
 

  

Art. 7º, inciso XX 
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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: 

[...] 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 

termos da lei; 

[...]   

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 18ª reunião, da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, 
notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas sobre o tema em 29/4/1987 e 6/5/1987 
respectivamente. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a  
 

3 – Subcomissões temáticas 

 

                                                      
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.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.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/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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FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Não foram localizadas emendas. 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 
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FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  A emenda foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 26/2/1988, a partir da 

p. 7660. 

 

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:  

[...] 

XX - proteção do trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos 

da lei; 

[...] 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.   

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 10/8/1988, a partir da 

p.12433. 

 

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: 

[...] 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

nos termos da lei; 

[...] 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/191anc26fev1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/289anc10ago1988.pdf
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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: 

[...] 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

nos termos da lei; 

[...] 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00645 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 7o. - item XVII  
Dê-se ao Artigo 7o. item XVII, a seguinte redação:  
"Licença remunerada à gestante, sem prejuízo  
do emprego e do salário, com a duração mínima de  
cento e vinte dias, na forma da Lei, que  
assegurará ainda, incentivos específicos para  
proteção do mercado de trabalho da mulher." 
Justificativa: 
Ao mesmo tempo que a norma protege a gestante e a criança, cria como Mandamento 
Constitucional, a determinação da Lei estabelecer mecanismos que impeçam efeitos perversos da 
proteção assegurada. 
Parecer:   
   A emenda em apreço visa a alterar o inciso XVII do artigo 7o., acrescentando a expressão "in fine" : 
"incentivos específicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher".  
A autora pretende, desse modo, criar mecanismos que impeçam efeitos perversos da proteção 
assegurada.  
A proposta é procedente e deve ser acolhida. 
 

                                                      
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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___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00434 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Restabeleça-se a expressão "mercado de” omitida no Art. 7o. inciso XX 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   A emenda em exame tem por objetivo restabelecer matéria aprovada no 1o. Turno de votação e não incluída 
na redação do vencido.  
Trata-se de restabelecer a expressão "mercado de" omitida no inciso XX do art. 7o. do Projeto de 
Constituição.  
O referido inciso voltaria a ter a seguinte redação:  
"XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei";  
Na redação do Projeto para discussão e votação em 2o.  
turno, a expressão "mercado de" para, no seu entender, compatibilizou o texto. De fato, não há como, do ponto 
de vista jurídico, considerar direito da trabalhadora a "proteção do mercado de trabalho".  
O correto é a "proteção ao trabalho".  
Todavia, fiel aos critérios que adotei, enumerados na apresentação destes pareceres, acolher a emenda. 
   
   EMENDA:00984 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Substituir a expressão "proteção do trabalho da mulher" constante no inciso XX do art. 7o. do  
Projeto de Constituição (B) pela expressão" proteção do mercado de trabalho da mulher", como  
foi aprovado no 1o. Turno. 
Justificativa: 
A redação do vencido, ao alterar a expressão “proteção do mercado de trabalho da mulher” pela expressão 
“proteção ao trabalho de mulher” alternou profundamente o sentido e o mérito da matéria aprovada. Trata-se 
de recuperar o verdadeiro sentido desse dispositivo que visa proteger o mercado de trabalho da mulher e não 
apenas o trabalho da mulher.  
Parecer:   
   Acolho a presente emenda, nos termos do parecer que ofereci a de n. 2T00434-6. 
   
   EMENDA:01658 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   No Inciso XX, do art. 7o ficou previsto, no primeiro turno, a proteção do "mercado de"  
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trabalho da mulher e não a proteção do trabalho da mulher, razão porque deve ser corrigido o texto para que 
fique:  
"XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos  
termos da lei". 
Justificativa: 
A proteção, como dito acima, é do mercado de trabalho da mulher e não do trabalho da mulher.  
Parecer:   
   Acolho a presente emenda, nos termos do parecer que ofereci a de n. 2T00434-6. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 7º, inciso XX 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.  

 


