que regulamenta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relação 
empregatícia, que não poderão ser inflexivelmente, tratada à nível de Constituição.  
Parecer:   
   Consideramos necessário o texto constitucional assegurar ao trabalhador o direito ao repouso 
semanal remunerado.  
Parece-nos, também, que caberá à legislação ordinária a definição dos momentos preferenciais da 
efetivação do repouso, bem como das condições que permitem o trabalho nesses dias e sua 
compensação.  
Opinamos, portanto, pela rejeição da emenda.  
   
   EMENDA:18131 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XVI do artigo 13, do título  
II, capítulo II, a seguinte redação, suprimindo-se  
o inciso XVII e renumerando-se os seguintes:  
Art. 13. ..................................  
I - ........................................  
XVI - Repouso remunerado aos sábados,  
domingos e feriados, ressalvados os casos de  
serviços indispensáveis, quando o trabalhador  
deverá receber pagamento em dobro e repouso em  
outros idas da semana, garantindo o repouso de 2  
(dois) fins de semana pelo menos 1 (uma) vez ao mês. 
Justificativa: 
Esta emenda, elaborada pelo DIAP, vem de encontro a uma justa aspiração de alguns setores, 
principalmente industriais, submetidos ao sistema de rodizio, e tendo que trabalhar nos fins de 
semana.  
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Esse sistema é altamente prejudicial às relações sociais familiares e até ao exercício dos cultos 
religiosos.  
No momento em que os trabalhadores avançam nas suas conquistas, é de se inscrever na nova 
constituição a presente norma, de tal sorte que as empresas que se valem do sistema de 
revezamento nos finais de semana, afora os serviços essenciais e indispensáveis, sejam impedidos 
de utiliza-lo.  
Parecer:   
   Entendemos que a redação atual do inciso é demasiadamente detalhista. É fundamental 
estabelecer o princípio do repouso semanal remunerado. Quanto ao restante, encarregar-se-á a 
lei ordinária de regulamentar.  
   
   EMENDA:18793 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclua-se do texto do art. 13, inciso XVI do  
Projeto de Constituição a expressão "e religiosos  
de acordo com a tradição local".  
Emenda Modificativa  
O inciso XVI do Art. 13 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"XVI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civil e,  
no máximo, de dois feriados religiosos anuais". 
Justificativa: 
O excesso de feriados torna-se prejudicial ao desenvolvimento do Brasil tendo em vista a paralização 
dos setores produtivos e de serviços.  
O aumento de produção permite mais bem a distribuir com preços mais baixos ao consumidor.  
Parecer:   
   Entendemos que a redação atual do inciso é demasiadamente detalhista. É fundamental 
estabelecer o princípio do repouso semanal remunerado. Quanto ao restante, encarregar-se-á a 
lei ordinária de regulamentar.  
   
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Dos Direitos Sociais  
Art. 198 - São direitos sociais dos  
trabalhadores além de outros que visem à melhoria  
de sua condição e segurança no trabalho:  
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[...] 
XIV - repouso semanal remunerado;  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tem as 
aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados.  
(obs. A remuneração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde a do Projeto) 
Parecer:   
A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas. Deverá ser excluída do texto, segundo consenso 
firmado na Comissão, toda a matéria relativa a legislação ordinária, razão pela qual um certo número 
de dispositivos não será aproveitado. No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase 
totalidade no Substitutivo do Relator. Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos 
disciplinados em leis pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do 
parágrafo único do Art. 201 da Emenda para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo 
Nacional de Seguridade" para "Orçamento da Seguridade Social". Os demais artigos e itens foram 
integralmente acolhidos. Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à 
exceção da forma adotada para o parágrafo 4º do art. 221, que não impede o aproveitamento do 
mérito. Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil 
e religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos. Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da 
Constituição vigente e está, no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta 
do Relator. Portanto, com relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida. Somos também 
de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à cultura e 
financiamento merecem aprovação parcial. Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram 
aproveitados os dispositivos que norteiam a proposta, sendo necessário, para atender ao objetivo de 
tomar o texto sucinto, retirar dispositivos que, provavelmente serão aproveitados em legislação 
complementar. Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em 
exame com pequena alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões 
"apoiará e estimulará" por "promoverá". Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação 
substancial foi introduzida pela emenda. O conceito estabelecido para empresa nacional em nada 
diverge da redação do texto, inclusive com a remissão feita ao Título da Ordem Econômica. Isso 
posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:19246 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVI, do Artigo 13 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"XVI - repouso semanal remunerado e nos  
feriados civis e religiosos, de acordo com a  
tradição local." 
Justificativa: 
É justo o repouso semanal remunerado, bem como nos feriados civis e religiosos, mas sem a 
imposição legal como proposta no texto do Projeto de Constituição e com a flexibilidade à 
determinação do dia, o que é essencial, principalmente para o comércio.  
Parecer:   
   Entendemos que a redação atual do inciso é demasiadamente detalhista. É fundamental 
estabelecer o princípio do repouso semanal remunerado. Quanto ao restante, encarregar-se-á a 
lei ordinária de regulamentar.  
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   EMENDA:19316 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   ONDE COUBER: no Capítulo II, do Título II:  
São assegurados a categoria dos trabalhadores  
faxineiros e lavadeiras diaristas, além de outros  
que visem à melhoria de suma condição social, os  
seguintes direitos:  
- Contrato de trabalho assinado por cada empregador.  
- Gozo de férias de 30 dias de férias anuais  
com remuneração equivalente à do mês anterior.  
- Gratificação natalina com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano.  
- Licença remunerada à gestante antes e  
depois do parto por período não inferior a 60 dias.  
- Repouso semanal remunerado de preferência  
aos domingos e nos feriados religiosos de acordo  
com a tradição local.  
- Duração de trabalho não superior a 8 horas  
diárias com intervalo para repouso e alimentação.  
- O salário do trabalho noturno será superior  
ao do diurno em pelo menos 50%, sendo a hora  
noturna de 45 minutos.  
- Aposentadoria especial, após 20 anos de trabalho.  
- Integração à Previdência Social.  
- Aviso prévio de despedida ou equivalente em dinheiro.  
- Indenização por tempo de serviço prestado  
no caso de dispensa. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda ora sob exame pretende assegurar à categoria dos trabalhadores faxineiros e lavadeiras 
diaristas, além de outros que visem a melhoria de sua condição e segurança no trabalho, vários 
direitos.  
Na verdade, no Substitutivo no Capítulo II, art. 13 e outros, os direitos são extensivos a todos os 
trabalhadores, seja rural ou urbano, sem nenhuma discriminação.  
Em se tratando de categoria específica, julgamos que no sentido particular as matérias devam ser 
objeto de análise e decisão pela legislação ordinária.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:20507 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO II DO TÍTULO II  
DOS DIREITOS SOCIAIS  
Substitua-se o texto constante do Capítulo II do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 43  

 

Título II do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
Capítulo II  
DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. 7o. - São direitos sociais, na forma da lei:  
I - A garantia do direito ao trabalho;  
II - O seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - O Fundo de Garantia do patrimônio individual;  
IV - O salário-família;  
V - A irredutibilidade de salário ou  
vencimento, salvo disposto em lei, em convenção ou  
em acordo coletivo;  
VI - O piso salarial proporcional é extensão e  
à complexidade do trabalho realizado;  
VII - A garantia de que o salário do trabalho  
noturno será superior ao do diurno;  
VIII - A participação nos lucros;  
IX - O predomínio de empregados brasileiros,  
em todas as empresas e em seus estabelecimento;  
X - A duração de trabalho normal não  
excedentes a 08 (oito) horas diárias, com  
intervalo para repouso e alimentação;  
XI - O repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos;  
XII - O gozo de férias anuais, com remuneração;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto;  
XIV - A saúde e segurança do Trabalho;  
XV - A proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores;  
XVI - A aposentadoria;  
XVII - O seguro contra acidentes de trabalho;  
XVIII - A indenização acidentária sem  
exclusão do direito comum, em caso de dolo ou  
culpa do empregador;  
XIX - A garantia ao trabalhador rural dos  
mesmo direitos e benefícios garantidos aos da cidade;  
XX - A segurança pessoal, familiar e social  
como obrigação que deve ser cumprida pelos  
Estados, Territórios e pelo Distrito Federal. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu Projeto de Constituição. 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente, procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto de Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras ás leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
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pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Exceção feita a alguns dispositivos que, por força de Emendas supressivas aprovadas, serão 
escoimados do texto, a presente Emenda repete, por outras palavras, os preceitos já contemplados 
no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20717 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No. POPULAR  
1. Inclua, onde couber, no Capítulo II (Dos  
Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais), os seguintes artigos e itens:  
Art. - A constituição assegura aos  
trabalhadores em geral e aos servidores públicos  
civis, federais, estaduais e municipais,  
independente de lei, os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua condição social.  
I - salário mínimo, nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer efetivamente às suas  
necessidades normais e às de sua família, a ser  
fixado pelo Congresso Nacional. Para a  
determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão  
em consideração as despesas necessárias com  
alimentação, moradia, vestuário, higiene,  
transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família à razão de 10% (dez por  
cento) do salário mínimo, por filho ou dependente  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 21 (vinte e um) anos e ao cônjuge, desde  
que não exerçam atividade econômica, e ao filho  
inválido de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
das 18 (dezoito) às 6 (seis) horas, sendo a hora  
noturna de 45 (quarenta e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no  
faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador,  
servido no local do trabalho, ou em outro de mútua  
conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos de aposentadoria,  
pela variação do índice de custo de vida;  
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VIII - duração máxima da jornada diária não  
excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso em um fim de  
semana pelo menos uma vez por mês;  
XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez; pelo prazo total de 180 dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente e contratos a termo;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação, sendo vedado às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a  
menores de 14 (quatorze) anos;  
XX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos;  
XXII - proibição de locação de mão-de-obra e  
de contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração  
integralmente variável dependente de produção do  
empregado, garantindo-se sempre um salário fixo  
como parte dela;  
XXIV - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestado nos  
setores público e privado, para todos os efeitos;  
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XXV - proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros;  
XXVI - assistência integral à saúde;  
XXVII - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes menores de seus empregados; e pelo  
estado no caso dos trabalhadores rurais autônomos;  
XXVIII - previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro-desemprego e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União do empregador e do  
empregado; inclusive para os trabalhadores rurais autônomos.  
XXIX - aposentadoria, com renumeração igual à  
da atividade, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamento  
penoso, insalubre ou perigoso;  
XXX - aposentadoria por idade aos  
trabalhadores rurais autônomos, sendo:  
a) aos 55 anos de idade para os homens;  
b) aos 50 anos de idade para as mulheres.  
XXXI - é garantida a liberdade sindical aos  
trabalhadores através da livre organização,  
constituição, e regulamentação interna de  
entidades sindicais.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá  
normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não  
contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção.  
Autor: José Antonio Rosa e outros (400.000 subscritores)  
Entidades responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola/INCA - Movimento dos Trabalhadores Rurais  
sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR No. PE 54- 7, de 1987  
"Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores".  
Entidades Responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola  
- ANCA Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
Relator: Constituinte Bernardo Cabral  
Subscrita por 400.000 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda  
tem por objetivo dotar o futuro texto constitucional de previsão analítica dos direitos dos 
trabalhadores.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus  
aspectos formais considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, 
atente às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular no. 
PE00054-7, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Justificativa: 
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Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente Emenda Popular propõe redação para os itens relativos aos direitos dos trabalhadores, 
liberdade sindical, greve e poder normativo da Justiça do Trabalho.  
Com alterações na formulação de cada item, pretendemos aproveitar em nosso Substitutivo as 
seguintes propostas: salário-mínimo, salário-família, salário de trabalho noturno superior ao diurno, 
13º salário, participação nos lucros, remuneração maior para o serviço extraordinário, repouso 
semanal remunerado, gozo de férias anuais renumeradas, licença remunerada à gestante, FGTS, 
reconhecimento das convenções coletivas e obrigatoriedade da negociação coletiva, greve, higiene e 
segurança do trabalho, proibição de trabalho a menor de 14 anos, proibição de locação de mão-de-
obra permanente, proibição de remuneração exclusivamente variável, creche e escola maternal para 
os filhos dos empregados, seguridade social, aposentadoria, liberdade sindical.  
Em resumo, a maioria dos direitos propostos conta com nosso apoio. Reservamo-nos apenas a 
prerrogativa de dar a cada um deles a forma que permita a respectiva viabilização no terreno da 
realidade social e econômica.  
Somos pela aprovação parcial da presente Emenda Popular. 
   
   EMENDA:20746 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Emenda No. Popular  
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Dos Direitos e Liberdades Sociais) , do Título II ( Dos Direitos e 
Liberdades Fundamentais ) , os seguintes dispositivos :  
"Art. - A Constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos civis,  
federais, estaduais e municipais, independente de  
lei, os seguintes direitos, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo real, nacionalmente  
unificado, capaz de satisfazer efetivamente às  
suas necessidades normais e às de sua família, a  
ser fixado pelo Congresso Nacional. Para a  
determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão  
em consideração as despesas necessárias com  
alimentação, moradia, vestuário, higiene,  
transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família, à razão de 20% (vinte  
por cento) do salário mínimo, por filho ou  
dependente menor de 14 (quatorze) anos, bem como  
ao filho menor de 21 (vinte e um) e ao cônjuge  
desde que não exerçam atividade econômica, e ao  
filho inválido de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, das 18 (dezoito) às 6  
(seis) horas, sendo a hora noturna de 45 (quarenta  
e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no  
faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador,  
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servida no local de trabalho, ou em outro de mútua  
conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos de aposentadoria,  
pela variação do índice do custo de vida;  
VIII - duração máxima da jornada diária  
não excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso de pelo menos  
dois fins de semana ao mês;  
XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez, com período não inferior a 180 (cento e  
oitenta) dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação; sendo vedado às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias , qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito; é  
proibido o locaute;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno aos  
menores de 18 (dezoito);  
XX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto  
à condição de trabalhador ou entre os  
profissionais respectivos;  
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XXII - proibição de locação de mão-de-obra e  
de contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração  
integralmente variável dependente da produção do  
empregado, garantindo-se sempre um salário fixo  
como parte dela;  
XXIV - proibição da caracterização como  
renda, para efeitos tributários, da remuneração  
mensal até o limite de 20 (vinte) salários mínimos;  
XXV - não incidência da prescrição no  
curso do contrato de trabalho , até dois anos  
de sua cessação;  
XXVI - seguro desemprego até a data do  
retorno à atividade, para todo o trabalhador que,  
por motivo alheio a sua vontade, ficar desempregado;  
XXVII - acesso, por intermédio das  
organizações sindicais ou comissões por local de  
trabalho, às informações administrativas e aos  
dados econômico-financeiros dos setores, empresas  
ou órgãos da administração pública, direta e indireta;  
XXVIII - Organização de comissões por local  
de trabalho, para a defesa de seus interesses e  
intervenção democrática, seja nas empresas  
privadas e públicas, seja nos órgãos da  
administração direta ou indireta, tendo os membros  
das comissões a mesma proteção legal garantida aos  
dirigentes sindicais;  
XXIX - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores público e privado, para todos os efeitos;  
XXX - proporção mínima de 9/10 (nove  
décimos) de empregados brasileiros;  
XXXI - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes de seus empregados, até no mínimo 6  
(seis) anos de idade;  
XXXII - Previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro desemprego, e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União, do empregador e do empregado;  
XXXIII - aposentadoria, com remuneração igual  
à da atividade, garantido a reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) - com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) - com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) - com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento , penoso , insalubre ou perigoso.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá  
normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não  
contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção e nas normas coletivas de trabalho.  
Art. - É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em paridade de representação com os  
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empregadores, em todos os órgãos, organismos,  
fundos e instituições onde seus interesses  
profissionais sociais e previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação. 
Justificativa: 
A proposta de iniciativa popular sobre direitos dos trabalhadores, com o apoio de 272.624 eleitores, 
foi articulada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP e contou com o 
apoio de nove Confederações de Trabalhadores, das três Centrais e de nove entidades a nível 
nacional, representantes dos servidores públicos.  
Registre-se, ainda, que essa emenda, resultante de consenso entre as entidades sindicais de nosso 
País, será defendida perante a Comissão de Sistematização pelo Dr. Ulisses Riedel de Resende, 
Diretor-Técnico do DIAP. 
As entidades que a subscrevem se responsabilizam pela idoneidade das assinaturas, nos termos 
regimentais. 
Na expectativa de vermos nossa emenda contemplada no novo texto constitucional, manifestamos 
nossa crença nos compromissos dos Senhores Constituintes e de todos os partidos políticos, com a 
Justiça Social. 
A presente proposta foi elaborada por parlamenteares, dirigentes sindicais, advogados trabalhistas, 
em trabalho organizado pelo DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a nível 
suprapartidário, contando com a participação direta de dirigentes e assessoras das Centrais Sindicais 
(CGT, CUT e USI), das Confederações Nacionais de Trabalhadores (CONTAG, CNTC, CONTCOP, 
CONTEC, CNTI, CNTTMFA, CNTT, CNPL), e das entidades nacionais que representam os 
servidores públicos (ANDES, CPB, CSPB, FENASPS e FASUBRA).  
A proposta considera, inicialmente, a inclusão dos servidores públicos civis, federais, estaduais e 
municipais, não se estabelecendo distinções entre as várias categorias de trabalhadores.  
Estabeleceu-se, também, que as várias independem de lei, evitando-se as conhecidas situações em 
que a previsão constitucional permanece ao longo de décadas sem regulamentação. Paralelamente, 
no artigo seguinte fixou-se a possibilidade de Justiça do Trabalho normatizar situações não previstas 
ou que requeiram tratamento especial.  
A maior parte dos itens enumerados independem de justificação face à obviedade do que se pretende 
e da legitimidade inconteste.  
Destacam-se, no entanto, alguns pontos.  
É inadmissível que não se incluam nos elementos que devem compor o salário mínimo parcelas para 
o atendimento de educação, lazer, saúde e previdência social. A não inclusão importaria em se 
admitir que os trabalhadores não precisam de recursos para o tratamento dessas exigências de vida 
digna. Ainda quanto ao salário mínimo, deve caber ao Congresso Nacional, como instituição diferente 
ligada ao povo, a aprovação dos valores corretos. Obviamente que, aprovado o texto constitucional, 
deverá o Congresso estruturar-se tecnicamente para o atendimento desse encargo.  
Quanto ao salário-família a parcela atual de 5% (cinco por cento) é mais do que insignificante 
redundando no grau de desnutrição e mortalidade infantil existente. 
O trabalho noturno é profundamente penoso, devendo ser estabelecida uma redução da jornada, um 
pagamento majorado e uma abrangência maior do seu período. As horas da noite, mesmo antes das 
22 (vinte duas) horas, não devem ser destinadas ao trabalho. 
A alimentação, no intervalo de repouso, deve uma responsabilidade do empregador. O empregado 
deve trabalhar devidamente alimentado, e as facilidades do empregador em organizar um 
restaurante, ou de contratar o fornecimento de alimentação, são muito simples se comparadas com 
as dificuldades do trabalhador em buscar um restaurante ou em trazer marmita.  
O reajuste salarial automático é princípio basilar, por qualquer ângulo que se examine a questão. O 
trabalhador recebe o seu salário para o atendimento de suas necessidades, não podendo ser evitado 
mês o seu poder aquisitivo. 
A jornada de trabalho de 48 (quarenta e oito) é excessiva, não se podendo compreender a sua 
manutenção. Grande parte das atividades já goza do benefício da jornada de 40 (quarenta) horas, 
não sendo justo que outra parcela respeitável seja submetida a uma jornada de sacrifício. A jornada 
de 48 (quarenta e oito) horas não é aceita na maior parte de países do mundo. 
As horas extras dever ser suprimidas, só se admitindo qualquer prestação de serviços, além do 
horário normal majorado que desestimule a criação de condições que possam ser consideradas como 
emergenciais.  
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O repouso remunerado, semanal, como consequência da jornada de 40 (quarenta) horas, deve 
abranger normalmente o sábado e o domingo. Mesmo nas atividades em que o serviço nesses dias 
seja indispensável, deve ser resguardado o direito do gozo de pelo menos dois fins de semana.  
As férias, pela assistência atual, são praticamente inexistentes, apesar do mandamento 
constitucional. Os salários são habitualmente baixos e estão totalmente comprometidos com os 
encargos mensais, não restando qualquer parcela que o trabalhador possa efetivamente dispensar no 
gozo de férias.  
A licença remunerada da gestante deve, obviamente, alcançar as hipóteses de interrupção da 
gravidez.  
O sistema vigente de opção entre a estabilidade e o fundo de garantia por tempo de serviço 
representa, na verdade, uma submissão do trabalhador ao regime do fundo. Sempre que forças 
diferentes e anatômicas são colocadas frente a frente, deixando-se as partes em liberdade, privilegia-
se o mais forte que fará impor a sua vontade. A estabilidade deve ser consagrada como direito, 
amplamente, independentemente de depósitos que sirvam de garantia de tempo de serviço, que só 
será valido nos serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, nas 
atividades empresariais de caráter transitório e nos contratos de experiência. O trabalho é obrigação 
social e o trabalhador não deve ficar desprotegido, admitindo-se como ocorre na legislação atual, a 
rescisão contratual ilimitada.  
A greve é um fato social que não comporta limitação legal. A história revela paralizações desde 
escravos, no tempo da escravidão, até greve de magistrados. Na sistemática brasileira a Justiça do 
Trabalho é utilizada como instrumento cerceador do direito de greve. É imprescindível que não se 
permita a manutenção dessa situação, delegando-se à Justiça do trabalho o seu magno papel de 
fazer efetivamente justiça social. O locaute não deve ser admitido, porque dirige-se ao Estado e não 
às relações às relações de trabalho. 
É um absurdo que se possa considerar como válida a prestação de serviços por um menino de até 13 
(treze) anos de idade.  
Até essa idade em hipóteses nenhuma deve ser permitida a prestação de serviços. Se os salários 
dos pais são baixos é preciso que sejam aumentados diretamente, mas que não seja admitida a 
exploração da mão de obra de crianças.  
A locação de mão de obra é uma forma de exploração do trabalho alheio, permite a intermediação, o 
aviltamento do seu valor e a exploração do trabalhador. A execução de trabalhos permanentes por 
trabalhadores avulsos ou temporários caracteriza-se em verdadeira fraude. Se o trabalho é 
permanente, não há razão para que o trabalhador também não o seja. O produtor rural que 
desenvolver atividades sazonais, deve necessariamente, diversificar a sua produção, cuidando que 
haja trabalho em todos os períodos do ano. O que não tem sentido é o estabelecimento de 
monoculturas, com períodos de trabalho e períodos de fome.  
Não se deve admitir que o salário dependa integralmente da produção do trabalhador, devendo, 
sempre, ser garantida uma parcela fixa.  
O trabalhador aposentado deve receber os mesmos valores que auferia quando em atividade, sem 
qualquer decréscimo em sua situação de vida e o valor estabelecido deve ser preservado 
atualizando-se na conformidade com o aumento do custo de vida mantido o seu valor real.  
A justificação é feita sinteticamente, mas a matéria é toda da maior relevância. Não se pode admitir o 
estabelecimento de normas constitucionais, que certamente alcançarão o século XXI, preservando-se 
o grau de miséria e abandono da classe trabalhadora. A classe empresarial, em grande parte, quer 
apenas o lucro fácil e rápido, em ambição desmedida. Os constituintes que subscrevem a presente 
proposta estão certos que não será admitida a preservação desse estado de exploração dos 
trabalhadores e que a nova Constituição honrará ao Congresso Constituinte e a Nação Brasileira.  
AUTOR: ANTONINA SANTOS BARBOSA E OUTROS (272.624 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSAVEIS: 
- CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES; 
- DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ADDESSORIA PARLAMENTAR, e 
- CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. 
 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
 
EMENDA POPULAR N° PE 66, de 1987 
“Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores”. 
Entidades Responsáveis: 
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- Central Geral dos Trabalhadores;  
- Departamento Intersindical de Assessoria Parlamenta; 
- Central Única dos Trabalhadores. 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
 
Subscrita por 272.624 eleitores e apresentada por três entidades associativas e apoiada por várias 
outras, a presente emenda trará da inclusão, na futura Carta Magna, do rol de direitos dos 
trabalhadores.  
Como nesta fase dos trabalhos compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerado que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE 
00066-1. Reservada a apreciação do mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   Esta emenda popular propõe uma redação completa para o Capítulo dos Direitos Sociais do 
trabalhadores e servidores públicos dos três níveis, além de duas normas, uma sobre o poder 
normativo da Justiça do Trabalho e dos acordos coletivos celebrados por entidades sindicais e a 
outra sobre a participação dos trabalhadores nas instituições onde seus interesses possam ser objeto 
de discussão e deliberação.  
Praticamente todos os direitos alinhados serão contemplados em nosso substitutivo. Cabe-nos, por 
questão de honestidade e responsabilidade, consagrar esses direitos sob a forma de preceitos 
afirmadores de sua existência no quadro jurídico-constitucional do país, conforme exige a natureza 
da Constituição, despidos, todos eles, de detalhamentos quantitativos, seguramente conjunturais, que 
compete ao legislador ordinário regular, dentro dos parâmetros da necessidade social e da 
possibilidade econômica do momento histórico.  
Arrolamos, em nosso substitutivo, o seguinte: contrato de trabalho protegido contra a dispensa 
imotivada ou sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, salário 
mínimo, irredutibilidade do salário ou vencimento, garantia de salário fixo quando houver 
remuneração variável, gratificação natalina, salário do trabalho noturno superior ao diurno, 
participação nos lucros da empresa, salário-família, jornada de trabalho máxima, jornada reduzidas 
nos turnos ininterruptos, repouso remunerado, remuneração majorada para o serviço extraordinário, 
gozo de férias anuais remuneradas, licença remunerada à gestante, saúde e segurança do trabalho, 
redução dos riscos de insalubridade e periculosidade bem como adicional de remuneração nas 
atividades em que eles existam, proibição de trabalho noturno ou insalubre aos menores de 18 anos, 
proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos exceto na condição de aprendiz, proibição de 
intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, assistência aos filhos dos trabalhadores até 
6 anos de idade, reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva, participação dos trabalhadores nas vantagens advindas da modernização 
tecnológica e da automação, seguro contra acidentes do trabalho e doenças profissionais, extensão 
de novos direitos aos empregados domésticos, liberdade de associação profissional ou sindical e 
liberdade de exercício do direito de greve.  
Ao todo são quase trinta direitos constitucionalmente estabelecidos, cuja concretização caberá ao 
legislador ordinário regular de uma forma tanto mais avançada, quanto mais por eles os 
trabalhadores lutarem no momento da regulamentação de cada um.  
Sentimo-nos satisfeito de poder acolher de modo quase integral uma Emenda como esta, nascida do 
seio do povo.  
Se alguma vantagem arrolada na Emenda não foi contemplada, é porque mostra-se inviável diante da 
realidade e pior agiríamos se nos transformássemos em veículo de utopias.  
Nos termos dos direitos atrás enunciados, somos pela aprovação da maioria dos direitos postulados. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20938 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIII do artigo 7o. do Substitutivo do Relator a seguinte redação,  
suprimindo-se o inciso XIV e renumerando-se os seguintes:  
"Art. 7o. ..................................  
I - ........................................  
XIII - repouso remunerado aos sábados, domingos e feriados, ressalvados os casos de  
serviços indispensáveis, quando o trabalhador deverá receber em dobro e repouso em outros dias  
da semana, garantindo o repouso de 2 (dois) fins de semana pelo menos uma vez ao mês." 
Justificativa 
Esta emenda, elaborada pelo DIAP, vem de encontro a urna justa aspiração de alguns setores, 
principalmente industriais, submetidos ao sistema de rodízio, e tendo que que trabalhar nos fins.na de 
semana. 
Esse sistema é a altamente prejudicial às relações sociais, familiares e até ao exercício dos cultos 
religiosos. 
No momento em que os trabalhadores avançam nas suas conquistas, é de se inscrever na nova 
constituição a presente norma, de tal sorte que as empresas que se valem do sistema de 
revezamento nos finais de semana, afora os serviços essenciais e indispensáveis, sejam impedidas 
de utilizá-los. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:22632 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Emenda Substitutiva  
Substituam-se os artigos 7o. a 10, do Capítulo II - Dos Direitos Sociais, do  
Substitutivo, pelos artigos 7o. e 8o. com a seguinte redação:  
"Art. 7o. Aos assalariados são assegurados os seguintes direitos, sem prejuízo dos regimes  
específicos de trabalho, nos termos de lei;  
I - segurança e medicina do trabalho;  
II - salário mínimo;  
III - salário do trabalho noturno, insalubre, perigoso e em horas extraordinárias superior à  
remuneração básica;  
IV - salário igual em funções idênticas;  
V - jornada máxima diária de 8 (oito) horas e semanal de 48 (quarenta e oito) horas, salvo lei,  
convenção coletiva ou acordo coletivo;  
VI - repouso remunerado nos domingos e feriados;  
VII - férias remuneradas;  
VIII - indenização com estabilidade ou Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
IX - participação nos lucros, desvinculada dos salários, fixada em convenções ou acordos coletivos".  
"Art. 8o. É proibido o trabalho a menores de 14 (quatorze) anos e o trabalho noturno, insalubre  
ou perigoso a menores de 18 (dezoito) anos." 
Justificativa 
A Constituição Federal deve ser uma garantia apenas de direitos fundamentais, sem entrar em 
detalhes ou incluir vantagens que são asseguradas aos trabalhadores através das fontes formais 
próprias que são as leis, as convenções e os acordos coletivos e os regulamentos das empresas. 
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Com esse objetivo, a proposta mantém os direitos que são previstos no atual texto constitucional e, 
seguindo o exemplo das Constituições modernas, incentiva a negociação direta entre os 
empregadores e sindicatos, como forma democrática para a fixação das demais estipulações do 
contexto do trabalho. 
Ao remeter para a lei ordinária a especificação de outros direitos e a regulamentação dos direitos que 
declara, a Constituição cumpre o seu papel de permitir a melhoria da condição social do trabalhador, 
de modo dinâmico e coerente com a livre organização sindical. 
É proposta como avanço que não pode ser afastado, a elevação da idade mínima para o trabalho sob 
a forma de emprego para 14 (quatorze) anos, a participação nos lucros desvinculado dos salários, 
para que se torne possível a negociação coletiva dos seus percentuais e condições s em cada caso 
concreto e a manutenção da jornada semanal de 48 (quarenta e oito) horas, admitida a sua redução 
pelos interessados. 
A estabilidade no emprego não é afastada da Constituição, mas as condições para a sua objetivação 
e sua vinculação com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem resultar leis ordinárias, como 
é próprio. 
Parecer:   
   A Emenda apresenta uma proposta de nova redação aos artigos de 7o a 10, do Substitutivo.  
Em alguns pontos coincide com o nosso Substitutivo, mas em outros propõe fórmulas que não 
aproveitamos, porque diferem do que vem sendo aprovado ao longo das amplas discussões havidas 
anteriormente no decorrer dos trabalhos da Constituinte.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22731 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o inciso XIII, do artigo 7o. do Projeto de Constituição, substitutivo do  
relator, dando a seguinte redação:  
Inciso: repouso semanal remunerado nos sábados, domingos e feriados, civis e religiosos  
de acordo com a tradição local, ressalvados os casos de serviços indispensáveis, quando o  
trabalho deverá receber pagamento em dobro e repouso em outros dias da semana, garantido o  
repouso de pelo menos dois fins de semana por mês; 
Justificativa 
O dispositivo sugerido enseja a verdadeira garantia do justo e merecido descanso do trabalhador. 
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda tão somente no que se refere aos dias preferenciais do repouso semanal 
remunerado. Os demais aspectos podem ser negociados em acordos ou convenções coletivas. 
 
   
   EMENDA:23045 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva:  
Substitua-se o item XIII do Art. 7o. pelo seguinte:  
XIII - repouso semanal de 48 horas remunerado. 
Justificativa 
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A semana de 40 horas é prática corrente em diversas categorias profissionais no Brasil. O perfil da 
população brasileira, onde anualmente milhões de jovens se agregam ao mercado de trabalho indica 
a semana de 40 horas como a mais adequada. 
Parecer:   
   A nosso ver, deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador o direito ao repouso semanal 
remunerado. Quanto ao seu detalhamento, parece-nos ser do âmbito da legislação ordinária a 
definição de suas compensações dentro das características do próprio trabalho. O importante é que 
fique assegurado o princípio do repouso semanal remunerado.  
Destarte, opinamos pela rejeição da Emenda em questão. 
 
   
   EMENDA:23200 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- o inciso XIII do artigo 7o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
XIII - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de 
acordo com a tradição local; 
Justificativa 
A emenda visa corrigir uma injustiça contra o trabalhador, pela permissão aberta com o Substitutivo, 
de trabalho ordinário nos domingos e feriados, como já vem acontecendo com muitas empresas no 
Brasil. 
O domingo e os feriados são os dias, que a nossa cultura reservou, para o encontro da família e para 
o repouso. Nestes dias é que se realizam os eventos e as comemorações familiares, já que 
aproveitam o período de descanso comum a toda sociedade. Nenhum imperativo de ordem 
econômica, de produtividade ou lucratividade pode estar acima dessa conquista da sociedade e do 
trabalhador. 
Ao deixar de fixar o domingo e feriados como dias preferenciais para o descanso semanal, o 
Substitutivo abrirá as portas para que as empresas estabeleçam turnos de rodizio de trabalho, 
forçando os trabalhadores ao serviço nos domingos e feriados. 
Parecer:   
   A Emenda aprimora o texto do Substitutivo, razão pela qual opinamos pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:23270 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 7o. e seus incisos IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XV, XVI, XXI e XXII,  
acrescentando-se ainda os incisos XXV e XXVI ao mesmo artigo, todos do capítulo II, deste projeto  
de constituição, com a seguinte redação:  
Capítulo II  
DOS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES  
Art. 7o. - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros constituídos em lei, 
os seguintes:  
IV - Salário mínimo unificado em todo o país capaz de atender suas necessidades básicas, de sua  
família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, instituído na forma da 
lei.  
V - No vencimento e no salário do trabalhador, não será permitido a irredutibilidade.  
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VI - Será mantido o poder aquisitivo do trabalhador, na forma da lei.  
VII - Gratificação de natal com base na remuneração da data do seu pagamento,, na forma da lei.  
VIII - O salário do trabalhador noturno será superior em 50% do diurno e a hora noturna será de 45 
minutos.  
XI - A jornada semanal de trabalho será de quarenta (40) horas, e a duração diária não excederá a 
oito (8) horas, com intervalo para o descanso, na forma da lei.  
XIII - Repouso remunerado semanal e nos feriados civis e religiosos, de conformidade com a tradição 
local.  
XV - Férias anuais de trinta dias remuneradas em dobro.  
XVI - Licença remunerada à gestante por período não inferior a noventa (90) dias, sem prejuízo do 
emprego e do salário, na forma da lei ou de convenção coletiva.  
XXI - Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva, na forma da lei.  
XXII - O empregador garantirá aos filhos dos empregados até aos seis (6) anos de idade assistência 
em creches e pré-escolar, em empresas privadas e órgão público.  
XXV - Fixação das porcentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados 
em concessões e nos estabelecimentos de determinadas casas comerciais e indústrias.  
XXVI - Fica instituído o código do trabalho. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada, que altera parte do presente capítulo, inclusive reduzindo-o, tem como 
finalidade sintetizar as normas constitucionais e coloca para o âmbito da lei trabalhista substantiva, 
que e o código do trabalho, a fim de que nele sejam condensadas todas as normas que dizem 
respeito ás relações coletivas e individuais do trabalho, eliminando de uma vez por todas os 
atrapalhos da vigente Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, que apesar de ser diploma que rege 
as relações do trabalho e capital, tem sido responsável pelos problemas mais angustiantes, em 
virtude do elenco de leis que a cada ano são ditadas e inseridas em seu contexto.´ 
É claro que não se pode deixar de exultar ante a iniciativa de ser compilado o código do trabalho, pois 
neste dispositivo do trabalhador haveremos de dar segurança e tranquilidade à legislação trabalhista, 
visto que o maior problema é a falta de codificação das leis trabalhistas, a fim de propiciar ao 
trabalhador brasileiro o respaldo à sua emancipação no âmbito do trabalho. Não tenho dúvidas de 
que este código será o portador das mais auspiciosas esperanças no campo das conquistas 
trabalhistas. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7o. sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de 
aprimoramento dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras emendas.  
Pela rejeição.. 
 
   
   EMENDA:23648 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIII, do art. 7o. do Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator, a seguinte 
redação:  
"XIII - repouso semanal remunerado nos sábados, domingos e feriados, civis e religiosos de acordo 
com a tradição local, ressalvados os casos de serviços indispensáveis, quando o trabalhador deverá 
receber pagamento em dobro e repouso em outros dias da semana, garantido o repouso de pelo 
menos dois fins de semana ao mês;" 
Justificativa 
O repouso semanal deve ser aos sábados e domingos. A jornada máxima deve ser de 40 horas 
semanais em 5 dias da semana. Apenas nos casos de serviços indispensáveis deve o trabalhador 
prestar serviços aos sábados e domingos, mas nessa hipótese deve receber e pagamento em dobro, 
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como uma compensação pelo esforço dispendido e deve ser garantido o repouso em pelo menos 
dois fins de semana ao mês. 
Destaque-se, ainda, que o substitutivo do Relator excluiu injustificadamente o repouso nos feriados e 
não garantiu sequer preferência para o repouso nos domingos. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo.  
pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:26629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Dê-se ao Art. 7o. a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdade Fundamentais  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
"Art. 7o. - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:  
I - garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, na forma em que se dispuser 
em lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais 
básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, desporto, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social  
V - reajuste de salários, remunerações, vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes preservar 
permanentemente o poder aquisitivo, sem prejuízo de sua elevação real mediante acordo 
ou sentença normativa;  
VI - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VII - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VIII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
IX - gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezembro de cada ano;  
X - O salário do trabalho noturno será superior ao do diurno;  
XI - proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, dispensa e promoção 
por motivo de raça, cor, nascimento, etnia, sexo, idade, estado civil, natureza do trabalho, religião, 
orientação sexual, convicções  
políticas ou filosóficas, doença, militância sindical, deficiência de qualquer ordem e de qualquer 
particularidade ou condição social;  
XII - salário-família aos dependentes dos trabalhadores que percebam até quatro salários mínimos, 
na base de percentual variável de vinte por cento a cinco por cento do salário mínimo, a partir do 
menor ao maior salário aqui  
compreendido, respectivamente.  
XIII - participação nos lucros ou nas ações, desvinculada remuneração, conforme definido em lei ou 
em negociação coletiva;  
XIV - proporção mínima de nove décimos de empregadores brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar;  
XV - duração de trabalho não superior a quarenta e oito horas semanais, e não excedente a oito 
horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação;  
XVI - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de 
acordo com a tradição local;  
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XVII - proibido o serviço extraordinário, salvo negociação individual entre empregador e empregado, 
garantida remuneração superior àquela do horário normal e nos casos de emergência ou de força 
maior;  
XVIII - gozo de trinta dias de férias anuais, com remuneração integral;  
XIX - licença remunerada a gestante, antes e depois do parto, por período não inferior a cento e vinte 
dias;  
XX - saúde e segurança do trabalho;  
XXI - proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas, salvo lei ou convenção coletiva 
que, além dos controles tecnológicos visando à eliminação do risco, promova a redução da jornada e 
um adicional de remuneração incidente sobre o salário contratual;  
XXII - recusa ao trabalho em ambientes sem controle adequado de riscos, com garantia 
de permanência no emprego;  
XXIII - proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores de dezoito anos, e de qualquer trabalho 
e menores de quatorze anos;  
XXIV - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação 
coletiva;  
XXV - é garantida a liberdade sindical aos trabalhadores através da livre organização, constituição, e 
regulamentação interna de entidades sindicais;  
XXVI - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados, de 
zero até seis anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos públicos;  
XXIX - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados no trabalho 
ou portadores de doenças profissionais, nos casos definidos em lei, sem prejuízo da 
remuneração antes percebida;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho;  
XXXI - participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica e da automação, que 
não prejudicarão seus direitos adquiridos". 
Justificativa: 
A presente emenda visa inserir no texto constitucional disposições tendentes a assegurar aos 
trabalhadores a manutenção ou a conquista de direitos que, em todas as nações desenvolvidas e 
civilizadas, tem sido considerados fundamentais ao aperfeiçoamento das relações de emprego e ao 
sistema de produção. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7o. sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de 
aprimoramento dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras Emendas. 
 
   
   EMENDA:29497 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso XIII do Art. 7º do Projeto de Constituição passa a ater a seguinte redação:  
"XIII - Repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, nos feridos civis e, no máximo, 
de dois feriados religiosos anuais". 
Justificativa 
O excesso de feriados torna-se prejudicial ao desenvolvimento do Brasil tendo em vista a paralização 
dos setores produtivos e de serviços. 
O aumento de produção permite mais bens a distribuir com preços mais baixos ao consumidor. 
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Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:30547 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: XIII do Artigo 7o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
O Inciso XIII do Artigo 7o. 
Justificativa 
Trata-se de matéria ordinária que regulamenta direitos de empregados, na sua relação empregatícia, 
que não poderão ser inflexivelmente, tratados à nível de Constituição, e sim, em legislação ordinária. 
Parecer:   
   A nosso ver, deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador o direito ao repouso semanal 
remunerado. Quanto ao seu detalhamento, parece-nos ser do âmbito da legislação ordinária a 
definição de suas compensações dentro das características do próprio trabalho. O importante é que 
fique assegurado o princípio do repouso semanal remunerado.  
Destarte, opinamos pela rejeição da Emenda em questão. 
 
   
   EMENDA:32177 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II  
Dos Direitos Sociais  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II do Título II do Projeto de Constituição do 
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 5o. - São direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual:  
VI - salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua família, na forma 
de lei;  
V - Irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em lei, e convenção ou em acordo 
coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além de remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo terceiro salário, com base na remuneração integral de 
dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho superior ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da remuneração, conforme definido em lei ou em lei ou em 
negociação coletiva;  
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X - salário família aos dependentes dos trabalhadores, nos termos da lei;  
XI - duração diária do trabalho não superior a oito horas;  
XII - repouso semanal remunerado;  
XIII - serviço extraordinário com remuneração superior ao normal, conforme convenção;  
XIV - saúde, higiene e segurança, incluindo normas para redução do risco inerente ao trabalho;  
XV - gozo de férias anuais, na forma da lei, com remuneração integral;  
XVI - licença remunerada à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da lei ou de 
convenção coletiva;  
XVII - adicional de remuneração para atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XVIII - aposentadoria;  
XIX - a lei assegurará aos filhos de empregados de empresas com mais de cem empregados a 
assistência aos seus filhos de dependentes com até seis anos de idade, em creches e pré-escolas;  
XX – reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva;  
XXI - seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização prevista 
no direito comum em caso de culpa ou dolo do empregador;  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e punirá como crime a retenção definitiva ou temporária de qualquer 
forma de remuneração do trabalho realizado.  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos.  
§ 3o. São assegurados aos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, V, VII, XII, XV 
e XVIII deste artigo, bem como a previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em 
dinheiro.  
Art. 6o. - É livre associação profissional ou sindical. A lei definirá as condições para seu registro 
perante o Poder Público e para sua representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical.  
§ 3o. - A lei não obrigará à filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a manter filiação.  
§ 4o - Se mais de uma entidade pretender representar a mesma categoria ou a mesma comunidade 
de interesse profissional, somente uma terá direito à representação nas convenções coletivas, 
conforme a lei, excluídos os sindicatos com base em uma única empresa.  
§ 5o. - Aplicam-se aos sindicatos rurais os princípios adotados para os sindicatos urbanos, nas 
condições da lei.  
§ 6o. - O Sindicato participará, obrigatoriamente, das negociações de acordos salariais.  
Art. 7o. - É livre a greve, na forma da lei, vedada a inciativa patronal, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesse que deverão por meio dela defender.  
Parágrafo único na hipótese de greve, serão adotadas as providências que garantam a 
manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes sugeridas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras ás leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio fisiológico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditemos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renomado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Esclarece o ilustre autor, na justificação, que sua Emenda quase nada acrescenta ao já existente. 
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Procura, apenas, "desbastar a pedra opaca para descobrir-lhes o brilho". Realmente a Emenda dá 
melhor redação a alguns dispositivos do capítulo, mantendo a sua maioria na forma com que está 
redigido. 
 
   
   EMENDA:32388 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso XIII do art. 7o.  
XIII - Repouso semanal remunerado e nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. 
Justificativa 
O direito ao repouso remunerado nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local é 
conquista dos trabalhadores já inserida na atual Constituição. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
     
   EMENDA:32950 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitua-se o Inciso XIII, do Art. 7º do Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator, pelo 
seguinte texto:  
"XIII - repouso semanal remunerado nos sábados, domingos e feriados civis e religiosos de acordo 
com a tradição local, ressalvados os casos de serviços indispensáveis, quando o trabalhador deverá 
receber pagamento em dobro e repouso em outros dias da semana, garantido o repouso de 
pelo menos dois fins de semana ao mês"; 
Justificativa 
O repouso semanal deve ser aos sábados e domingos. Apenas nos casos de serviços indispensáveis 
deve o trabalhador prestar serviços aos sábados e domingos, mas nessa hipótese deve receber o 
pagamento em dobro, como uma compensação pelo esforço dispensado e deve ser garantido o 
repouso em pelo menos dois fins de semana ao mês. 
Destaque-se, ainda, que o Substitutivo do Relator excluiu injustificadamente o repouso nos feriados e 
não garantiu sequer preferência para repouso aos domingos. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:33515 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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Dispositivo Emendado: Art. 7o., XIII  
Dê-se ao inciso XIII, do art. 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. - ................................. 
XIII - Repouso semanal remunerado por período não inferior a dois dias e nos feriados civis 
e religiosos, de acordo com a tradição local. 
Justificativa 
O Substitutivo, seguindo os passos da Constituição vigente, não fixou o período mínimo de repouso 
semanal remunerado. 
Não há por que deixar à legislação ordinária estabelecer os limites desse direito, quando a 
Constituição pode desde logo fazê-lo. 
O período de quarenta e oito horas, aqui proposto é perfeitamente compatível com o grau de 
desenvolvimento tecnológico alcançado pelo País, com a necessidade de criar o maior número 
possível de empregos e com o direito ao lazer que a todos se deve assegurar. 
No Brasil, há trinta anos, já os servidores públicos, civis e militares, além de várias outras categorias 
profissionais, a exemplo de bancários e economiários, desfrutam de repouso semanal dessa duração. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:34788 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(Substitutivo do Relator)  
Dê-se, ao art. 257 a seguinte redação:  
"Art. 257 A ordem social fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da justiça 
social, alcançada, basicamente, na garantia, entre outros, dos seguintes direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho protegido contra rescisão imotivada ou sem justa causa, por parte do 
empregador, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia de tempo de serviço;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua família, na forma 
da lei;  
V - irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em lei em convenção ou em acordo 
coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo terceiro salário, com base na remuneração integral de 
dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho noturno superior ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da remuneração, conforme definido em lei ou 
em negociação coletiva;  
X - salário família aos seus dependentes, nos termos da lei;  
XI - duração diária do trabalho não superior a oito horas;  
XII - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XIII - repouso semanal remunerado;  
XIV - serviço extraordinário com remuneração superior ao normal, conforme convenção;  
XV - gozo de férias anuais, na forma da lei, com remuneração integral;  
XVI - licença remunerada à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da lei ou de 
convenção coletiva;  
XVII - saúde, higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas, higiene e segurança;  
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XIX - adicional de remuneração para as atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XX - aposentadoria;  
XXI - assistência aos seus filhos e dependentes em creches e pré-escolas, pelo menos até os seis 
anos de idade;  
XXII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação 
coletiva;  
XXIII - suprimido  
XXIV - seguro contra acidente do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir, no caso de culpa ou 
dolo deste, a indenização prevista no direito comum.  
XXV - participação na gestão da empresa, conforme definido em lei ou em negociação coletiva.  
§ 1o. A lei protegerá o salário, e definirá como crime a retenção definitiva ou temporária de qualquer 
forma de remuneração do trabalho já realizado.  
§ 2o. É proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos, e qualquer trabalho a 
menores de doze anos.  
§ 3o. São proibidas atividades de intermediação remunerada da mão-de-obra permanente, ainda que 
mediante locação, salvo os casos previstos em lei. 
Justificativa 
A par das modificações de alguns dos itens e da inclusão de um específico, garantidor da 
participação dos trabalhadores na gestão da empresa, tem por objetivo a emenda, ainda, deslocar o 
catálogo dos direitos assegurados à classe trabalhadora para a ordem social, a exemplo do que 
ocorre na Constituição em vigor, visto como, não tendo a ver ditos direitos com a generalidade dos 
direitos sociais em cuja seção se acham inseridos segundo o Projeto, melhor se situarão eles no 
Título da Ordem Social, encabeçando-a, e desde que o próprio primeiro artigo desse título afirma, 
peremptoriamente, que referida Ordem “fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da justiça 
social". 
De referir, ao fim, na justificação da presente proposta de modificação do Projeto, que as alterações 
de alguns dos itens do art. 7º, cujas disposições passem a figurar como art. 257, têm em vista apenas 
dar redação a nosso entender mais apropriada às preceituações objeto de modificações e, pois, sem 
afetação do seu mérito. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para os incisos que hoje consubstanciam o artigo 7º do 
Substitutivo. Preferimos manter o texto tal como está, junto, aliás da aprovação de 
numerosas Emendas sobre a matéria. 
 
   
   EMENDA:35105 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
Autor: Deputado Constituinte José Costa PMDB  
- Alagoas.  
Na forma do artigo 23, parágrafos 1o. e 2o., do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte, dê-se ao artigo 7o. do Projeto de Constituição seguinte redação:  
Art. 7o. - É garantido ao trabalhador, além de outros direitos reconhecidos em seu prol 
em convenções internacionais, das quais o Brasil seja signatário, ou pela legislação ordinária, 
os seguintes:  
I - estabilidade no emprego a partir do primeiro ano de trabalho, mediante garantia contra despedida 
sem justa causa e fundo de compensação por tempo de serviço, garantia a indenização do trabalho 
estável nos casos de incompatibilidade comprovada;  
II - seguro-desemprego;  
III - salário-mínimo capaz de satisfazer, consideradas as peculiaridade de cada região, 
suas necessidades básicas e , bem assim, as de sua família no que concerne a alimentação, 
educação, habitação, vestuário e transporte;  
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IV - salário-família aos seus dependentes;  
V - salário uniforme quando houver igualdade de trabalho, independentemente de sexo, 
idade, nacionalidade, cor ou estado civil:  
VI - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
VII - direito a um décimo-terceiro salário, em cada ano, em conformidade com o que for estabelecido 
em lei;  
VIII - participação nos lucros das empresas urbanas a rurais, de acordo com os 
critérios estabelecidos em lei;  
IX - participação nos ganhos de produtividade de empresa advindos de sua 
modernização tecnológica, na forma do que for estabelecido em lei;  
X - jornada diária de trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, e, semanal, 
não superior a quarenta e quatro horas, assegurado o pagamento de horas extras até o máximo de 
duas horas por dia e oito horas por semana, calculadas sobre o dobro da remuneração das horas 
normais;  
XI - repouso remunerado semanal e nos feriados civis e religiosos;  
XII - férias anuais remuneradas;  
XIII - proibição de trabalho em indústrias insalubres a mulheres e menores de dezoito anos; de 
trabalho noturno a menores de dezoito anos; e, de qualquer natureza, a menores de quatorze anos;  
XIV - licença remunerada para a gestante no período fixado em lei, sem prejuízo da contagem 
de tempo de serviço;  
XV - participação mínima de pelo menos dois terços de brasileiros no quadro de pessoal de qualquer 
empresa, exceto nas de cunho estritamente familiar;  
XVI - reconhecimento das convenções coletivas entre sindicatos de empregados e empregadores, 
não podendo a lei cercear a livre negociação das condições de trabalho;  
XVII - garantida de não-discriminação entre trabalhos manual, técnico ou intelectual ou ente os 
profissionais respectivos no que respeita a direitos;  
XVIII - aposentadoria com proventos iguais à medida da remuneração paga, comprovadamente 
pela empresa nos dois últimos anos de atividade a) aos trinta anos de trabalho, para os homens; e, b) 
aos vinte e cinco anos, para as mulheres ou quando o trabalho for considerado penoso, insalubre 
ou perigoso - garantida a correção plena dos  
proventos em decorrência da desvalorização da moeda;  
XIX - garantia de aposentadoria e de cobertura contra os riscos de morte, invalidez, acidentes e 
assistência médico-hospitalar pela Previdência Social na forma estabelecida em lei;  
XX - liberada sindical, inclusive para o empregador, garantindo a lei a autonomia dos sindicatos e 
dispondo sobre sua organização e representativos, vedada, em qualquer hipótese, a filiação e a 
contribuição sindical compulsória.  
XXI - direito de greve cujo exercício a lei regulará exceto nos serviços públicos e nas atividades 
consideradas essenciais. 
Justificativa 
A emenda procura explicitar direitos e garantias essenciais para o trabalhador brasileiro, objetivando 
resgatá-lo da situação de inferioridade em que se encontra em nossa sociedade. 
Alguns aspectos relevantes da emenda devem ser considerados nesta justificação, a saber: a 
questão da estabilidade no emprego, a liberdade sindical e o direito de greve. 
Estabilidade: procuramos adotar posição consensual com as recomendações de inúmeros juristas 
especializados em Direito do Trabalho no País e, ainda, de respeitáveis instituições como a 
Organização Internacional do Trabalho, e o Instituto dos Advogados Brasileiros, dentre outros, qual 
seja, a de proteger-se o empregado contra despedida imotivada, sem prejuízo do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. 
A estabilidade no emprego após um ano de trabalho é compatível com a realidade brasileira e 
permite fugir de propostas irreais que pretendem assegurar estabilidade absoluta ao empregado a 
partir do primeiro dia de trabalho, o que – como faz ver o eminente mestre Arnaldo Sussekind – não 
existe em País algum. 
Liberdade Sindical: adotamos o princípio da Convenção 87, da OIT, “de livre constituição das 
organizações de trabalhadores e de empregadores”, consagrado em seu artigo 2, e com ele, como 
corolário, o reconhecimento do direito que tem o trabalhador ou o patrão de filiar-se apenas às 
organizações que entendam ser da sua conveniência pessoal e de para elas contribuir. 
O parágrafo 3º, do artigo 9º do Substitutivo do eminente relator Bernardo Cabral, que permite “a 
assembleia-geral fixar a contribuição da categoria, que deverá ser descontada em folha para custeio 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 65  

 

das atividades da entidade”, consentida, aliás, pela legislação de alguns países como Grécia, 
Colômbia, Espanha e Suíça – é a negação do direito de liberdade da filiação que se pretende 
consagrar no parágrafo seguinte: “A lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a 
manter a filiação”. 
Direito de Greve: ao contrário do que pretendem alguns, o direito de greve em nenhum País é 
absoluto. Está ele limitado por outros relevantes interesses da sociedade, tais como a ordem pública, 
direitos e garantias fundamentais assegurados a terceiros e a própria segurança nacional – na sua 
real acepção – isto é, sem as distorções conceituais que o fascismo tupiniquim tem emprestado à 
expressão para golpear as instituições democráticas do País, a exemplo do que se verificou em 
episódios recentes de nossa história. 
O notável jurista Segadas Viana (“Greve”, ed. 1986, pág. 44, 46 e 47) observa, por exemplo, que as 
greves dos que prestam serviço à coletividade, engajados no Poder Público, tem, entretanto, de ser 
encaradas com maior severidade pela  “sua repercussão na população, especialmente mais carente”, 
razão pela qual é proibida em quase todos os países, inclusive naqueles em que o regime 
democrático é modelar, como a Suíça, pela Lei Federal; a Inglaterra, através do “The Conspiracy and 
Protection of Property Act”; e os Estados Unidos, com a Lei Taft-Hartley. Segundo a OIT, proíbem 
greve nos serviços públicos e nas atividades consideradas essenciais, além dos países acima 
referidos, a República Federal Alemã, Costa Rica, Venezuela, Canadá (Província de Alberta), Índia e 
Nova Zelândia. 
Observa, ainda, Segadas Viana, reportando-se aos piquetes, que eles devem ter como “característica 
a movimentação dos aliciadores da greve, não sendo lícito se postarem a porta dos estabelecimentos 
tentando impedir o ingresso de companheiros que queiram trabalhar, nem dos clientes das lojas ou 
fábricas”. 
Julgamos desnecessário tecer considerações sobre as demais propostas por considera-las não 
polêmicas. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7º sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de 
aprimoramento dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras Emendas. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
EMENDA:00095 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao:  
Artigo 7o. - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:  
I - garantia de emprego protegido contra despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.  
III - fundo de garantia de tempo de serviço:  
IV - salário-mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer ás suas necessidade básicas de sua 
família, com reajustes periódicos de modo a preserva-lhe o poder aquisitivo, vedada sua vinculação 
para qualquer fim;  
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;  
VI - irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - salário fixo, nunca inferior ao mínimo, se prejuízo na remuneração variável quando houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
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IX - salário do trabalho noturno superior ao do diurno;  
X - participação nos lucros, desvinculados da remuneração, e na gestão da empresa, 
conforme definido em lei ou em negociação coletiva;  
XI - salário-família aos dependentes, nos termos da lei;  
XII - duração do trabalho normal não superior a quarenta e quatro horas semanais;  
XIII - jornada máxima de seis horas ininterruptas para o trabalho realizado em termos de 
revezamento;  
XIV - repouso semanal remunerado, aos domingos e feriados civis e religiosos, de acordo com a 
tradição local, salvo no caso de atividades essenciais definidas em lei;  
XV - remuneração em dobro do serviço extraordinário:  
XVI - gozo de férias anuais, na forma de lei, com remuneração integral;  
XVII - licença remunerada à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração mínima de 
cento e vinte dias;  
XVIII - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, e direito a 
indenização, nos temos da lei;  
XIX - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  
XX - adicional de remuneração para as atividades consideradas penosas, insalubres ou  
perigosas, na forma da lei;  
XXI - informação a respeito das atividades e processos de trabalho que representem riscos à sua  
saúde, bem como dos métodos necessários aos respectivo controle;  
XXII - aposentadoria;  
XXIII - assistência gratuita aos filhos e dependentes, em creches e pré-escolas, de zero a seis anos 
de idade.  
XXIV - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;  
XXV - participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica e da automação, 
nos termos da lei;  
XXVI - seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;  
XXVII - não incidência da prescrição no prazo inferior a cinco anos, contados da data de lesão ao 
direito originário de relação de emprego;  
XXVIII - proibição de diferença de salários e de critério de admissão por motivo de sexo, cor 
ou estado civil;  
XXIX - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos.  
XXX - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso.  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e definirá como crime a retenção de qualquer forma de remuneração 
do trabalho realizado:  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos 
menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.  
§ 3o. - É proibido a intermediação remunerada de mão-de-obra permanente mediante locação, salvo  
os casos previstos em lei.  
§ 4o. - O disposto no inciso I não se aplica à pequena empresa com até dez empregados. 
Justificativa 
A emenda prevê o princípio da garantia de emprego, nos termos da lei, suprime a exigência da 
jornada diária máxima de oito horas, dá nova redação à exigência de repouso semanal remunerado e 
da jornada máxima de seis horas para termos de revezamento, prevê a imprescribilidade no prazo de 
cinco anos e o direito a informação a respeito das atividades perigosas ou insalubres. Nos demais 
incisos mantém a redação do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P02038-1 – emenda do Centrão. 
 
   
   EMENDA:00232 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13 do Projeto de Constituição - parte relativa aos Direitos Sociais (Capítulo II do Título 
II) - a seguinte redação:  
"Art. 13. Ao trabalhador são assegurados os seguintes direitos, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição social:  
I - justo salário mediante:  
a) proibição de diferença de remuneração em razão de sexo, raça, cor, estado civil ou deficiência 
física;  
b) salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família;  
c) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.  
II - direito ao descanso através de:  
a) duração diária do trabalho não excedente de oito horas, salvo casos previstos em lei ou contratos 
coletivos, com remuneração maior;  
b) repouso semanal remunerado;  
c) férias anuais remuneradas;  
III - proteção à saúde mediante:  
a) normas de higiene e segurança do trabalho;  
b) previdência social;  
c) leis que o amparem nos casos de acidentes de trabalho.  
IV - estabilidade no emprego, com indenização ao trabalhador despedido ou fundo de garantia 
de tempo de serviço equivalente;  
V - direito de associação através de:  
a) livre criação de sindicatos;  
b) filiação no seu sindicato, facultativa;  
c) fixação, pela lei, dos critérios de representatividade havendo no mesmo setor ou base territorial 
mais de um sindicato;  
VI - greve, salvo nos serviços públicos e atividades essenciais, punível o abuso de direito com as 
reparações civil e penais previstas em lei. 
Justificativa 
Os direitos e garantias dos trabalhadores abrangem uma ampla lista de conquistas, como salário 
justo, direito ao descanso ou repouso remunerado, estabilidade no emprego ou fundo de garantia 
equivalente, direito de associação, greve, etc.  
Parecer:   
   Objetiva a presente emenda dar nova redação ao artigo 13 e seus respectivos parágrafos incisos e 
alíneas. Feita a análise do texto da proposição contatamos muitas semelhanças com o texto do 
projeto e algumas discordâncias, mas com o mesmo objetivo que o nosso, ou seja, a proteção dos 
trabalhadores. Entende esta relatoria que alguns dos dispositivos, a que se refere a emenda, 
poderiam ser aceitos se requeridos os respetivos destaques quando da votação. Tal procedimento, 
por nós indicado, poderia facilitar seu devido aproveitamento.  
Isto posto, pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01804 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 7o. e seus parágrafos.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 7o. do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização:  
Art. 7o. - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos desta Constituição, além de 
outros da mesma natureza dela decorrentes:  
I - estabilidade no emprego, após doze meses, mediante garantia de indenização correspondente a  
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um mês de salário por ano de serviço prestado, nos casos de demissão sem justa causa, e, nos 
casos de força maior, de indenização na forma da lei:  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
IV - salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às 
de sua família, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua 
vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, sem prejuízo da remuneração variável, quando 
houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
IX - remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno;  
X participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, na 
gestão da empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às 
de sua família, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, sem prejuízo da remuneração variável, quando 
houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
IX - remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno;  
X - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,  
na gestão da empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário-família aos dependentes;  
XII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais;  
XIII - jornada especial de trabalho para turnos de revezamento, ininterruptos, conforme convenção ou 
acordo coletivo.  
XIV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  
XV - serviço extraordinário com remuneração superior a cinquenta por cento em relação ao normal;  
XVI - gozo de férias anuais, com remuneração integral;  
XVII - licença à gestante, com duração de  
cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário;  
XVIII - aviso prévio;  
XIX - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  
XX - adicional de remuneração para as atividades insalubres ou perigosas na forma da lei;  
XXI - aposentadoria;  
XXII - assistência gratuita aos filhos e dependentes até seis anos de idade, em creches e pré-
escolas;  
XIII - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  
XXIV - proteção em face da automação, na forma da lei;  
XXV - seguro contra acidente de trabalho, a cargo empregador;  
XXVI - imprescritibilidade da ação trabalhista até dois anos após a violação do direito que ela 
assegure;  
XXVII - proibição de diferença de salários e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor 
ou estado civil;  
XXVIII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos;  
XXIX - igualdade de direitos concernentes a seguridade social, entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e definirá como crime a sua retenção dolosa.  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, 
inclusive mediante locação.  
§ 4o. - Os direitos sociais dos trabalhadores rurais, previstos nos incisos III, IX, X, XII, XV, XVII, XX e 
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XXII, bem como no parágrafo anterior, serão disciplinados em lei, que os adaptará às peculiaridades 
de sua atividade.  
§ 5o. - Os direitos sociais dos trabalhadores domésticos, assim como a sua integração à previdência 
social serão definidos em lei. 
Justificativa 
Sem perder de vista a imprescindível proteção dos direitos dos trabalhadores e a necessidade de 
harmonizar as relações entre o capital e o trabalho as modificações inseridas neste artigo procuram 
manter e criar condições  dentro das quais as atividades produtivas se desenvolvem com eficiência, 
flexibilidade e dinamismo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
Parecer à Emenda nº 00153. 
Ao dispositivo constante no Projeto de Constituição, aprovado pela Comissão de Sistematização, 
relativo ao inciso I do Art. 7º, foram apresentados 40 propostas de alteração: A Emenda Coletiva nº 
2038-1 e as Emendas individuais nºs. 153-0, 196-3, 540-3, 678-7, 735-0, 774-1, 799-6, 800-3, 885-2 
887-9, 929-8, 983-2, 988-3, 1005-9, 1011-3, 1049-1, 1137-3, 1174-8, 1217-5, 1240-0, 1304-0, 1309-1, 
1310-4, 1355-4, 1508-5, 1509-3, 1611-1, 1629-4, 1728-2, 1778-9, 1779-7, 1802-5, 1804-1, 1872-6, 
1936-6, 1955-2, 1993-5, 1994-3, 2025-9. A Emenda coletiva no. 2038-1, como do conhecimento da 
Assembleia Nacional Constituinte, tendo em vista o disposto no artigo 1º, da Resolução nº 3, de 1988, 
que alterou o Regimento Interno, mereceu tratamento especial, uma vez que, como Relator, entendo 
que, do ponto de vista técnico-legislativo, não há como desconhecer a circunstância de uma 
proposição a qual é atribuído privilégio pelo fato de ter sido subscrita pela maioria absoluta, ou mais, 
dos senhores Constituintes. As demais emendas, exceto as de números 2P01804-1 e 2P01993-5, de 
autoria dos nobres senhores Constituintes EVALDO TINOCO e GASTONE RIGHI que abrangem todo 
o elenco dos direitos sociais e, em grande parte, reproduzem a Emenda Coletiva número 2P02038-1 
já referida, propõe alterações específicas no inciso I do artigo 7º. A questão da chamada estabilidade 
de emprego foi objeto da mais acalorada discussão no curso das tarefas cumpridas, até aqui pela 
Assembleia Nacional Constituinte e do mais aceso debate nos meios de comunicação de massa. As 
opiniões se polarizaram. De um lado, aqueles que defendem uma estabilidade em termos absolutos, 
pleiteando a aprovação de norma constitucional que subordine, em regra, a dispensa a uma decisão 
judicial. De outro, os que, sob o argumento de que a tese, se vitoriosa, inviabiliza a livre iniciativa em 
nosso País, procuraram por todos os meios e modo ver a equiparação da garantia de emprego contra 
a despedida imotivada à indenização pela dispensa. O Relator buscou, em todos os momentos, 
situar-se na busca de uma fórmula equilibrada. No entrechoque das duas correntes de opiniões, 
quanto da votação da matéria na Comissão de Sistematização, o plenário daquele órgão dividiu-se 
em razões de três tendências bem pronunciadas: estabilidade absoluta, deferimento à lei ordinária da 
disciplinação do instituto e equiparação da garantia de emprego à indenização. A Assembleia 
Nacional Constituinte, na fase do trabalho realizado pelas Subcomissões e Comissões Temáticas 
concebera fórmulas decorrentes de tais tendências, tanto assim que, no primeiro substitutivo da 
Comissão, quando lhe cumpria apenas compatibilizar os textos oriundos da Comissão Temática, o 
dispositivo remetia à legislação ordinária a definição do instituto. No Substitutivo de sua 
responsabilidade, aquele que foi largamente discutido, e em seguida votado pela Sistematização o 
Relator inclinou-se por solução diversa. Nem a estabilidade em termos absolutos, nem o recurso à lei 
ordinária, nem o apelo à indenização. Garantia de emprego, protegido contra despedida imotivada, 
assim entendida a que não se fundar em contrato a termo, nas condições e prazos da lei; falta grave, 
assim conceituada em lei, ou justa, causa, baseada em fato econômico intransponível, fato 
tecnológico ou infortúnio da empresa, de acordo com critérios estabelecidos na legislação do 
trabalho. A Comissão inclinou-se pela proposta do Relator. Sua decisão não obedeceu a critérios de 
ordem ideológica. Basta analisar a composição de votos das deliberações que tiveram lugar, em 
número de três.  
Uma gama variada e rica de fatores de ordem política, econômica e social propiciou o surgimento de 
uma grande campanha de desinformação da opinião pública em torno do assunto. A garantia de 
emprego sob condições suficientes para impedir que a aplicação do instituto se fizesse em 
instrumento perverso de comprometimento da livre iniciativa, foi apresentado como estabilidade 
plena. Na presente fase, foram ao dispositivo apresentadas inúmeras Emendas, várias delas com 
propostas de regras complementares a serem inscritas entre as de caráter transitório. Com exceção 
da proposição subscrita pelo Deputado ARTENIR WERNER, que sugere a garantia impessoal de 
emprego, as demais não se afastam das tendências que se revelaram no plenário da Sistematização. 
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O Relator examinou-as todas com a atenção devida aos altos propósitos de seus ilustres autores. A 
Emenda coletiva n. 2P02037-2 e seus complementos (emendas apresentadas ao Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias) instituem a estabilidade para, ato contínuo, reduzi-
la à indenização. Assim, cria ou, quem sabe, fortalece o que se pode denominar de indústria de 
indenização, base corrente na operação do FGTS. Não seria melhor que se ampliasse qualitativa e 
quantitativamente esse mesmo FGTS? A mão-de-obra não pode ser encarada, numa sociedade 
democrática, como mercadoria. A garantia de emprego contra a despedida imotivada só tem sentido 
se encarada como instituto capaz de promover a integração dos recursos humanos aos meios de 
produção resultantes da aplicação do capital. O trabalhador ou a trabalhadora que saiba que a sua 
segurança no emprego, nos limites da condição humana, depende de seu procedimento, da natureza 
do seu trabalho quanto ao fator tempo e do reflexo inexorável no seu labor do risco que é um dos 
pressupostos da legitimidade do lucro, do seu ou de seus patrões será, em regra, uma pessoa capaz 
de se integrar à em- presa onde trabalha. Qualquer outra equação que busque estabelecer a 
harmonia entre o capital e o trabalho - objeto maior da justiça social - será um mecanismo que a 
curto, médio ou longo prazo, levará à luta de classes. Os argumentos acima enunciados são a 
justificativa do parecer contrário à Emenda n. 2P00153-0. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01993 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO II, CAPÍTULO II.  
Dispositivo Emenda: art. 7o.  
Dê-se ao artigo 7o. do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"art. 7o. - São direitos dos trabalhadores, além de outros previstos nesta Constituição.  
I - Estabilidade no emprego, após doze meses, mediante a garantia, na despedida sem justa 
causa, de indenização correspondente a um mês de salário, por ano de serviço prestado ou fração, 
além do Fundo de Garantia, e nos casos de força maior, na forma da lei;  
II - Seguro desemprego;  
III - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço;  
IV - Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer as suas necessidades básicas e às 
de sua família, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada a sua 
vinculação para qualquer fim, exceto previdenciário;  
V - Piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - Salário fixo, nunca inferior ao mínimo, sem prejuízo da remuneração variável quando houver;  
VIII - Décimo terceiro salário;  
IX - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  
X - participação nos lucros, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, na gestão 
da empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário família para os dependentes;  
XII - Duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias, nem a quarenta e quatro 
semanais;  
XIII - jornada especial de trabalho para turnos de revezamento, ininterruptos, conforme a lei, 
convenção ou acordo coletivo;  
XIV - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  
XV - Serviço extraordinário com remuneração mínima superior em 50% (cinquenta por cento), 
em relação ao normal;  
XVI - Gozo de férias anuais remuneradas em, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;  
XVII - Licença à gestante, com duração de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e com 
remuneração integral, paga pela Previdência Social;  
XVIII - Aviso Prévio proporcional, no mínimo de 30 (trinta) dias;  
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XIX - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  
XX - Adicional de remuneração para atividades insalubres, penosas ou perigosas, definidas em lei.  
XXI - Aposentadoria;  
XXII - Assistência gratuita aos filhos e dependentes até os seis anos de idade, em creche e pré-
escola;  
XXIII - Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  
XXIV - Proteção ao empregado e à sua remuneração, quando atingidos pela automação;  
XXV - Seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador;  
XXVI - Proibição de diferença de salários e de critério de admissão por motivo de sexo, cor, estado 
civil ou idade;  
XXVII - Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais 
respectivos;  
XXVIII - Igualdade de direitos concernentes à seguridade social entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.  
§ 1o. - A Lei protegerá o salário e definirá como crime a sua retenção dolosa.  
§ 2o. - É proibido o trabalhador noturno, insalubre penoso ou perigoso aos menores de dezoito anos 
e qualquer trabalho aos menores de catorze anos, salvo na condição de aprendiz.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, 
inclusive mediante locação.  
§ 4o. - Os direitos sociais dos trabalhadores rurais, previstos nos incisos III, IX, X, XII, XV, XVII, XX, e 
XXII serão disciplinados em lei, que os adaptará às peculiaridades de sua atividade.  
§ 5o. - Os direitos sociais dos trabalhadores domésticos, bem como sua integração à 
Previdência Social serão definidos em lei. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
 
     EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
[...] 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 
[...] 
Art. 8º São direitos dos trabalhadores: 
[...] 
XIV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 

6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 

11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 
15. Caio Pompeu 
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16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 
29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 
80. Aloísio Teixeira 

81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 
92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 
100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 
108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 

147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
186. Alexandre Puzyna 
187. Artenir Werner 
188. Cláudio Ávila 
189. José Agripino 
190. Divaldo Suruagy 
191. José Mendonça Bezerra 
192. Vinícius Cansanção 
193. Ronaro Corrêa 
194. Paes Landim 
195. Alécio Dias 
196. Mussa Demes 
197. Jessé Freire 
198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 

203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 
205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 
211. Lorival Baptista 
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212. Cleonâncio Fonseca 
213. Bonifácio de Almeida 
214. Agripino Oliveira Lima 
215. Marcondes Gadelha 
216. Mello Reis  
217. Arnold Fioravante 
218. Álvaro Pacheco 
219. Felipe Mendes 
220. Alysson Paulinelli 
221. Aloysio Chaves 
222. Sotero Cunha 
223. Messias Gois 
224. Gastone Righi 
225. Dirce Tutu Quadros 
226. José Elias Murad 
227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 
229. Gustavo de Faria 
230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 
235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 

239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 
249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 
252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 
257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 
261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 

266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 
271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 
275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   

   Preservando até onde possível o texto da Comissão de Sistematização, esta emenda substitutiva integral ao Título II do 
Projeto de Constituição objetiva aprimorá-lo, escolmando-o de alguns excessos indesejáveis, normas pragmáticas utópicas, e 
detalhamentos desnecessários ou que melhor figurariam em leis hierarquicamente inferiores. 
Ressalte-se, além disso, que as modificações procedidas no capítulo pertinente aos Direitos Sociais, sem perder de vista a 
necessidade de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, procura adaptar a imprescindível proteção dos direitos do 
trabalhador à manutenção de condições, dentro das quais possam desenvolver-se com eficiência, flexibilidade e dinamismo 
as atividades produtivas. 
Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva, como fator importante para aperfeiçoar continuamente as relações 
trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante a polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta desestimular 
as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no emprego não interessa a 
trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende prevaleçam uma economia de mercado e a 
liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego efetivo, mas 
compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da excessiva rotatividade de 
mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas do trabalho 
doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive tecnicamente, para 
consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações não equiparáveis, que se 
aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente regulamentado pela lei no 
interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo exercício restaria única e exclusivamente, ao 
critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de Constituição. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei pela 
aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59 e 60. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 6º, §§ 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 45, 50, 51, 52 e seus incisos, 53 e 55. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, "caput", §§ 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 
9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 11; Art. 12. 
CAPÍTULO III: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 4º (e incisos I 
e II); Art. 14. 
PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 ("caput"), incisos I, II, 
III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 

 
 

 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 7º, inciso XV da Constituição Federal de 1988. [Mensagem 
institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 
2014.  

 


