
 

  

Art. 7°, inciso I 
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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:  

      I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 

termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 

direitos; 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:01003 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AO TRABALHADOR BRASILEIRO O DIREITO 
À ESTABILIDADE NO EMPREGO, OU AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
 
   
   SUGESTÃO:10382 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   FED.DOS TRAB.NAS IND.DE ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DE SP 
MELQUÍADES DE ARAÚJO - PRESIDENTE 
R CONSELHEIRO FURTADO 987 MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO À ESTABILIDADE NO EMPREGO. 
 
   
   SUGESTÃO:10956 DT REC:03/07/87 

                                                      
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

Entidade:   
   INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS, R/J - R/J 
ALOYSIO TAVARES PICANCÓ - PRESIDENTE 
INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASIELRIOS - IAB MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO CEP : 20000 
UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A ESTABILIDADE NO EMPREGO, BEM COMO SOBRE O 
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
 
   
   SUGESTÃO:11058 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO 
NELSON ROSSETTO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: PASSO FUNDO CEP : 99100 UF : RS) 
Texto:   
   SUGERE ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES PARA 
O TRABALHADOR. 
   
   SUGESTÃO:11078 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR 
EDNALDO SANTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SALVADOR CEP : 40000 UF : BA) 
Texto:   
   SUGERE A INCLUSÃO DE DISPOSITIVO QUE GARANTA A ESTABILIDADE NO EMPREGO E 
REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO. 
 
   
   SUGESTÃO:00111 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE A LIMITAÇÃO DA DURAÇÃO DO TRABALHO AO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) 
HORAS; INSTITUIÇÃO DA ESTABILIDADE NO EMPREGO E, CONCOMITANTEMENTE, AO 
FUNDO DE GARANTIA; A PARTICIPAÇÃO DOS  
TRABALHADORES NOS LUCROS E NA GESTÃO DA EMPRESA; A INSTITUIÇÃO DO SALÁRIO 
MÍNIMO PROFISSIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:11136 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPASTORIL DE BARRA MANSA. 
ELIAS NAGIB FELIX - PRESIDENTE MUNICÍPIO : BARRA MANSA CEP : 27400 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE PRECEITOS COMO ESTABILIDADE NO EMPREGO, JORNADA DE TRABALHO E 
ANO DE 8 MESES PARA GESTANTE, SEJAM INSERIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 
 
   
   SUGESTÃO:11207 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   COORDENADORIA DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DO OESTE DO 
PARANÁ - CACIOPAR 
JORGE SAMWAYS - PRESIDENTE MUNICÍPIO: CASCAVEL CEP : 85800 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A ESTABILIDADE NO EMPREGO. 
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   SUGESTÃO:11357 DT REC:03/08/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO SUL DO PIAUÍ 
EDILBERTO BATISTA DE ARAÚJO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : FLORIANO CEP : 64800 UF : PI) 
Texto:   
   SUGERE NÃO HAJA ESTABILIDADE NO EMPREGO PARA OS TRABALHADORES. 
 
   
   SUGESTÃO:01143 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE ESTABILIDADE AO TRABALHADOR E INDENIZAÇÃO OU 
FUNDO DE GARANTIA EQUIVALENTE, AO SER DESPEDIDO. 
 
   
   SUGESTÃO:11462 DT REC:10/08/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ - SC 
ROLANDO MUELLER - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : TIMBO CEP : 89120 UF : SC) 
Texto:   
   SUGERE A NÃO-ESTABILIDADE NO EMPREGO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ATUAL DO 
SESI, SESC, SENAI E SENAC. 
 
   
   SUGESTÃO:11689 DT REC:15/09/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO MOBILIÁRIO DE 
PEDRO LEOPOLDO E MATOSINHOS 
MG MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE JORNADA DE TRABALHO, ESTABILIDADE NO 
EMPREGO, DIREITO DE GREVE, IGUALDADE DE PROVENTOS DOS TRABALHADORES 
EM ATIVIDADE E INATIVOS E REFORMA AGRÁRIA. 
 
   
   SUGESTÃO:11690 DT REC:15/09/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DE MINAS GERAIS 
MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ESTABILIDADE NO EMPREGO, JORNADA DE TRABALHO 
E APOSENTADORIA DOS TRABALHADORES. 
 
   
   SUGESTÃO:11754 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO GOIÁS - GO 
FREDERICO JAYME FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : GOIANIA CEP : 74000 UF : GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AOS TRABALHADORES ESTABILIDADE NO EMPREGO 
E JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. 
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   SUGESTÃO:11778 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   SIND. DA INDÚSTRIA DO FERRO (SIDERURGIA) DO EST. DO RJ 
EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO CEP : 20000 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO E A ESTABILIDADE NO 
EMPREGO SEJAM MATÉRIAS REGULADAS PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, 
CONFORME ESPECIFICA. 
 
   
   SUGESTÃO:11798 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   SINDICATO DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS NO ESTADO DE 
SÃO PAULO, SP 
MUNICÍPIO : SAO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE JORNADA SEMANAL DE TRABALHO E ESTABILIDADE 
NO EMPREGO. 
 
   
   SUGESTÃO:11816 DT REC:10/10/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA 
JUAREZ FURTADO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : FLORIANOPOLIS CEP : 88000 UF : SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ESTABILIDADE NO EMPREGO; REDUÇÃO DA JORNADA 
DE TRABALHO; E DIREITOS DOS TRABALHADORES. 
 
   
   SUGESTÃO:11930 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   SINDICATO TRABALHADORES METALÚRGICOS DE BARÃO DE COCAIS 
OSMAR M. CASTRO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : BARÃO DE COCAIS CEP : 35970 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM A ESTABILIDADE E JORNADA SEMANAL DE 
40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS AOS TRABALHADORES. 
 
   
   SUGESTÃO:11976 DT REC:20/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS - SP 
NOÉ DE CARVALHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SANTOS CEP : 11100 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AOS TRABALHADORES ESTABILIDADE DE EMPREGO. 
 
   
   SUGESTÃO:01558 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE AO TRABALHADOR A ESTABILIDADE NO EMPREGO E 
O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
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   SUGESTÃO:02053 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AO TRABALHADOR A ESTABILIDADE NO EMPREGO. 
 
   
   SUGESTÃO:02470 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE A TODOS OS BRASILEIROS ESTABILIDADE 
NO EMPREGO E FUNDO DE GARANTIA, APÓS DEZ ANOS DE SERVIÇO. 
 
   
   SUGESTÃO:02666 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AO TRABALHADOR A ESTABILIDADE NO EMPREGO E O 
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, APÓS 2 (DOIS) ANOS DE SERVIÇO EFETIVO. 
 
   
   SUGESTÃO:03197 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO AO TRABALHADOR A ESTABILIDADE NO EMPREGO 
COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
 
   
   SUGESTÃO:03831 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA RESPEITADO O PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE NO EMPREGO, E ENUMERA 
OS CASOS EM QUE SÃO PERMITIDAS DEMISSÕES DE EMPREGADOS. 
 
   
   SUGESTÃO:04131 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE ESTABILIDADE AO TRABALHADOR APÓS 5 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO. 
 
   
   SUGESTÃO:00049 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE AMPLIAR OS DIREITOS DE ACESSO AO TRABALHO, DE REMUNERAÇÃO E 
DE ESTABILIDADE AOS TRABALHADORES E PROIBE QUALQUER DISCRIMINAÇÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:05030 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JÚLIO CAMPOS (PFL/MT) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA ESTABILIDADE FUNCIONAL AO TRABALHADOR COM 5 ANOS 
DE SERVIÇO. 
 
   
   SUGESTÃO:05528 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA GARANTIDA AO TRABALHADOR A SEGURANÇA NO EMPREGO, NAS  
CONDIÇÕES QUE DETERMINA. 
 
   
   SUGESTÃO:05679 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR NO EMPREGO, APÓS UM 
PRAZO ESTABELECIDO. 
 
   
   SUGESTÃO:00574 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM AO EMPREGADO, COM 10 ANOS DE EFETIVO 
EXERCÍCIO NA MESMA EMPRESA, DIREITO À ESTABILIDADE E DO FGTS OU PECÚLIO 
ESTABILIDADE, NA FORMA QUE A LEI ESTABELECER, SÓ PODENDO O MESMO SER 
DESPEDIDO POR 'JUSTA CAUSA'. 
 
   
   SUGESTÃO:06522 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AO TRABALHADOR DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO, SEM PREJUÍZO DO DIREITO AO INSTITUTO DA ESTABILIDADE. 
 
   
   SUGESTÃO:06768 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA GARANTIDA AOS TRABALHADORES A SEGURANÇA NO EMPREGO E 
SEJA PROIBIDA A DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. 
 
   
   SUGESTÃO:06958 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR NO EMPREGO, PROIBINDO A 
DISPENSA IMOTIVADA. 
 
   
   SUGESTÃO:00701 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO AO TRABALHO A TODOS OS 
CIDADÃOS BRASILEIROS; QUE O EMPREGO SEJA CONSIDERADO BEM ESSENCIAL À VIDA 
DO TRABALHADOR E QUE NINGUÉM O PERCA SEM CAUSA JUSTIFICADA; E QUE A 
LEI ESTABELEÇA A FORMA PELA QUAL PODERÁ SER RESCINDIDO O CONTRATO 
DE TRABALHO ASSEGURADO AO EMPREGADO O DIREITO DE PERMANECER NO 
EMPREGO OU A JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. 
 
   
   SUGESTÃO:07040 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A ESTABILIDADE DO TRABALHADOR. 
 
   
   SUGESTÃO:08575 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES DIREITO À 
ESTABILIDADE, INDENIZAÇÃO, QUANDO DESPEDIDOS, OU FUNDO DE GARANTIA 
EQUIVALENTE. 
 
   
   SUGESTÃO:09287 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AO TRABALHADOR ESTABILIDADE NO EMPREGO, 
SEM PREJUÍZO DA OPÇÃO PELO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
 
 
   
   SUGESTÃO:00935 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA ESTABILIDADE NO EMPREGO AOS TRABALHADORES, APÓS 
10 (DEZ) ANOS DE SERVIÇO NA MESMA EMPRESA, INDEPENDENTEMENTE DE OPÇÃO OU 
NÃO PELO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS); E INDENIZAÇÃO, SE 
DESPEDIDO ANTES DESSE PERÍODO, QUANDO NÃO HOUVER TAL OPÇÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:09426 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AOS TRABALHADORES ESTABILIDADE NO EMPREGO, APÓS 
CINCO ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO E FUNDO DE GARANTIA DE 
TEMPO DE SERVIÇO. 
 
   
   SUGESTÃO:09852 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
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Texto:   
   SUGERE QUE SEJA GARANTIDA A SEGURANÇA NO EMPREGO, E SUGERE 
OUTRAS NORMAS SOBRE DIREITOS DO TRABALHADOR. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 7ª reunião, na 10ª reunião extraordinária e na 18ª reunião da Subcomissão dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos – VIIa., as notas taquigráficas das Audiências Públicas 
realizadas em 23/4/1987, em 28/4/1987 e em 6/5/1987 respectivamente. 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: 

XIII - estabilidade desde a admissão no emprego, salvo o cometimento de falta 

grave comprovada judicialmente, facultado contrato de experiência de 90 (noventa) 

dias; 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 12.  

 (consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

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: 

XIII - estabilidade desde a admissão no emprego, salvo o cometimento de falta 

grave comprovada judicialmente, facultado contrato de experiência de 90 (noventa) 

dias; 

 

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

Servidores Públicos a votação do Anteprojeto. Publicação: DANC, 25/7/1987, 

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 Total de emendas localizadas: 26.  

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/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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ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo 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. 

I   - garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, 

ressalvados: 

a) contrato a termo; 

b) ocorrência de falta grave comprovada judicialmente; 

c) prazos definidos em contratos de experiência, atendidas as peculiaridades do 

trabalho a ser executado; 

d) superveniência de fato econômico intransponível, técnico ou de infortúnio da 

empresa, sujeito a comprovação judicial.  

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 29.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo 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: 

I    - Garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, 

ressalvados: 

a) ocorrência de falta grave comprovada judicialmente; 

b) contrato a termo, não superior a 2 (dois) anos, nos casos de transitoriedade dos 

serviços ou da atividade da empresa; 

c) prazos definidos em contratos de experiência, não superiores a 90 (noventa) 

dias, atendidas as peculiaridades do trabalho a ser executado; 

d) superveniência de fato econômico intransponível, técnico ou de infortúnio da 

empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena de reintegração ou indenização, 

a critério do empregado; 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social, realizada em 12/6/1987, a 

votação do Anteprojeto da Comissão.  

Publicação DANC Suplemento de 5/8/1987, a partir da p. 120. 

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

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: 

I   - Garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, 

ressalvados: 

 a) ocorrência de falta grave comprovada judicialmente; 

 b) contrato a termo, não superior a 2 (dois) anos, nos casos de transitoriedade dos 

serviços ou da atividade da empresa; 

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://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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c) prazos definidos em contratos de experiência, não superiores a 90 (noventa) 

dias, atendidas as peculiaridades do trabalho a ser executado; 

d) superveniência de fato econômico intransponível, técnico ou de infortúnio da 

empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena de reintegração ou indenização, 

a critério do empregado; 

[...] 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 16.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo 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: 

 I   -  garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, 

ressalvados: 

 a) ocorrência de falta grave comprovada judicialmente; 

 b) contrato a termo, não superior a dois anos, nos casos de transitoriedade dos 

serviços ou da atividade da empresa; 

 c) prazos   definidos   em contratos de experiência, não superiores a noventa dias, 

atendidas as peculiaridades do trabalho a ser executado; 

 d) superveniência de fato econômico intransponível, técnico ou de infortúnio da  

empresa,  sujeito  a  comprovação judicial,  sob  pena  de  reintegração  ou 

indenização, a critério do empregado; 

[...] 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 116.  

 (consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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

I  -  contrato  de  trabalho  protegido  contra  despedida imotivada ou sem justa 

causa, nos termos da lei; 

[...] 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 51.  

 (consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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

I - garantia de emprego, protegido   contra despedida imotivada, assim entendida a 

que não se fundar em: 

 a) contrato a termo, nas condições e prazos da lei; 

 b) falta grave, assim conceituada em lei; 

 c) justa causa, fundada em fato econômico intransponível, tecnológico ou em 

infortúnio na empresa, de acordo com critérios estabelecidos na legislação do 

trabalho; 

 

Discussão e votação de destaques: 
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Destaques apresentados nº 7073/87 (substitutiva); nº 122/87 (referente à emenda 

32978); nº 03866/87 (referente à emenda 25795); nº 5090/87 (referente à emenda 

20726); nº 5140/87 (referente à emenda 23626); nº 6416/87 (referente á emenda 

27273); nº 6569/87 (referente à emenda 34378); nº 7481/87 (referente à emenda 

33454); nº 4000/87 (supressivo); 810/87 e 5725/87 (supressivo).  

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

27/01/1988, a partir da p. 1146.  

 

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: 

I - garantia de   emprego, protegido   contra despedida imotivada, assim entendida 

a que não se fundar em: 

a) contrato a termo, nas condições e prazos da lei; 

b) falta grave, assim conceituada em lei; 

c) justa causa, baseada em fato econômico intransponível, fato tecnológico ou 

infortúnio da empresa, de acordo com critérios estabelecidos na legislação do 

trabalho; 

[...] 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 30 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 8°, I. 

 

Requerimento de fusão de emendas para substituir o texto do Centrão.  A emenda 

foi aprovada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/2/1988, a partir da p. 

7528. 

 

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: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, 

nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre 

outros direitos; 

[...] 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 9 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Requerimentos de destaque para diversas emendas.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 10/8/1988 a partir da p. 

12413. 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/189anc24fev1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/289anc10ago1988.pdf
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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: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 

ou sem justa causa, nos  termos  de  lei  complementar,  que  preverá 

indenização compensatória, dentre outros direitos; 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

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: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 

ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 

indenização compensatória, dentre outros direitos; 

[...] 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. (...) A ordem social tem por fim  
realizar a justiça social, com base nos seguintes  
princípios:  
"i - A todos é assegurado o direito do  
trabalho com justa remuneração; o emprego é  
considerado bem fundamental à vida do trabalhador  
e ninguém perderá sem causa justificada." -  
Deputado Domingos Leonelli. 
Justificativa 

                                                      
3 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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Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O anteprojeto enuncia que à todos é assegurado trabalho com justa remuneração, É obrigação do 
Estado adotar político de pleno emprego, bem como 'a estabilidade desde a admissão no emprego, 
salvo o cometimento de falta grave comprovada judicialmente, facultado contrato de experiência de 
90 dias.  
Face ao exposto, a emenda em referência, já se encontra plenamente contemplada no anteprojeto.  
Desta forma, opinamos pela rejeição por prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Incluam-se, onde couber, no Capítulo ou Seção  
que trata dos Direitos dos Trabalhadores, os  
dispositivos a seguir:  
"Art. Invalidada por sentença a despedida  
imotivada de trabalhador, será o mesmo reintegrado  
à empresa e reconduzido ao cargo, salvo se  
celebrar acordo rescisório com assistência e  
homologação de órgão extrajudicial ou judicial  
competente.  
Art. A lei disporá sobre situações em que,  
em razão da debilidade econômico-financeira do  
empregador, decorrente de fenômenos externos de  
difícil previsão ou controle, possa ocorrer, com  
ciência e reconhecimento judicial, o desfazimento  
do contrato de trabalho sem caracterizar a  
SITUAÇÃO DE JUSTA CAUSA.' 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O anteprojeto desta Subcomissão, no Item XIII do art. 2o, consagra a estabilidade desde a 
admissão no emprego, somente excepcionada na dispensa por justa causa e no término do contrato 
de experiência.  
Portanto, o espírito do anteprojeto É de dar mais do que a Emenda propõe, razão pela qual opinamos 
por sua rejeição, por prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:00063 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:  
I ..........................................  
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II ..........................................  
XII - estabilidade no emprego, sendo proibida  
a dispensa imotivada." 
Justificativa 
O abuso do poder econômico não ocorre, tão somente, no caso do art.160, inciso V, da atual 
Constituição, mas também se tipifica no caso de diretores, presidentes de empresas públicas ou de 
economia mista, quando da demissão, sem justa causa, de funcionários. 
A título de qualquer racionalização de trabalho, inúmeros funcionários são despedidos, sem que 
contra si conste qualquer fato ou ato que o desabone. 
O mesmo ocorre na iniciativa privada, quando os primeiros indícios de uma crise econômica, antes de 
sua efetivação, ocorrem verdadeira inflação inercial com a dispensa de trabalhadores por uma crise 
de setor que há de vir. 
A proteção do FGTS, cujos recursos são manipulados pelo governo, conforme suas necessidades e 
conveniências, já nada mais para o trabalhador. 
É previsto que se tenha uma conscientização maior na área dos governantes públicos, no sentido de 
que a função pública é temporária, enquanto que o funcionário que trabalha em empresas públicas o 
faz, também, como seu co-proprietário, porque é do seu labor que saem os recursos que permitem o 
funcionamento das empresas. 
Da mesma forma, aquele que garante os lucros na época de bonança, tem o direito de ser protegido 
na época de crise, não ficando à mercê de um capitalismo feroz, sem entranhas.  
O trabalhador tem direito à proteção da estabilidade no emprego admitindo-se a dispensa por justa 
causa, desde que devidamente comprovada, sob pena de readmissão. 
O objetivo maior da estabilidade é evitar a rotatividade no emprego e os saques seguidos no FGTS, 
quando em crise econômica. 
Parecer:   
   Sugere o autor presente estabilidade no emprego, sendo proibida a dispensa imotivada.  
O anteprojeto, em seu art. 2o. item XIII, já assegura a 'estabilidade desde a admissão no emprego, 
salvo o cometimento - de falta grave comprovada judicialmente...' e de certo modo- vai mais além do 
proposto na emenda.  
Assim sendo, está já satisfeito o objetivo da proposição apresentada pelo nobre Deputado Maurício 
Nasser. Por isso, opinamos pela sua rejeição, por prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00078 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao Art. 2o. Inciso XI - Dê-se a seguinte redação:  
"Gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao da  
remuneração mensal.  
No Art. 2o. Inciso XII - Substitua-se a  
expressão 180 (cento e oitenta) dias por:  
...90 (noventa) dias.  
No Art. 2o.Inciso XIII - Substitua-se a  
expressão 90 (noventa) dias, por:  
180 (cento e oitenta) dias.  
Suprima-se o item b do Inciso XXXIII e  
renumere-se o item c, passando para b.  
Item a): Acrescente-se a palavra mulher ao  
fim da frase. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitamos as propostas de Emenda do nobre Constituinte:  
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- No artigo 2o., inciso XI, porque o texto do anteprojeto estabelece para o trabalhador o pagamento 
em dobre do seu salário por ocasião de suas férias, enquanto que, a proposta restringe aquela 
concessão para o pagamento do valor mensal de um salário, prejudicando, portanto, um melhor 
benefício.  
- No artigo 2o., inciso XII, porque o anteprojeto proporciona a gestante uma licença remunerada não 
inferior a 180 dias antes e depois do parto, ou no caso da interrupção da gravidez, enquanto que, a 
Emenda se propõe a reduzir aquela licença 90 dias, não permitindo uma melhor assistência 
da gestante ao recém-nascido.  
- No artigo 2o., inciso XIII, porque o anteprojeto faculta ao empregado um contrato de experiência de 
trabalho de 90 dias e não de 180 dias, como pretende a proposta, quando então, o empregado ficaria 
mais tempo a disposição do empregador, sem a garantia do seu aproveitamento.  
- No artigo 2o., inciso XXXIII, com a remuneração do item "c", passando para "b", como sugere a 
proposta, porque o anteprojeto estabelece para o trabalhador em trabalho noturno, de revezamento 
penoso, insalubre ou perigoso, a aposentadoria com tempo inferior a 25 ou 30 anos de serviço, 
enquanto que, a Emenda estatui a aposentadoria com 25 anos de trabalho, afetando aquele 
benefício.  
- No artigo 2o., inciso XXXIII, item "a", porque o anteprojeto estabelece a aposentadoria com 30 anos 
de trabalho para o homem e a pretensão da Emenda é a de que esse prazo se aplique para a mulher, 
desmerecendo o que consta do texto do anteprojeto que contemplou a aposentadoria da mulher com 
25 anos de trabalho.  
- No artigo 2o., inciso XXXIII, item "b", porque o anteprojeto contempla a aposentadoria para a 
mulher, com 25 anos de serviço, enquanto que, a Emenda se propõe a suprimir essa concessão. 
   
   EMENDA:00102 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
"Art. 2º - XIII Estabilidade desde a admissão no  
emprego, com indenização ao trabalhador despedido  
ou Fundo de Garantia equivalente facultado  
contrato de experiência de 30 dias." 
Justificativa 
Esta modificação visa suprimir a proposta de vitaliciedade empregatícia. A estabilidade vitalícia dos 
empregos seria o desmoronamento da maior parte das Empresas Nacionais, com o desaparecimento 
por completo de importantes segmentos empresariais. 
As empresas prestadoras de serviços, as de Construção Civil, as que trabalham intensamente em 
períodos de safras, entressafras e outras mais deste comportamento operacional, empregam grandes 
contingentes de pessoal, destinados exclusivamente à execução dos serviços contratados, com o 
prosseguimento dos empregos, na hipótese de efetivarem novas contratações. 
Outras empresas, nas flutuações do mercado consumidor, são compelidas a reduzir, sensivelmente, 
os seus quadros de pessoal, adaptando-se a uma nova realidade. Então, os demitidos, são 
devidamente indenizados. 
Essas empresas, ao fazerem seus orçamentos de custos, consideram uma mão de obra estritamente 
dimensionada para os volumes de serviços contratados e ou estoques reguladores. Se houvessem 
que manter a vitaliciedade empregatícia, jamais teriam como avaliar os seus custos e, se o fizessem 
com adição de elevados coeficientes de riscos, gerados pela obrigatória manutenção dos empregos, 
então atingiriam a preços insuportáveis e inviáveis para o consumidor. 
Chegaríamos na vitaliciedade dos empregados das empresas a ter muita gente ganhando na 
completa ociosidade e, ainda mais, compondo um potencial vetor impulsionador da inflação. 
Só as empresas Estatais, subvencionadas pelo Governo - dizendo melhor, pelos impostos 
arrecadados do povo -, podem suportar a vitaliciedade empregatícia. 
Parecer:   
   A emenda tem o intuito expresso de suprimir a "vitaliciedade empregatícia". Embora assegure a 
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estabilidade do trabalhador, faculta, nos caso de rescisão contratual, o pagamento de indenização ou 
a liberação de montante depositado em conta do Fundo de Garantia.  
O propósito do Anteprojeto, ao garantir o direito simultâneo à indenização e ao Fundo, foi justamente 
o de por termo a situação de instabilidade absoluta a que se vê sujeita a classe trabalhadora.  
A instituição do Fundo de Garantia, na prática em substituição à estabilidade, possibilitou às 
empresas, acelerar, ao saber de sua conveniência, a rotatividade da mão-de-obra. Sempre que o 
tempo de serviço torna um trabalhador um pouco mais "caro" para o patrão, é processada sua 
substituição por outro, recém-egresso do desemprego.  
O Anteprojeto propõe estabilidade e fundo de garantia. Deve ser assegurado ao trabalhador o direito 
de permanência no emprego, salvo cometimento da falta que configura demissão justificada. A 
Emenda, ao facultar a opção entre indenização e Fundo de Garantia, visa a manter o atual estado de 
coisas, razão pela qual nos manifestamos por sua rejeição. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Altera a redação e dá novo conteúdo ao inciso  
XIII do art. 2o., referente a Estabilidade do  
Trabalhador:  
"Inciso XIII - Estabilidade desde a admissão  
no emprego, salvo o cometimento de falta grave,  
que não suspenderá o contrato de trabalho nem a  
percepção da remuneração por parte do empregado  
até a sua efetiva comprovação judicial." 
Justificativa 
A redação dada no anteprojeto não deixa claro que ocorrida a falta grave até a sua comprovação 
judicial o trabalhador não terá suspenso o seu contrato de trabalho e nem deixará de receber a 
remuneração a que tem direito. A emenda que apresentamos vem aprimorar o entendimento que 
todos nós temos. 
Parecer:   
   Comprovada, judicialmente, a ocorrência de falta grave determinante da rescisão do contrato de 
trabalho por justa causa, os efeitos da sentença retroagem à data do ato resilitivo. Se ao contrário a 
falta resta incomprovada, tem o empregado, se estável, o direito à reintegração no emprego, com 
todos os direitos assegurados, inclusive salários, referentes ao tempo em que ficou sub-judice 
afastado do trabalho, à sua opção, no entanto, poderá ser indenização pelo tempo de serviço. Esse 
procedimento, consagrado na nossa legislação trabalhista, favorece o trabalhador, porquanto evita 
situações de absoluto constrangimento até a incompatibilidade causada pela despedida. Para o 
empregador também é válido, pois há "faltas graves" que tornam impossível a permanência do 
empregado no âmbito da empresa, a exemplo, atos de improbidade, embriaguez contumaz, agressão 
ou ofensas morais e físicas, condenação criminal etc. Assim, suspensão do contrato é medida que 
atende aos interesses de ambas as partes, sabido que seus efeitos só se tornarão eficazes após a 
demissão judicial transitada em julgado. O pagamento de salários no curso da reclamatória nos 
parece contraproducente, pois, vindo a vencer a demanda, o empregador teria que reaver do 
empregado os valores pagos indevidamente, o que, em termos práticos, é inviável. Por esses 
motivos, opinamos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00146 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
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Texto:   
   Modifica-se o inciso XIII do art. 2o.  
"Inciso XIII - Estabilidade no emprego deste  
admissão, salvo falta grave comprovada  
judicialmente, ressalvados os contratos a termos,  
nunca superiores a 2 (dois) anos, se previstos em  
convenção ou acordo coletivo." 
Justificativa 
O parágrafo que trata da estabilidade no emprego a todos os trabalhadores, salvo o cometimento de 
falta grave, demonstra o acatamento dos anseios advindos da luta em defesa dos interesses 
operários. 
Entretanto, no final da redação do referido parágrafo, consta a inclusão de artifícios, como a 
contratação de empregados, a título de experiência pelo prazo de 90 dias. 
A prática demonstra que o instrumento, normalmente, é utilizado de forma enganadora. 
O carácter experimental se torna um mecanismo de rotatividade da mão-de-obra e precisa ser 
corrigido, ressalvados os contratos a termo, nunca superiores a dois anos, se previstos em 
convenção ou acordo coletivo. 
Parecer:   
   Na presente emenda se propõe um acréscimo ao inciso 13, do art. 2o, do anteprojeto, para 
ressalvar, com relação à estabilidade, os contratos a termo, limitado ao máximo de 2 anos, se 
previstos em convenção ou acordo coletivo.  
Reputamos válida a proposta, porque abrange todos os contratos a prazo e não somente o de 
experiência, contemplado no anteprojeto, que, desta forma, será enriquecida.  
Opinamos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00158 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   O primeiro artigo do relatório da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores  
Públicos passa a ter a seguinte redação:  
"Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos civis,  
federais estaduais e municipais 
..................................................  
V - participação nos lucros das empresas  
XIII - estabilidade no emprego  
é em caso de demissão do empregado, salvo o  
cometimento de falta grave comprovada  
judicialmente, a empresa fica sujeita à  
penalização financeira conforme disposições a  
serem estabelecidas em lei complementar.  
XIV - suprimido  
XV - ........................................  
..................................................  
XVI - seguro-desemprego para todo o  
trabalhador que, por motivo alheio a sua vontade,  
ficar desempregado.  
§ O seguro-desemprego deve garantir uma  
indenização proporcional ao salário anterior do  
trabalhador, por um prazo equivalente à duração  
média do desemprego.  
§ O seguro-desemprego será financiado  
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mediante contribuições da União, do empregador e  
do empregado.  
a) as contribuições do empregador deverão  
variar de forma a onerar as empresas que dispensem  
empregados em níveis superiores àqueles que vierem  
a ser estabelecidos em lei complementar." 
Justificativa 
A estabilidade deve ser reafirmada como um direito básico do trabalhador. No entanto, dada a 
diversidade das condições do mercado de trabalho e do grau de organização dos trabalhadores é 
impossível garantir, na prática, este direito. A emenda propõe que a instabilidade no mercado de 
trabalho seja reduzida através da instituição de um mecanismo que onere as empresas que 
apresentarem um índice de rotatividade da mão de obra acima de um padrão considerado normal, de 
acordo com o setor econômico. 
O FGTS, criado em substituição à estabilidade, não oferece, para a grande maioria dos 
trabalhadores, uma proteção efetiva em momentos de desemprego. Os empregados de menor renda 
ocupados nos setores de grande instabilidade não conseguem formar um patrimônio que lhes garanta 
um suporte financeiro quando são demitidos. A emenda propõe que seja instituído como principal 
mecanismo de proteção ao trabalhador um efetivo Programa de Seguro-Desemprego. 
Considera-se justo o direito dos trabalhadores à participação nos lucros das empresas. A participação 
no faturamento, no entanto, não se justifica, pois este não é um bom indicador de desempenho das 
mesmas, além de abrir possibilidade da criação de um imposto em cascata a ser pago por toda a 
sociedade. Assim, a emenda assegura o direito do trabalhador de compartilhar do lucro, para o qual 
contribui com a sua força de trabalho. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para alguns itens do art. 2o do anteprojeto.  
Item V - sustentamos a redação do anteprojeto, mais ampla porque exige a participação "direta" nos 
lucros das empresas e faz referências ao faturamento.  
Item XIII - o anteprojeto, refletindo uma das mais sentidas e antigas reivindicações da classe 
trabalhadora, consagrou a estabilidade desde a admissão no emprego. A Emenda admite a dispensa 
indenizada, que é o sistema anterior da CLT.  
Item XXVI - o seguro-desemprego tal como preconizada na Emenda, não corresponde ao que a 
classe trabalhadora expressou a esta Subcomissão através das entidades sindicais.  
E nem reflete o grau de obrigação do Estado e dos empregadores na matéria.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   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:  
I - salário-mínimo capaz de satisfazer,  
consideradas as peculiaridades de cada região,  
suas necessidades básicas e bem assim as de sua  
família no que concerne à alimentação, educação,  
habitação, vestuário e transporte;  
II - salário-família aos seus dependentes;  
III - salário uniforme quando houver  
igualdade de trabalho, independentemente de sexo,  
idade, nacionalidade, cor ou estado civil;  
IV - salário de trabalho noturno superior o diurno;  
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V - direito a um décimo-terceiro salário, em  
cada ano, em conformidade com o que for  
estabelecido em lei;  
vi - participação nos lucros das empresas  
urbanas e rurais, de acordo com os critérios  
estabelecidos em lei;  
VII - jornada normal diária de trabalho não  
excedente a oito horas, com intervalo para  
descanso e alimentação; semanal, não superior a  
quarenta horas; e cento e setenta e seis horas no  
período de trinta dias, assegurado o pagamento de  
horas extra até o máximo de duas horas por dia e  
oito horas por semana, calculadas sobre o dobro da  
remuneração das horas normais;  
IX - repouso semanal e nos feriados civis e  
religiosos com remuneração;  
X - Férias anuais remuneradas;  
XI - proibição de trabalho em indústrias  
insalubres, penosas ou perigosas a mulheres e  
menores de dezoito anos e, nos demais casos,  
mediante convenção ou acordo coletivo; de trabalho  
noturno a menores de dezoito anos; e, de qualquer  
natureza, a menores de quatorze anos;  
XII - estabilidade para a gestante até seis  
meses após o parto ou a interrupção comprovada da  
gravidez e licença remunerada no período fixado  
por lei, sem prejuízo da contagem de tempo de serviço;  
XIII - participação mínima de pelo menos dois  
terço de brasileiros no quadro de pessoa de  
qualquer empresa, exceto nas de cunho estritamente  
familiar;  
XIV - estabilidade no emprego a partir do  
quarto mês de trabalho, com garantia de  
indenização do trabalho estável nos casos de  
incompatibilidade comprovada, em conformidade com  
a lei;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
entre sindicatos de empregados e empregadores, não  
podendo a lei cercar a livre negociação das  
condições de trabalho;  
XVI - garantia de não-discriminação entre  
trabalho manual, técnico ou intelectual ou entre  
os profissionais respectivos no que respeita a  
direitos;  
XVII - aposentadoria com remuneração igual à  
da atividade, garantida a correção plena dos  
proventos em decorrência da desvalorização da  
moeda; a) aos trinta ano de trabalho; b) aos vinte  
e cinco anos, quando o trabalho for considerado  
penoso, insalubre ou perigoso;  
XVIII - A Previdência Social garantirá a  
aposentadoria dos trabalhadores os cobrirá contra  
os riscos de morte, invalidez, acidentes e  
assistência médico-hospitalar." 
Justificativa 
A emenda procura explicitar os direitos e garantias fundamentais do trabalhador em norma auto 
executável. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 21  

 

Parecer:   
   A emenda apresenta alterações a 18 incisos do artigo 2o. do anteprojeto além do próprio caput. 
Entendemos haver infringência do artigo 23 § 2o.do Regimento da ANC, razão pela qual opinamos 
pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00287 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIII do art. 2o., a seguinte redação:  
"XIII - Estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido ou fundo de garantia equivalente." 
Justificativa 
A presente emenda, mantém o instituto da estabilidade nos moldes já consolidados, preservando a 
indispensável possibilidade de a empresa, ainda que com ônus, ajustar o seu contingente às 
flutuações de mercado. 
Parecer:   
   Visa a emenda a preservar a possibilidade do trabalhador despedido ser ressarcido mediante a 
liberação do fundo de garantia. O pagamento da indenização nesse caso converter-se-á em opcional, 
ao invés do disposto no Anteprojeto que assegura, ao trabalhador despedido, a indenização e o 
fundo de garantia.  
A redação do Anteprojeto procurou a garantia efetiva da estabilidade. Fundamentou-se na 
necessidade de por termo à situação atual, em que a mão-de-obra rota por desemprego e empregos 
diversos ao sabor da conveniência dos empregadores.  
Já a emenda visa, explicitamente à manutenção desse estado de coisas. Invoca o autor a 
necessidade das empresas ajustarem seu "contingente às flutuações do mercado".  
Por considerar, portanto, a estabilidade direito fundamental do trabalhador, hoje não reconhecido, 
somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00308 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se no artigo 2o., inciso XIII a expressão:  
"estabilidade" por indenização ao trabalhador  
despedido ou fundo de garantia equivalente." 
Justificativa 
Tal proposição provocaria acomodação e ineficiência observada hoje em determinados segmentos da 
economia nacional, onde o indivíduo só pode ser demitido perante falta grave, porém nada consta 
quanto ao fator ineficiência e incompetência por comodismo. 
Parecer:   
   Visa o autor, a substituir a garantia à estabilidade pela opção, no caso de rescisão contratual, entre 
a indenização e o fundo de garantia. O Anteprojeto assegura ambos ao trabalhador despedido.  
Na verdade, procura a emenda a manutenção do atual estado de coisas. A redação do Anteprojeto, 
pelo contrário, tem em mira dar fim à insegurança que pesa hoje sobre a classe trabalhadora. Todo 
trabalhador sabe que, independentemente de seu desempenho, está sujeito à demissão, caso o 
mercado de mão-de-obra evolua para uma situação e que o torne mais oneroso que, e, portanto, 
substituível por o empregado recém-contratado.  
Somos pela manutenção da garantia dupla: estabilidade e fundo de garantia. Somos, portanto, pela 
rejeição da emenda. 
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   EMENDA:00396 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Inciso XIII do Art. 2o.:  
"Estabilidade, assegurada indenização ao  
trabalhador despedido, ou Fundo de Garantia  
equivalente, com incidência de multa, em uma ou  
outra hipótese, proporcionalmente progressiva em  
relação ao tempo de serviço" 
Justificativa 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe a livre contratação e a livre dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
O encontro de uma solução eclética é o que se persegue na sugestão de norma Constitucional que 
apresentamos. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria até desestimulante) e ao próprio País. 
O que pretendemos é uma liberdade de dispensa a que se contrapõe o ônus de uma indenização ou 
um fundo de garantia, à semelhança do que existe atualmente, mas com incidência de multa, em 
qualquer das hipóteses -- indenização ou fundo de garantia - sempre crescente, tendo em vista, como 
parâmetro, o tempo de serviço prestado pelo empregado na empresa. 
Trata-se, enfim, de uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que, paulatina e 
concretamente, se consolida, porque a liberdade de dispensa é preservada na mesma proporção em 
que se vê prejudicada pelo acréscimo progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A emenda garante estabilidade ao trabalhador. No caso de rescisão contratual assegura a 
indenização ou o Fundo de Garantia equivalente, com incidência, em ambos os casos, de multa 
proporcionalmente progressiva por tempo de serviço. Em contraposição ao Anteprojeto, que assegura 
simultaneamente a indenização é o Fundo de Garantia, a emenda, na prática, assegura a liberdade 
de dispensa do empregador. Dificulta-a, contudo, de forma progressiva, ao incrementar a multa 
devida em função do tempo de serviço.  
A nosso ver, a proposição não alterava fundamentalmente a situação atual, de rotatividade acelerada 
da mão-de-obra, que o Anteprojeto se propõe a coibir. É sabido que a parcela da força de trabalho 
substituída por recém contratados menos onerosas é aquela com, relativamente, pouco tempo de 
serviço.  
Consideramos que o trabalhador tem direito a seu posto de trabalho, enquanto nele se postar de 
forma digna. A estabilidade deve ser garantida pelo pagamento de indenização, sem prejuízo do 
mecanismo do Fundo de Garantia.  
Somos, por essas razões, pela rejeição da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00009 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Emenda modificativa - Subcomissão dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Art. 2o. ............................ 
XIII - Estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente, facultado contrato de  
experiência de 1 (um) ano. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Julgamos que, apenas dilatar o prazo do contrato de experiência não seja a solução mais 
apropriada para alguns setores da produção. No que tange às empresas prestadoras de serviço, 
as que trabalham intensamente em períodos de safra, as de construção civil e outras, seriam 
obrigadas a recorrer ao "contrato de experiência", devido à sua natureza, a fim de burlar o preceito da 
estabilidade.  
Por isso, acrescentamos ao texto original a figura do "contrato a termo" mas, ao mesmo tempo, 
estabelecendo um mecanismo prevendo a punição para aquelas empresas com alto índice de 
rotatividade da mão-de-obra, além de prever o poder de fiscalização dos sindicalistas.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:00023 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos o seguinte parágrafo único:  
Art. 2o..............................  
Parágrafo único. O direito à estabilidade não  
se aplica aos trabalhadores das empresas de  
construção civil e montagem industrial que  
executem obras com duração limitada". 
Justificativa 
As empresas de construção civil e montagem industrial, com obras localizadas em todo território 
nacional e nas proximidades dos grandes centros urbanos, representam para centenas de milhares 
de trabalhadores a introdução no mercado de trabalho e na economia de mercado. O instituto da 
estabilidade é incompatível com esse tipo de atividade. É necessário, pois, que a Constituição 
reconheça o caráter especial do trabalho na construção e montagem industrial. Por outro lado, 
interessa às empresas sérias que todos os demais direitos sejam reconhecidos e implementados com 
fiscalização rigorosa, para que essas empresas não sofram a concorrência desleal de empreiteiros 
inescrupulosos que não registram seus empregados ou abusam de sua boa-fé ou ignorância. 
Parecer:   
   APROVADA. Acolhemos a proposição do autor da presente emenda, embora com redação 
diferente, porém, mais ampla. 
 
   EMENDA:00028 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
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Texto:   
   Dê-se ao inciso XIII do Art. 2o. a seguinte redação:  
"XIII - Estabilidade e Fundo de Garantia Por  
Tempo de Serviço, na forma da lei complementar". 
Justificativa 
A estabilidade para os trabalhadores deve ser concedida, e, representa ponto de honra para esta 
Comissão.  
Parecer:   
   REJEITADA. A estabilidade proposta no texto do Anteprojeto já vem ocorrendo em outros países 
capitalistas. Vários efeitos vem-se detectando, como o aumento da produtividade, da qualidade e dos 
lucros.  
Por outro lado, colocamos um fim à alta rotatividade da mão-de-obra que é prejudicial não só para o 
trabalhador, como também para a nossa economia, uma vez que diminui o consumo. 
   
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Art. 2o. XIII Estabilidade desde a admissão  
no emprego, com indenização ao trabalhador  
despedido ou Fundo de Garantia equivalente  
facultado contrato de experiência de 30 dias. 
Justificativa 
Esta modificação visa suprimir a proposta de vitaliciedade empregatícia. A estabilidade vitalícia dos 
empregos seria o desmoronamento da maior parte das Empresas Nacionais, com o desaparecimento 
por completo de importantes segmentos empresariais. 
As empresas prestadoras de serviços, as de Construção Civil, as que trabalham intensamente em 
períodos de safras, entressafras e outras mais deste comportamento operacional empregam grande 
contingentes de pessoal, destinados exclusivamente à execução dos serviços contratados, com o 
prosseguimento dos empregos, na hipótese de efetivarem novas contratações.  
Outras empresas, nas flutuações do mercado consumidor, são compelidas a reduzir, sensivelmente, 
os seus quadros de pessoal, adaptando-se a uma nova realidade. Então, os demitidos, são 
devidamente indenizados. 
Essas empresas, ao fazerem seus orçamentos de custos, consideram uma mão de obra estritamente 
dimensionados para os volumes de serviços contratados e ou estoques reguladores. Se houvesse 
que manter vitaliciedade empregatícia, jamais teriam como avaliar os seus custos e, se o fizessem 
com a adição de elevados coeficientes de riscos, gerados pela obrigatória manutenção dos 
empregos, então atingiram a preços insuportáveis e inviáveis para o consumidor.  
Chegaríamos na vitaliciedade dos empregados das empresas a ter muita gente ganhando na 
completa ociosidade e, ainda mais, compondo um potencial vetor impulsionador da inflação. 
Só as empresas Estatais, subvencionadas pelo Governo – dizendo melhor, pelos impostos 
arrecadados do povo -, podem suportar a vitaliciedade empregatícia. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
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trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se da Redação Final da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores  
Públicos o número XIII do art. 2o. 
Justificativa 
A estabilidade no emprego não deve ser vista corno um direito, puro e simples, mas sim conquistada 
com trabalho honesto, produtivo e competitivo. 
A dispensa do trabalhador que não satisfizer ou que não venha a satisfazer as necessidades do 
cargo ou função desempenhadas, só detectadas após 90(noventa) dias de contratado, impõe ao 
empregador sua permanência, deixando-se de se beneficiar e de se aproveitar um mais habilitado. 
Essa situação não ampara só o bom empregado, mas também ao mau empregado, que dessa forma 
estaria sendo premiado e me parece que não é isso que a sociedade deseja e almeja para o futuro. 
Parecer:   
   Rejeitada. Parecer idêntico ao de no. 700406-1. 
 
   EMENDA:00195 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:  
 Suprima-se o inciso XIII do artigo 2º do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores  
e Servidores Públicos e renumere-se os seguintes: 
Justificativa 
A estabilidade proposta no anteprojeto é totalmente incompatível com o sistema da livre iniciativa, 
criando, na empresa privada, um exército de semi-funcionários públicos desestimulados para a 
produtividade. O instituto do FGTS visa, exatamente, assegurar ao trabalhador a garantia de seus 
direitos, desestimulando a rotatividade de mão-de-obra e assegurando os necessários estímulos à 
produtividade. 
Parecer:   
   REJEITADA. Entendemos que a estabilidade proposta no texto do Anteprojeto representa um 
avanço nas conquistas dos trabalhadores com consequências benéficas também para os 
empregadores. Efetivamente, nos países mais avançados a estabilidade vai se firmando de maneira 
inexorável. Vários efeitos vem-se detectando, como o aumento da produtividade, da qualidade e dos 
lucros. De fato, o relacionamento estável entre o empregador faz com que o primeiro participe mais 
ativamente dos objetivos e da filosofia da empresa. No Brasil, micro, médias e grandes empresas 
vêm adotando sistemas de administração que propiciam a estabilidade e trazem vantagens 
excepcionais. O que está sendo preceituado na nova Carta não é algo artificial, mas algo factível pois 
já é uma realidade em muitas empresas brasileiras.  
Evidentemente, sua consolidação está sujeita a percalços e tropeços normais, o que não significa que 
seja irrealizável.  
Finalmente, podemos afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que a estabilidade que propomos se 
coaduna perfeitamente com o sistema capitalista. 
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   EMENDA:00277 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao inciso XIII, do Artigo 2o, do  
Anteprojeto da Subcomissão - III - A - dos  
Direitos dos Trabalhadores e Funcionários  
Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"XIII - Estabilidade no emprego, com  
indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de  
garantia, com incidência de multa, em uma ou outra  
hipótese, proporcionalmente progressiva ao tempo  
de serviço." 
Justificativa 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe a livre contratação e a livre despensa. 
Razões de ordem social, entretanto, militam em favor de mecanismos de garantia do emprego, 
disciplinando-se a rescisão do contrato de trabalho. Não é recomendável a adoção do instituto 
paternalista da estabilidade, pura e simples, eis que geradora da acomodação, da estagnação das 
formas de trabalho, do desestímulo à produtividade. 
Temos o exemplo recente de Espanha, onde a adoção da estabilidade pura e simples ocasionou em 
queda nos investimentos produtivos, forçando a uma emigração maciça da mão-de-obra. 
A solução eclética é a mais recomendada. 
Assegura-se a liberdade de dispensa, a exemplo da de contratação, com o ônus de indenização ou 
um fundo de garantia, como atualmente existe, deixando-se o disciplinamento da sua aplicação à lei 
ordinária. 
O mecanismo da multa dispensória, que cresce com o tempo de serviço, funciona como mecanismo 
inibidor de dispensa injustificada, notadamente em relação ao empregado mais antigo. 
Parecer:   
   Rejeitada. A experiência nos comprova com fartura que a prática da livre contratação e a livre 
dispensa tem favorecido de maneira escandalosa o empregador. No Brasil, esse mecanismo vem 
gerando uma excessiva estabilidade na mão-de-obra que é socialmente injusta. Quem mais padece 
com insto é o trabalhador que fica desprotegido e à mercê da sede dos lucros exagerados e muitas 
empresas. 
   
   EMENDA:00345 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão: "facultado contrato  
de experiência de 90 (noventa) dias" contida na  
parte final do inciso XIII, do art. 2o., do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, pela seguinte:  
... o período de experiência só será exigido  
quando se tratar do primeiro contrato de trabalho. 
Justificativa 
A consolidação das Leis do trabalho estipula (ART. 443, § 2º, letra C) o contrato de experiência por 
prazo determinado a que fica sujeito o trabalhador que ingressa na empresa. 
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O tratamento genérico que dado à matéria pela disposição celetista faz com que o empregador 
considere como em cumprimento de contrato de experiência um trabalhador que às vezes, tem vinte 
e cinco ou até mesmo trinta anos de exercício profissional, o que não deixa de ser uma aberração 
jurídica e trabalhista. Entendemos que um trabalhador que já cumpriu uma trajetória profissional de 
dezenas de anos não pode ser equiparado a outro, que busca ingressar no mercado pela vez 
primeira, não podendo, por isso, receber tratamento igualitário. 
Somos da opinião que a exigência é descabida e irreal, razão por que deve ser suprimida do nosso 
ordenamento legal, a fim mesmo de que faça justiça à longa experiência detida pelos trabalhadores 
que, com ela, provaram, já não apenas a sua habilitação profissional para o exercício do seu mister, 
mas principalmente atestaram a sua qualificação moral para parte dos quadros funcionais da 
empresa. 
Parecer:   
   Rejeitada. Seria de difícil aplicabilidade restringir o período de experiência apenas quando de tratar 
do primeiro contrato de trabalho. Na realidade, um empregado experiente nem sempre de adequa a 
um novo emprego e o contrário também acontece. Isso porque cada empresa tem suas 
características próprias e, em si, devem ser levados em conta. 
   
   
   EMENDA:00452 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos,  
suprima-se o item XIII do artigo 2o., renumerando-  
se os demais. 
Justificativa 
A retirada do item XIII, renumerando-se os demais, justifica-se plenamente, pois a estabilidade no 
emprego, desde sua admissão, não se coaduna com a realidade do mercado de trabalho onde a 
competitividade, o aprimoramento profissional, a produtividade e outras qualidades do empregado 
são observadas e julgadas para sua permanência ou não no emprego. 
Do ponto de vista econômico, a estabilidade do empregado não é uma boa "política trabalhista". É 
necessário ao empregador, principalmente em momentos de crise, como o que agora· atravessa, o 
País, a liberdade para demitir empregados, visando evitar o estado falimentar. A demissão de alguns 
empregados, que serão amparados pelo 
seguro-desemprego, garantirá o emprego de uns outros. Superado o difícil momento, novamente a 
empresa recorrerá ao mercado de trabalho para recuperar ou aumentar sua produção. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00463 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O incisos XIII do artigo 2o. do anteprojeto  
da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos passa a ter a seguinte redação:  
XIII - A contratação e a dispensa no  
princípio do livre mercado com impedimentos a  
discriminações de qualquer espécie, ficando  
obrigado às empresas seguirem procedimentos legais  
estabelecidos nos acordos ou convenções coletivas  
de trabalho, permitindo, assim, que empregados e  
empregadores estabeleçam sistemas de multas para  
dispensa involuntária, como também estímulos à  
eficiência e à participação. A lei estabelecerá a  
destinação das multas, para fundos específicos de  
apoio específicos de apoio aos desempregados e aos  
trabalhadores dispensados, definindo, ainda, que  
através de acordos entre as partes, poderá se  
estabelecer duração do aviso prévio acima do  
mínimo de 30 (trinta) dias ou transforma-lo em  
indenização pecuniária, sem incidência de qualquer  
tributo ou ônus. 
Justificativa 
Deve haver coerência entre os dispositivos constitucionais, de capítulos diferentes. A Ordem 
Econômica estabelecida pelo anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais apresenta os 
fundamentos de uma economia de mercado. Assim, para um controle do capital, o capítulo da Ordem 
Social deve conter dispositivos que limitem, impeçam ou penalizem possíveis discrepâncias entre o 
relacionamento empregador e empregado, a supremacia da empresa não cumpridora de suas 
obrigações sociais. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00529 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   (Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
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Servidores Públicos)  
Dê-se ao item XIII do artigo 2o. a seguinte redação:  
Art. 2o. - ..................................  
Item XIII - estabilidade a partir do 5o.  
(quinto) ano de serviço na mesma empresa. 
Justificativa 
A estabilidade do emprego está intimamente ligada à sua qualidade profissional e à situação 
econômica e financeira da empresa onde trabalha. 
O bom empregado não corre o risco de ser demitido, assim como a empresa forte não deixa de pagar 
os seus empregados nem se interessa pela rotatividade de sua mão-de-obra. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00531 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Suprima-se, do Substitutivo da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores  
Públicos, o item XIII do art. 2o. 
Justificativa 
O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço foi criado justamente para substituir, mediante opção, a 
estabilidade aos dez anos de trabalho. Há milhares de trabalhadores que mudam de emprego, para 
receber o seu FGTS, mediante acordo com o patrão, que assina a sua dispensa na carteira de 
trabalho. 
Nos últimos vinte anos, o sistema tem comprovado a sua eficácia, pago aquele fundo pelos 
empregadores, sem desconto no salário dos seus empregados. 
Agora, o item XIII, cuja supressão sugerimos, acumula a estabilidade – a partir da admissão o 
trabalho, fato que não tem precedentes na história do Direito Trabalhista, com o Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço, entendendo-se que o empregado só pode ser substituído por motivo, 
relevante, judicialmente comprovado. 
O contrato de experiência de noventa dias não atenua, no caso, o acréscimo de ônus para a classe 
patronal que seria inclinada, no mínimo, a dispensar empregados não especializados a cada oitenta e 
nove dias, agravando o problema do desemprego ou onerando a Previdência Social. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
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anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00549 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XIII do art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa 
O dispositivo referido prevê a estabilidade desde a admissão do trabalhador no emprego. 
São sobejamente conhecidos os malefícios do antigo regime de estabilidade tanto para as empresas 
como para os trabalhadores.  Como alternativa foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
que teve aceitação geral e está previsto no inciso XIV do mesmo artigo. 
Por esta razão não é recomendável seja o regime restabelecido, pura e simplesmente, mediante 
preceito constitucional, pois em hipótese de crise, de recessão, é preferível salvar a empresa, 
dispensando alguns trabalhadores e mantendo outros, do que levá-la à falência por ficar impedida de 
reduzir seus custos. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00612 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Seja suprimido o inciso XIII do art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos. 
Justificativa 
A garantia de estabilidade no emprego desde a data da admissão constitui a meu ver um grave 
exagero que poderá se transformar em instrumento contra o próprio trabalhador, uma vez que o 
empregador, diante de tão profunda interferência em sua liberdade empresarial, será naturalmente 
compelido a cercar de maiores cuidados a simples contratação de um empregado, afastando as 
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possibilidades dos menos experientes e capazes. A situação se agrava ainda mais se tivermos em 
conta a previsão do contrato de experiência por 90 dias, o que levará os menos escrupulosos a 
promover automaticamente a dispensa findo esse prazo. Por outro lado, o texto proposto oferece 
outros mecanismos de proteção aos direitos trabalhistas, como o fundo de garantia por tempo de 
serviço e o seguro desemprego, que melhor compatibilizam os interesses das duas partes em 
questão. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00689 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos.  
O Inciso XIII do artigo 2o., pode assim ser redigido:  
"XIII - Estabilidade, com critérios de  
preferência e indenização ao fundo de garantia  
equivalente ao trabalhador despedido, segundo for  
estabelecido em Lei Complementar." 
Justificativa: 
Para algumas atividades, como a indústria da construção civil, é certo e inerente a grande absorção 
de constituintes de mão-de-obra não qualificada e especializada, por período sazonais. A “Norma 
Maior” deve estabelecer o instituto da estabilidade parcial, isto é possibilitando a rescisão do contrato 
laboral conforme Lei Complementar definir. 
Como sugestão a Lei Complementar, poderia esta inovar, criando critérios de preferências para a 
dispensa, tais como: solteiros, casados, pais de família e assim por diante, tendo sempre com 
enfoque a questão social e á viabilidade econômica.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a sugestão contida na emenda sob análise esvazia completamente o sentido que se 
quer dar à expressão "estabilidade". Fato porque ela abre tanto a perspectiva de exceções que o 
principal fica relegado a um segundo plano. 
 
   
   EMENDA:00692 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
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Texto:   
   Seja suprimido o Inciso XIII do Artigo II, do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa: 
A redação aprovada pela Subcomissão reveste-se de total desconhecimento do sistema de 
remuneração de inúmeras categorias de Servidores Públicos, as quais apresentam um salário base 
para cálculo de vencimentos baixíssimo. É totalmente elogiável o propósito de evitar remunerações 
exorbitantes, o que tem gerado regularmente a pejorativa qualificação de “marajás”, todavia está fora 
da realidade atual imaginar-se em Senador ou Deputado perceber em torno de Cz$ 10 mil a 15 mil, 
ou um alto funcionário, com 30 anos de serviço, com vários cursos de aperfeiçoamento, 
especialização, pós-graduação, etc, viver em qualquer parte do Brasil com Cz$ 7 mil ou 12 mil. 
Parecer:   
   REJEITADA. Entendemos que a estabilidade proposta no texto do Anteprojeto representa um 
avanço nas conquistas dos trabalhadores com consequências benéficas também para os 
empregadores. Efetivamente, nos países mais avançados a estabilidade vai se firmando de maneira 
inexorável. Vários efeitos vem-se detectando, como o aumento da produtividade, da qualidade e dos 
lucros. De fato, o relacionamento estável entre o empregador faz com que o primeiro participe mais 
ativamente dos objetivos e da filosofia da empresa. No Brasil, micro, médias e grandes empresas 
vêm adotando sistemas de administração que propiciam a estabilidade e trazem vantagens 
excepcionais. O que está sendo preceituado na nova Carta não é algo artificial, mas algo factível pois 
já é uma realidade em muitas empresas brasileiras.  
Evidentemente, sua consolidação está sujeita a percalços e tropeços normais, o que não significa que 
seja irrealizável.  
Finalmente, podemos afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que a estabilidade que propomos se 
coaduna perfeitamente com o sistema capitalista. 
 
   
   EMENDA:00726 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o inciso XIII, do artigo 2o., do  
Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa 
Não existindo qualquer garantia quanto à estabilidade econômica para manutenção do nível de 
atividade, torna-se impraticável a estabilidade no emprego. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos de que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00787 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   O inciso XIII do artigo 2o. do Anteprojeto  
Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e dos Servidores Públicos, passa a  
ter a seguinte redação:  
"XIII - Vedada a dispensar do trabalhador não  
fundada em motivo social justificado em juízo próprio. 
Justificativa 
Dá-se guarida, deste modo, ao princípio consagrado na Convenção 158, da OIT, consoante o qual se 
deve proibir a despedida arbitrária, não fundada em razão social relevante, baldando-se, porém, a 
ideia de estabilidade, incomparável com a flexibilidade exigida pelas normas de natureza trabalhista. 
Desnecessário seria dizer que a estabilidade gera a acomodação do empregado e o marasmo na 
empresa. 
Parecer:   
   REJEITADA. Afirmar que a estabilidade gera a acomodação do emprego e o marasmo na empresa 
não tem fundamento. Basta verificar o exemplo do Japão e outros países capitalistas, onde a 
produtividade, qualidade e o lucro sobressaem-se como efeitos da estabilidade. 
   
   EMENDA:00807 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Altera a redação do Inciso XIII, do art. 2o.  
do anteprojeto da Subcomissão dos direitos dos  
trabalhadores e servidores públicos (VII - A).  
Inciso XIII - Estabilidade desde a admissão  
no emprego, salvo o cometimento de falta grave,  
que não suspenderá a percepção da remuneração ao  
empregado até a sua efetiva comprovação judicial,  
facultado o contrato de experiência de 90  
(noventa) dias. 
Justificativa: 
Entendemos que a redação proposta no anteprojeto não clarifica o suficiente a questão da situação 
do empregado, no caso de cometimento de falta grave. 
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE. Entendemos que o conteúdo da redação ora proposta já esteja 
implícita no texto original do Anteprojeto. De fato, a demissão só acontecerá depois da 
sentença judicial, mas até lá o indivíduo continua empregado. 
   
   EMENDA:00878 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda  
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Dê-se ao inciso XIII do Art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão VII-A a seguinte  
redação:  
"Estabilidade, dentro de critérios previstos  
em lei, salvo em cometimentos de falta grave  
comprovada judicialmente". 
Justificativa: 
A responsabilidade gerada pela estabilidade, em condições de instabilidade econômica, fará com que 
haja: 

 Restrição na concessão de empregos, consequente redução nos investimentos e evasão de 
capital, inclusive nacional, para o exterior; 

 Redução da oferta de novos empregos, num país de população eminentemente jovem; 

 Elevada taxa de desemprego às vésperas da promulgação da nova Constituição; 

 Muitas convenções coletivas já inserem em seus textos, propostas de estabilidade para 
diferentes situações de emprego de trabalho assinado em maio de 1987 entre a COSIPA e o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, que adotou como critérios de estabilidade o seguinte: 

 Fixação do limite mensal de 12 demissões por decisão administrativa da Empresa e o que 
passar dessa quota, o empregado demitido sem justa causa receberá da Empresa uma 
indenização adicional, função de seu tempo de casa, conforme abaixo: 

- de 1 a 5 anos : 1 salário base 
- de 5 a 10 anos : 1,5 salários base 
- de 10 a 15 anos : 2 salários base 
- mais de 15 anos : 3 salários base 
Além disso, prevê o mencionado acordo que o demitido continuará se utilizando, por mais 30 dias, da 
assistência médica oferecida pela Empresa a seus empregados. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A estabilidade, segundo nosso entendimento, não é aquele causador de restrição na concessão de 
empregos ou redução de oferta de novos empregos. Prova disso é que em muitos países avançados, 
a estabilidade vai se consagrando como o grande estímulo a uma maior produtividade, qualidade dos 
produtos e lucro para a empresa. Estamos convencidos que a relação estável entre capital e trabalho 
traz inúmeros benefícios.  
Enfim, não achamos conveniente legar à legislação ordinária uma competência que podemos 
estabelecer no próprio texto constitucional. 
   
   EMENDA:00985 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Item XIII, ao Art. 2o., do  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e Servidores Públicos, o Seguinte:  
"Fica proibida a demissão por motivos  
políticos ou ideológicos". 
Justificativa: 
Devemos aprovar esta emenda, no sentido de darmos ao trabalhador brasileiro a tranquilidade 
necessária, para que possa melhor assistir e educar sua família. 
Parecer:   
   APROVADA. Entendemos ser procedente a sugestão. Entretanto, inserimos seu conteúdo num 
princípio da Ordem Social (art.1o. inciso II). Por outro lado, o art. 2o., inciso XIII estabelece que a 
demissão só se dará por "cometimento de falta grave comprovada judicialmente". Ora "motivos 
políticos ou ideológicos" não constituem falta grave, uma vez que o art. 1o.,inciso II proíbe até 
qualquer discriminação por esse motivo.  
Acolhemos, pois, a sugestão, embora com redação diferente. 
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   EMENDA:01035 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 2o. - inciso XIII: Suprimir a redação. 
Justificativa 
A responsabilidade gerada pela estabilidade, em condições de instabilidade econômica, fará com que 
haja : 

 Restrições na concessão de empregos, com consequente redução nos investimentos e 
evasão de capital, inclusive nacional para o exterior; 

 Redução da oferta de novos empregos num País de população eminentemente jovem; 

 Elevada taxa de desemprego às vésperas da promulgação da nova Carta Magna; 

 Muitas convenções coletivas já inserem em seus textos propostas de estabilidade para 
diferentes situações de emprego. 

Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:01070 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprimir o item XIII, do Artigo 2o. 
Justificativa: 
A estabilidade desde a admissão no emprego provocará uma menor oferta de empregos e uma 
rotatividade no emprego sem precedentes, passando os contratos a terem, em sua grande maioria, a 
duração de 89 dias para não assegurar aos trabalhadores a conquista desse direito. Num momento 
grave como o que vivemos, com a ameaça da recessão, essa medida trará sérios prejuízos à classe 
trabalhadora, provocando o agravamento da crise social. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
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experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:01189 REJEITADA 
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 XIII, do art. 2o., do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Estabilidade, assegurada indenização ao  
trabalhador despedido, ou Fundo de Garantia  
equivalente, com incidência de multa, em uma ou  
outra hipótese, proporcionalmente progressiva em  
relação ao tempo de serviço". 
Justificativa: 
O eficiente desempenho de atividade produtiva pressupõe a livre contratação e a livre dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
O encontro de uma solução eclética é o que se persegue na sugestão de norma Constitucional que 
apresentamos. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva o empregador, ao empregado 
(a quem seria até desestimulante) e ao próprio País. 
O que pretendemos é uma liberdade de dispensa a que se contrapõe o ônus de uma indenização ou 
um fundo de garantia, à semelhança do que existe atualmente, mas com incidência de multa, em 
qualquer da hipótese – indenização ou fundo de garantia -  sempre crescente, tendo em vista, como 
parâmetro, o tempo de serviço prestado pelo empregado na empresa. 
Trata-se, enfim de uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que, paulatina e 
concretamente, se consolida, porque q liberdade de dispensa é preservada na mesma proporção em 
que se vê prejudicada pelo acréscimo progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:01236 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
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Texto:   
   VII - a - Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Acrescentar Parágrafo único ao artigo 2o. do  
anteprojeto aprovado, com a seguinte redação:  
Art. 2o. ........................... 
Parágrafo único - a lei estabelecerá aos  
casos em que a estabilidade não se verifica a  
partir do ingresso no emprego. 
Justificativa: 
O dispositivo visa evitar que determinadas atividades, cuja execução tem caráter temporário ou 
período determinado, sejam inviabilizadas, reduzindo a capacidade global de geração de emprego na 
economia. 
Parecer:   
   REJEITADA. Entendemos que, se delegamos à legislação ordinária os casos em que a estabilidade 
não se verifica a partir do ingresso no emprego, tornaríamos o preceito constitucional letra morta.  
Queremos ser ciosos, no sentido de preservar realmente a garantia da estabilidade ao trabalhador. 
Estamos convencidos que se começarmos a abrir exceções destruiremos o princípio. 
   
   EMENDA:01254 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o item XIII do Art. 2o. 
Justificativa 
A imposição da estabilidade tem duas consequências: 
1) desencorajaria a contratação de empregados, pois a empresa não pode garantir estabilidade, 
particularmente para empregados de produtividade e disciplinas desconhecidas, enquanto a empresa 
continua sujeita a flutuações cíclicas de conjuntura, desaquecimento, mudança de hábitos, falência 
de colheitas, etc. 
2) Incentivaria as empresas à automação e robotização prematura e independente da utilidade destes 
instrumentos par uniformização da qualidade, é que os robôs não engravidam, não têm limite de 
trabalho, não necessitam férias e podem ser substituídos sem indenização. 
Parecer:   
   A emenda sob exame nada acrescenta, em termos de avanço ou aperfeiçoamento, ao atual 
dispositivo constante da Constituição vigente. Por outro lado, a proposta como se encontra, 
não sugere qualquer espécie de estabilidade, uma vez que prevê unicamente que, em caso de 
discussão, haverá indenização ou fundo de garantia.  
Entendemos, porém, que determinados setores encontrariam dificuldades em atender o disposto no 
item XIII do art. 2o. do anteprojeto. Referimo-nos às empresas prestadoras de serviço, as de 
construção civil, as que trabalham em períodos de safra etc...Por isso, mantivemos o texto do 
anteprojeto, tal como se encontra, acrescentando, contudo, os contratos a termo, além do contrato de 
experiência por 90 dias. Mas, ao mesmo tempo, o texto também prevê punição para as empresas 
com excessiva rotatividade de mão-de-obra, além do controle dos sindicatos sobre as demissões.  
Estamos convencidos que, deste modo, encontramos o meio termo e equilíbrio entre o capital e o 
trabalho.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00096 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o item I e suas alíneas "a", "b",  
"c" e "d" do art. 2o. do Substitutivo. 
Justificativa 
A imposição da estabilidade tem duas consequências: 

1) Desencorajaria a contratação de empregados, pois a empresa não pode garantir estabilidade, 
particularmente para empregados de produtividade e disciplinas desconhecidas, enquanto a 
empresa continua sujeita à flutuações cíclicas de conjuntura, desaquecimento, mudança de 
hábitos, falência de colheitas, etc,. 

2) Incentivaria as empresas à automação e robotização prematuras e independente da utilidade 
destes instrumentos para uniformização da qualidade. É que os robôs não engravidam, não 
têm limite de trabalho, não necessitam férias, e podem ser substituídos sem indenização. 

Parecer:   
   Rejeitada.  
Ao longo dos anos, a estabilidade tem sido a grande reivindicação da classe trabalhadora. A 
Assembleia Nacional Constituinte, aberta às aspirações do povo brasileiro, deverá consagrar este 
princípio, sonho acalentado de há muito pela maioria dos brasileiros. Verificamos que nos países 
onde a estabilidade vai se firmando, muitos aspectos positivos vão surgindo. De fato, uma relação 
mais estável entre capital e trabalho tem resultado em maior produtividade, qualidade e lucro. Do 
ponto de vista social, reflete na estabilidade da própria sociedade. Há que se levar em conta também 
que, nos períodos difíceis de recessão, a carga deve ser repartido entre patrão e empregado. 
 
 
   EMENDA:00110 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do Relator:  
- Acrescente-se à alínea "A" do inciso I do  
artigo 2o:  
"... obedecidos os limites fixados em lei." 
Justificativa 
É oportuno que se explicite as limitações que cercam o contrato a termo para evitar-se abusos e 
fraudes ao direito à estabilidade. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Embora com redação diferente, o novo texto do substitutivo coincide com a pretensão do autor que 
pede explicitar as limitações que cercam o contrato a termo para evitar abusos e fraudes ao direito da 
estabilidade. 
 
 
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator:  
- Dê-se nova redação à alínea D, do inciso I, do artigo 2o:  
"D - Superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação perante os órgãos  
competentes do executivo, que expedirão licença de  
rescisão de contrato de trabalho à vista de  
projeto de recuperação da empresa." 
Justificativa: 
É preciso que as ocorrências previstas tenham a compreensão e a aceitação da administração 
pública e implique num plano de recuperação de empresa para evitar-se abusos e fraudes à 
estabilidade. Ao executivo é mais apropriado equilibrar estas ocorrências do que ao Judiciário. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que cabe ao Judiciário, pela sua peculiaridade e função, averiguar as ocorrências 
citadas na alínea "d". Nada impede, porém, que aquelas ocorrências previstas tenham 
a compreensão e aceitação da administração pública e possamos até implicar num plano de 
recuperação de empresa para se evitar abusos e fraudes à estabilidade. Mas, não 
necessariamente em primeira instância. No que tange este aspecto, a lei ordinária poderá 
regulamentar algo relacionado a isso. 
 
   
   EMENDA:00143 PARCIALMENTE APROVADA 
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 I do art. 2o. a seguinte redação:  
I - estabilidade desde a admissão no emprego,  
salvo o cometimento de falta grave comprovada  
judicialmente, facultado contrato de experiência  
de 90 (noventa) dias; 
Justificativa: 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo 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:   
   Aprovada parcialmente.  
O contrato a termo passa ter nova redação que lhe impõe mais limitação e consistência. A fixação do 
prazo de dois anos, nos casos de transitoriedade da atividade empresa ou do serviço era necessário 
para aqueles ramos de atividade que só podem empregar por tempo determinado. 
   
   EMENDA:00184 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 2o. - I Estabilidade desde a admissão no  
emprego, com indenização ao trabalhador despedido  
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ou Fundo de Garantia equivalente facultado  
contrato de experiência de 30 dias; 
Justificativa: 
Esta modificação visa suprimir a proposta de vitaliciedade empregatícia. A estabilidade vitalícia dom 
empregos seria o desmoronamento da maior parte das Empresas Nacionais, como o 
desaparecimento por completo de importantes segmentos empresariais. 
As empresas prestadoras de serviços, as de Construção Civil, as que trabalham intensamente em 
períodos de safra, entressafras e outras mais deste comportamento operacional, empregam grandes 
contingentes de pessoal, destinados exclusivamente à execução dos serviços contratados, com 
prosseguimento dos empregos, na hipótese de efetivarem novas contratações. 
Outras empresas, nas flutuações do mercado consumidor, são compelidas a reduzir, sensivelmente, 
os seus quadros de pessoal, adaptando-se a uma nova realidade.  Então, os demitidos, são 
devidamente indenizados. 
Essas empresas ao fazerem seus orçamentos de custos, consideram uma mão de obra estritamente 
dimensionada para os volumes dos serviços e ou estoques reguladores. Se houvessem que manter a 
vitaliciedade, jamais teriam como avaliar os seus custos, e se o fizessem com a adição de elevados 
coeficientes de riscos, gerados pela obrigatória manutenção dos empregados, então atingiriam a 
preços insuportáveis e inviáveis para o consumidor. 
Chegaríamos na vitaliciedade dos empregados das empresas a ter muita gente ganhando na 
completa ociosidade e, ainda mais, compondo um potencial vetor impulsionador da inflação. 
Só as empresas Estatais, subvencionadas pelo Governo – dizendo melhor, pelos impostos 
arrecadados do povo -, podem suportar a vitaliciedade empregatícia. 
 
   
   EMENDA:00215 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se a letra "e" no item I, do art.  
2o, com a seguinte redação:  
Art. 2o. - ..................................  
Item I - ....................................  
a) - ........................................  
b) - ............................................  
c) - ............................................  
d) - ............................................  
e) - a estabilidade no emprego dar-se-á após 10  
(dez) anos de serviço na mesma empresa. 
Justificativa 
Até o estimulo e respeito aos bons empregados, é necessário que se estabeleça o prazo para a 
estabilidade no emprego, que não pode ser, de forma alguma, a partir da sua admissão. 
Parecer:   
   Rejeitada  
Parecer idêntico ao de no. 7s1083-7. 
   
   EMENDA:00284 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 2o. do substitutivo a  
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seguinte redação: "I - Garantia do direito ao  
trabalho, mediante estabilidade no emprego,  
ressalvados:" 
Justificativa 
A fórmula proposta define com mais precisão a garantia da estabilidade no emprego. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente  
Entendemos como sendo precisa a formula usada por nós no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00332 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   O inciso I, do art. 2o. do substitutivo  
apresentado pela Comissão da Ordem Social, passará  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. ......................  
I - .............................  
a) ocorrência de falta grave reconhecida  
judicialmente;  
b) contrato de experiência para atender as  
peculiaridades do trabalho, pelo prazo máximo de  
90 (noventa) dias;  
c) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, obrigatoriamente comprovado em juízo. 
Justificativa: 
A estabilidade do empregado não poderá sujeitar-se a regras demasiadamente minuciosas de motivo 
para sua perda, sob pena de se tornar infrutífera a disposição constitucional que a consagrar. 
Além dos prazos de 90 (noventa) dias, para experimentação, em função das peculiaridades do 
trabalho, as demais causas impeditivas da estabilidade devem ficar sujeitas à revisão judicial, sob 
pena de ser unilateral a decisão que a extinguir. 
A emenda acima propõe, exatamente, consignar as situações em que poderão ocorrer a perda da 
estabilidade, dentro dos princípios já aprovados nas subcomissões desta Assembleia Nacional 
Constituinte. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Adotamos a Emenda por considerar justas e reais as hipóteses em que a estabilidade, entendida 
como garantia ao trabalho, pode ser excepcionada. 
   
   EMENDA:00354 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se a letra (e) ao item I, do  
Artigo 2o., com a seguinte redação:  
Artigo 2o. - ................................  
Item I - ....................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
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c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) - a estabilidade no emprego dar-se-á após  
10 (dez) anos de serviço na mesma empresa. 
Justificativa: 
Serviria até como estímulo e respeito aos bons empregados. Razão pela qual entendemos 
necessário que se estabeleça o prazo para a estabilidade no emprego, que não pode ser, de forma 
alguma, a partir de sua admissão. 
 
   
   EMENDA:00364 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituir o inciso I e as letras A, B e C do art. 2o., pelo seguinte:  
I - Estabilidade desde a admissão no emprego,  
após os 90 dias de experiência, salvo cometimento  
de falta grave comprovada judicialmente e  
contratos a termo. 
Justificativa 
O trabalhador assalariado não pode ser uma peça no tabuleiro de um sistema. Ora está empregado, 
ora demitido. As dispensas dos trabalhadores giram de acordo com a vontade dos patrões, por 
conveniência política-econômica. 
Direito a uma cidadania e uma garantia que o homem deve ter. Sem estabilidade no trabalho o 
homem não pode ser considerado um ser social. 
Romper com estas questões é o objetivo número um de nosso empenho na elaboração de uma Carta 
Constitucional. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente  
Insistimos que deva constar do inciso I o dispositivo contido na letra "d" por entendermos que aqueles 
fatos devam ser considerados. Trata-se de encarar a estabilidade com realismo a fim de que seja 
viável e venha beneficiar o trabalhador efetivamente. 
 
 
   EMENDA:00394 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. do anteprojeto e seus  
incisos e parágrafos a redação seguinte:  
Art. 2o. - São assegurados a todos os  
trabalhadores e servidores públicos os seguintes  
direitos, além de outros previstos em lei.  
I - Direito ao trabalho, mediante relação de  
emprego estável, exceto nos casos de:  
a) Falta grave judicialmente comprovada;  
b) Serviço de natureza temporária;  
c) Estágio probatório que não ultrapassará  
noventa dias;  
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d) Impossibilidade econômica, financeira ou  
técnica comprovada judicialmente. 
Justificativa 
O anteprojeto praticamente descarta o princípio da estabilidade. Ora, esse princípio nos parece 
inegociável se quisermos avançar em termos de relações trabalhistas. 
 
   
   EMENDA:00440 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Relator da Comissão da  
Ordem Social, suprima-se o inciso I do Artigo 2o,  
renumerando-se os demais.  
Justificativa 
A retirada do  inciso  I, renumerando-se os demais,   justifica-se    plenamente,    pois    a estabilidade 
no emprego, desde sua admissão não se coaduna com a realidade  do  mercado  de  trabalho onde    
a    competitividade,    o   aprimoramento profissional, a produtividade e outras  qualidades do  
trabalhador são requisitos de importância para a manutenção de seu emprego. A não exequibilidade 
de tal medida, constante de texto constitucional, poderá inviabilizar, então, a consecução de seu 
provável maior propósito, ou seja, o incremento da estabilidade no emprego, favorecendo a 
automação ou   robotização   e   criando condições para o desemprego em massa. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Ao longo dos anos, a estabilidade tem sido a grande reivindicação da classe trabalhadora. A 
Assembleia Nacional Constituinte, aberta às aspirações do povo brasileiro, deverá consagrar este 
princípio, sonho acalentado de há muito pela maioria dos brasileiros. Verificamos que nos países 
onde a estabilidade vai se firmando, muitos aspectos positivos vão surgindo. De fato, uma relação 
mais estável entre capital e trabalho tem resultado em maior produtividade, qualidade e lucro. Do 
ponto de vista social, reflete na estabilidade da própria sociedade. Há que se levar em conta também 
que, nos períodos difíceis de recessão, a carga deve ser repartido entre patrão e empregado. 
   
   EMENDA:00495 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item "I" do art. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o.. ..................................  
I - estabilidade no emprego, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave judicialmente  
comprovada;  
b) prazos definidos em contrato de  
experiência, nunca superior a 90 dias;  
c) falência da empresa, judicialmente comprovada. 
Justificativa: 
A estabilidade no emprego é uma das aspirações mais caras do trabalhador brasileiro. O tratamento 
dado ao tema no substitutivo não atende a essa aspiração. Manter a redação do substitutivo será 
praticamente o mesmo que preservar a situação atual nas relações de emprego. Entendemos que o 
instituto deve ser inserido na Constituição de forma incisiva e clara. Por outro lado, há de se 
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reconhecer que há situações a serem ressalvadas, como as constantes das letras “a” a “c” da 
presente emenda. São as ressalvas que julgamos pertinentes. 
Art. 61- É vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive as receitas de empresas estatais, para 
constituição ou manutenção de entidades de previdência privada de fins lucrativos. 
Não se pode negar que a previdência privada sem fins lucrativos em finalidades sociais que justificam 
a participação do Poder Público. Citamos o exemplo das fundações mantidas por trabalhadores, dos 
institutos de pecúlio também mantidos por trabalhadores e outras entidades congêneres. 
Parecer:   
   Em relação à letra "d" do art.2º, inciso I julgamos que o dispositivo ali contido não representa uma 
ameaça à estabilidade. Trata-se de encarar a questão do ponto de vista mais racional possível e 
assim sendo não se pode ignorar aquilo.  
Confirma também o parecer Nº.7s1293-7. 
   
   EMENDA:00677 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Altera o inciso I, do art. 1o. do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social e dá a  
seguinte redação:  
Art. 1o. ....................................  
Inciso I - A todos é assegurado trabalho com  
justa remuneração; o emprego é considerado bem  
fundamental à vida do trabalhador, que não o  
perderá sem causa justificada. 
Justificativa 
A emenda proposta restitui o princípio estabelecido no anteprojeto original oriundo da Subcomissão 
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Naquele dispositivo, enumerado dentre os que 
estabelecem os princípios gerais da Ordem Social, constava o emprego como bem fundamental à 
vida do trabalhador, que não o perderia sem causa justificada, razão pela qual o reapresentamos. 
Ressalta-se que embutido estava neste princípio o instituto da estabilidade plena do emprego, que foi 
no substitutivo do relator diminuída, quase alijada nos seus efeitos fundamentais, não contribuindo 
para uma sociedade justa, com igualdade de oportunidades. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Embora, o inciso I do art. 1o. não faça menção à estabilidade, ele mantém todas as características 
fundamentais, uma vez que o art. 2o., inciso I supre e evita uma repetição desnecessária no texto 
constitucional.  
Por outro lado, seu caput fundamenta toda Ordem Social no primado do trabalho, subentendo com 
isso que o emprego é considerado bem fundamental à vida do trabalhador. 
   
   EMENDA:00680 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso I, do art. 2o. e suas  
alíneas no substitutivo da Comissão da Ordem  
Social (VII) incluindo-se nova redação:  
Inciso I - Estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
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comprovada judicialmente, facultado o contrato de  
experiência de 90 (noventa) dias. 
Justificativa: 
A emenda proposta encarna a estabilidade plena no emprego e restabelece a redação dada no 
anteprojeto original aprovado na subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. 
A estabilidade tem sido ao longo dos tempos a grande reivindicação da classe dos trabalhadores, 
sendo a constituinte a grande oportunidade para consagrarmos instituto. A estabilidade sempre foi 
atacada pelos empresários como geradora de grandes dificuldades nas relações de emprego e de 
consequências maléficas a economia. Argumentam alguns que a estabilidade será causadora de 
desemprego, que a situação irá piorar. Estão estas afirmações carregadas de má fé. Os empresários 
querem o lucro fácil: querem a subjugação de um povo e fortalecem uma nação, como capaz de se 
impor soberanamente contra àqueles que querem destituir o seu poder de defender os interesses de 
todo o país, sem a instabilidade no emprego o povo é frágil e seu país também e consequentemente 
o seu governo, que passa a ser dirigido por aqueles que controlam o poder econômico. Assim quando 
os empresários querem suprimir ou limitar á estabilidade no emprego, querem privar aos 
trabalhadores e sua família o direito à felicidade e à segurança social. Entendemos que os problemas 
da economia estão a outras questões como a dívida externa que esvazia os nossos cofres e 
compromete a nossa soberania; os juros extorsivos da economia com investimentos na produção a 
taxação excessiva de impostos sobre mercadorias e assim por diante. Argumentam ainda que 
estabilidade asfixia as microempresas, num afã que esconde a realidade. Isso não é verdade, a 
questão das microempresas está diretamente relacionada com duas questões fundamentais; primeiro 
uma política monetária definida para elas, com linhas de créditos especiais, em segundo uma política 
de incentivos fiscais. A conjunção desses fatores é que fomentaria o desenvolvimento desse setor da 
economia. Por isso são falsos os fundamentos que dão à estabilidade a geradora do 
desmantelamento dessas microempresas. Ressalte-se ainda que segundo os propósitos dados do 
ministério do Trabalho que dispõe sobre a composição do emprego no Brasil, informa que apenas 7,5 
dos trabalhadores brasileiros estão empregados nas empresas de 01 a 04 empregados, enquanto 
que nas ruas que empregam mais de 100 trabalhadores correspondem à 60,9% do emprego formal 
no Brasil de um total de 20,8 milhões de trabalhadores. É por isso que defendemos a estabilidade 
plena no emprego, que não é nenhum casuísmo, é uma necessidade social que corrobora 
decisivamente para o desenvolvimento desse país. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Parecer idêntico ao de nº. 7s0143-9. 
 
   EMENDA:00734 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I, do art. 2o, do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
seguinte redação:  
"I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a) contrato a termo;  
b) ocorrência de falta grave;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, atendidas as peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
d) superveniência de fato econômico  
instransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial;  
e) pagamento de indenização proporcional e  
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progressiva em relação ao tempo de serviço, na  
forma da lei". 
Justificativa 
Preliminarmente pretende-se eliminar a exigência da comprovação preliminar da falta grave pelo 
empregador, capaz de pôr termo ao contrato de trabalho. Com esta medida, é evidente, não se está 
tirando do empregado o direito de apelo ao Judiciário sempre que entender arbitrária a atitude do 
empregador. Pretende-se, somente agilizar o processo de contratação de novos empregados e, em 
consequência, evitar a estagnação da produtividade. 
De outra parte, impõe-se ao empregador o pagamento de indenização proporcional e progressiva ao 
tempo de serviço, como medida capaz de compensar o empregado pelo período de sua dedicação à 
empresa. 
A emenda ora proposta decorre do fato de entendermos que nossa história já provou inviável 
qualquer sistema que; aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do 
mercado de trabalho que prejudique e afronte a liberdade de trabalhar, igualmente importante e já 
vislumbrada no substitutivo. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente  
Há alguns aspectos importantes a serem considerados:  
1o.: O contrato a termo deve ser de no máximo dois anos.  
2o: A ocorrência de falta grave deve ser comprovada judicialmente senão as arbitrariedades seriam 
abundantes, pois o trabalhador é a parte mais fraca a conseguir o maior ônus dessa medida proposta 
aqui.  
3o: Enfim, é desnecessária o disposto na alínea "e" já que ao trabalhador é assegurado o seguro-
desemprego e seu fundo de patrimônio. 
 
   
   EMENDA:00792 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao inciso I do artigo 2o. do Substitutivo do  
Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:  
"I - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente:" 
Justificativa: 
A alteração proposta objetiva que se evite a perpetuação da miséria. Num país como o Brasil, onde a 
atividade econômica não é estável, não se pode conceder ao trabalho a estabilidade desejada pela 
Comissão. Há que se afastar a ideia de que o empregador demite o seu empregado, sem qualquer 
motivo relevante. A estabilidade levaria a uma estagnação econômica. 
 
   
   EMENDA:00809 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso I do art. 2o. do  
Substitutivo do Relator, suprimindo-se os itens de a a d:  
"Art. 2o. - ..........................  
I - estabilidade, com indenização ao  
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trabalhador despedido ou fundo de garantia  
equivalente". 
Justificativa: 
O empresário necessita de liberdade e além disso precisa inclusive de ter opções em matéria de 
admissão de empregados, principalmente num País de economia instável como o nosso. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Ao longo dos anos, a estabilidade tem sido a grande reivindicação da classe trabalhadora. A 
Assembleia Nacional Constituinte, aberta às aspirações do povo brasileiro, deverá consagrar este 
princípio, sonho acalentado de há muito pela maioria dos brasileiros. Verificamos que nos países 
onde a estabilidade vai se firmando, muitos aspectos positivos vão surgindo. De fato, uma relação 
mais estável entre capital e trabalho tem resultado em maior produtividade, qualidade e lucro. Do 
ponto de vista social, reflete na estabilidade da própria sociedade. Há que se levar em conta também 
que, nos períodos difíceis de recessão, a carga deve ser repartida entre patrão e empregado. 
   
   EMENDA:00953 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Capítulo I  
Seção I  
Art. 2o. - .................................. 
I - Estabilidade no emprego.  
..................................................  
Parágrafo 4o. - A estabilidade de que trata o  
inciso I admitirá ressalvadas, a serem  
regulamentadas por lei, nos casos de contrato de  
experiência, ocorrência de falta grave,  
superveniência de fato econômico, tempo ou  
infortúnio e trabalho temporário em atividades  
específicas. 
Justificativa 
O princípio da estabilidade no emprego deve ser garantia constitucional límpida e transparente para 
traduzir a concretude do princípio anterior que se refere ao direito ao trabalho. 
Não há verdadeiro direito ao trabalho sem estabilidade no emprego. 
Mas é evidente por outro lado, a necessidade de estabelecer ressalvas que possibilitem a aplicação 
do princípio. 
Tentar colocar essas ressalvas, como fez o Relator, na própria Constituição, acaba por deixá-las 
amplas demais a ponto de anular o princípio da estabilidade. É o que acontece com a primeira 
ressalva sobre o “contrato a termo”. Qualquer uma empresa poderia passar a funcionar em termo de 
contratos fictícios de prestação de serviços por prazo determinado. 
Necessário, portanto, detalhar estas ressalvas regulamentando-as de maneira realista e factível. 
Mas se deixarmos todo em aberto para regulamentação em lei, pouco teríamos avançado na Nova 
Constituição. 
Dessas premissas nasce nossa emenda: 

1) Assegurar a estabilidade pura, límpida e definitiva. 
2) Limitar a regulamentação legal ordinária apenas os casos citados no parágrafo 4° 

(experiências, falta grave, contrato a termo, superveniência de fato econômico). 
Não pretendemos que esta proposta se constitua numa fórmula mágica. Mas a acreditamos dosada 
de bom senso e praticidade, para quem quer e precisa AVANÇAR. 
Parecer:   
   Aprovado parcialmente.  
Parecer Idêntico ao de n: 7S01439 
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   EMENDA:00955 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título I  
Art. 1o. - A Ordem Social fundamenta-se no  
primado do trabalho, em busca da justiça social.  
I - a todos é assegurado o direito ao  
trabalho com justa remuneração; o emprego é  
considerado bem fundamental à vida do trabalhador  
e ninguém o perderá sem causa justificada. 
Justificativa: 
A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores aprovou com 17 votos a favor e 8 contra a redação 
que apresentamos ao anteprojeto do ilustre Deputado MARIO LIMA. Nesses 17 votos incluía-se, para 
nossa honra, o próprio voto do Relator. 
Parece-me que a Subcomissão assim procedeu pelas seguintes razões: 
1º - A referida redação institui na Ordem Social 
- a nível portanto de compromisso de toda a sociedade o Direito ao Trabalho com justa remuneração. 
2º - Vincula este Direito à sua expressão concreta no mundo real que é o emprego. 
3º - Equipara o valor trabalho ao valor-capital considerando o emprego como um bem fundamental à 
vida. 
Do trabalhador nesse caso. 
4º - Estabelece o princípio da estabilidade inibindo, desde logo, a perda do emprego sem causa 
justificada. 
Espanta-me que sendo o Relator um Senador do PMDB, escolhido tão cuidadosamente pelo Líder 
Mário Covas, substitua uma redação que atende a tantos interesses dos trabalhadores e 
rigorosamente de acordo com o programa do PMDB e com as teses do seu último Congresso em 
agosto de 1986, por uma declaração tipo "Trabalho é Dever Social" que nos reporta aos tempos e aos 
regimes que a Ordem Social reservava aos trabalhadores, mais deveres que direitos. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A mudança havida no texto original, aprovado pela Subcomissão, não contem alteração quanto ao 
seu conteúdo, no sentido que o tenha esvaziado ou retrocedido.  
Embora a redação e a disposição do inciso tenha sido modificada, não houve nada mais que um 
aperfeiçoamento. Basta verificar o artigo 1o., inciso I e o artigo 2o., inciso I para constatarmos as 
melhorias ali inseridas. 
   
   EMENDA:01083 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 2o., inciso I e letras, do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
proteção da lei contra dispensa arbitrária". 
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Justificativa: 
A polêmica sobre a estabilidade de emprego deve ser superada através de fórmula intermediária que 
permita a justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade da mão-de-obra. 
A forma intermediária é a prevista pela convenção n° 158, da organização internacional do trabalho 
que, sem impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de ordenar a ruptura do 
contrato de trabalho com um procedimento que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se 
com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de dispensas coletivas determinadas por causas 
econômicas, a ordem preferencial de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos. 
Com maiores encargos familiares etc, medidas que a lei ordinária deve especificar e que a não 
devem ser resolvidas em nível da constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a preposta, deixando-se para o legislador 
ordinário a decisão sobre a amplitude da proteção. 
Parecer:   
   Rejeitada. Entendemos que o texto constante do substitutivo é mais abrangente e contempla 
plenamente a estabilidade empregatícia. 
   
   EMENDA:01109 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Capítulo I  
Dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
Seção I  
Dos Trabalhadores  
Artigo 2o.  
Inciso I  
"Garantia de vínculo empregatício estável, ressalvados":  
Modificação Proposta  
Nova redação proposta. 
Justificativa 
Simplificação da redação do texto, pois direito ao trabalho já é assegurado no artigo 1º 
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do substitutivo já contempla a pretensão do proponente. 
   
   EMENDA:01137 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:  
Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores estabilidade de emprego, com Fundo  
de Garantia por Tempo de Serviço para os  
demitidos, não podendo o trabalhador ser despedido  
por motivos ideológicos, políticos ou religiosos. 
Justificativa: 
A Constituição em vigor assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, 
trabalho, credo religioso e convicção política. Acontece que durante muitos anos inúmeros pais de 
família tiveram seus empregos cassados, colocando filhos e esposas a passarem as maiores 
necessidades e dificuldades em função de convicção políticas e ideológicas. É de conhecimento de 
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todos que estes preceitos constitucionais não foram respeitados durante longos e tenebrosos anos de 
ditadura militar. 
Temos toda a certeza que os nobres Constituintes eleitos para atender aos anseios do trabalhador, 
especificamente, e da população brasileira, de modo geral, não se furtarão neste momento em adotar 
como norma constitucional matéria de tamanha magnitude. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O substitutivo por nós apresentado acolhe o conteúdo da emenda proposta, apenas com redação 
diferente. De fato, o art.1o, incisos I e VI e art. 2o., inciso I estabelecem de modo muito explícito a 
pretensão do proponente só que de modo mais abrangente e amplo. 
   
   EMENDA:01194 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d" do item I do art. 2o. do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social a  
seguinte redação:  
"Art. 2º ............................ 
I - .............................. 
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, hipótese  
em que será assegurada indenização proporcional ao  
tempo de serviço". 
Justificativa 
Ao mesmo tempo em que se procura proteger o empregado, proibindo dispensa sem justa causa, há 
que se considerar que em alguns casos excepcionais, como por exemplo a impossibilidade financeira 
comprovada, a dispensa é plenamente necessária. 
A emenda que ora apresentamos e que foi sugerida pelo II Encontro Nacional Sobre o Aspecto social 
da Doutrina Espírita, teve a preocupação de garantir a estabilidade ao empregado sem se esquecer 
de analisar o lado do empregador que, em determinados casos, deve dispensar. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Assegurada a estabilidade, apenas com as ressalvas das alíneas do inciso 1o. do art. 2o. não há que 
se falar em indenização, pois esta só ocorreria se a despedida fosse injusta. 
   
   EMENDA:01237 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 2o. do  
substitutivo do relator da Comissão da Ordem  
Social a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
I - Garantia do direito ao trabalho." 
Justificativa: 
A redação proposta busca consagrar o preceito constitucional e dele foi suprimida a expressão 
“mediante relação de emprego estável” que, a nosso ver, só malefícios traria para trabalhadores e 
empregadores, e exemplo do antigo regime de estabilidade. 
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Além do mais, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que teve aceitação geral, deve ser 
preservado com alternativa ao regime de estabilidade. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
De nada adiantaria a garantia do direito ao trabalho se não estivesse interligada a estabilidade. Nessa 
Constituinte, o trabalhador está ansiado para que aconteça um sonho acalentado durante muitos 
anos. 
   
   EMENDA:01282 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA AO CAPÍTULO DOS DIREITOS DOS  
TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS.  
- Dá nova redação ao inciso I do art. 2o.  
Art. 2o. ....................................  
............................................  
I - estabilidade desde a admissão no emprego,  
salvo o cometimento de falta grave comprovada  
judicialmente, facultado contrato de experiência  
de 90 (noventa) dias; 
Justificativa: 
A formulação do atual relatório derruba na prática a estabilidade. Assim preferimos voltar à 
formulação da Subcomissão dos Direitos dos trabalhadores e Servidores Públicos. 
“Contrato a Termo” poderá ser transformado em rotina constrangedora aos trabalhadores. 
“Prazos definidos em contrato de experiência, atendidas as peculiaridades de trabalho executado” na 
prática são prazos indefinidos ou definidos ao sabor da empresa. 
“Superveniência de fato econômico intransponível técnico de fortuito a empresa, sujeita a 
comprovação judicial”. É formulação tão genérica que deixa o trabalhador praticamente à mercê de 
manobras as mais variadas. 
Parecer:   
   Seria injusto afirmar que o texto do substitutivo derruba na prática a estabilidade. Como poderia, por 
exemplo a construção civil sobreviver tendo que manter um colocador de azulejos, um pintor, etc. que 
atuam na obra durante alguns períodos somente?  
É nossa intenção lutar pela estabilidade plena, mas temos que agir dentro da racionalidade e do 
realismo. 
   
   EMENDA:01383 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA ART. 2o. CAPUT, ITEM I (A, B, C)  
Art. 2o. É assegurada a estabilidade no  
emprego, decorridos 180 (cento e oitenta) dias da  
admissão, salvo na ocorrência de falta grave  
comprovada judicialmente, sem prejuízo de opção  
pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
Justificativa: 
Na história recente de nosso País, a insegurança no emprego é a regra essencial que caracteriza as 
relações de trabalho. Eis por que é indispensável que uma nova Constituição voltada para instituir um 
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Estado de Direito Democrático deve assegurar aos trabalhadores condições de desfrutar dos meios 
de sobrevivência com a necessária estabilidade. 
 
   
   EMENDA:01386 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   O inciso I do Art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"I - estabilidade, desde a admissão no  
emprego, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave, comprovada  
judicialmente;  
b) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, comprovados judicialmente;  
c) contratos de experiência a prazo máximo de  
90 (noventa) dias. 
Justificativa: 
Está nas reivindicações de todos os trabalhadores brasileiros a estabilidade no empreso, com o que 
se pretende impedir a elevada taxa de rotatividade de mão-de-obra praticada pelo empresariado no 
seu conjunto. Essa rotatividade, não há como negar, está na base da insatisfação social reinante 
entre os trabalhadores e representa elevação contínua e criminosa da exploração de mão-de-obra 
que pretendem baratear a cada dia, na base de achatamentos salariais promovidos pelo próprio 
Governo, cumulativamente com a prática perversa da rotatividade. 
De resto, a alínea “c” do inciso entra em choque com o inciso XXIV do mesmo artigo que veda a 
locação de mão-de-obra permanente ou provisória. 
 
   
   EMENDA:01420 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 2o. do Substitutivo  
a redação abaixo, suprimindo.se o art. 25 e seus  
parágrafos.  
Art. 2o. ....................................  
"I - garantia do direito ao trabalho mediante  
estabilidade no emprego ou no fundo de garantia do  
tempo de serviço equivalente, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
A responsabilidade gerada pela estabilidade plena, em condições de instabilidade econômica fará 
com que haja: 
Restrições na concessão de empregos; 
Redução da oferta de novos empregos num país de população eminentemente jovem; 
Redução da produtividade nacional; 
É melhor criar dispositivos que penalizem os empregadores e que têm aos trabalhadores condições 
de subsistência durante o período de desemprego. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

EMENDA:00024 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva para adequação do texto, do  
Anteprojeto do Relator, visando a adequação do  
disposto no art. 14, inciso I e suas alíneas.  
Proponho a seguinte redação:  
- "Estabilidade no emprego, garantindo-se a  
indenização por tempo de serviço, a ser paga por  
um Fundo de Garantia, custeado pelos empregadores,  
nos casos de desligamento voluntário e resolvido  
de comum acordo ou na despedida por motivo  
comprovado na Justiça do Trabalho, assegurada a  
reintegração". 
Justificativa: 
A Academia Nacional de Direito do Trabalho, o Instituto dos Advogados Brasileiros, inúmeras 
entidades sindicais e quase todos os juristas brasileiros especializados em Direito do Trabalho têm 
insistido na necessidade de proteger-se o empregado contra a despedida arbitrária, sem prejuízo da 
sobrevivência do FGTS. A proposição a respeito aprovada pela IAB foi convertida em projeto de lei 
pelo Senador Nelson Carneiro (n° 366/79), baseado na proposta apresentada ao IAB por Benedito 
Bonfim e Arion Sayão Romita, reiterada por indicação de Bonfim e Eugênio Haddock Lobo, que foi 
relatada por Júlio Cesar do Prado Leite em 19.09.84, mas não logrou êxito, assim como os anteriores, 
apresentadas pelo então Senador Franco Montoro. Aliás, como Presidente da Comissão de 
Legislação Social da Câmara dos Deputados, apoiamos, também sem êxito, a iniciativa do Deputado 
Pimenta da Veiga no sentido de aplicar a todos o regime do FGTS acoplado a um sistema de garantia 
no emprego, de forma a impedir a despedida arbitrária ou imotivada. Cumpre, todavia, não confundir 
essas propostas com outras, de feição nitidamente demagógica, apresentada pela Comissão de 
Ordem Social, e que pretende assegura a estabilidade absoluta no emprego. Isso não existe em 
nenhum país. 
Por fim, vale recordar a conclusão sobre a questão adotada pela mais recente Congresso Brasileiro 
de Direito do Trabalho (Fortaleza, 1987) , promovido pela Academia Nacional de Direito do Trabalho 
juntamente com o TST : 

a) “adotar a teria da nulidade da despedida arbitrária, compatibilizando-se com o regime de 
Fundo de Garantia do tempo de serviço. Para tanto, afigura-se recomendável norma legal 
inspirada na Convenção n° 158/82. Da Organização internacional do Trabalho:” 

Em face do exposto, parece-nos que a norma constitucional sobre o tema, a ser inserida no elenco de 
direitos do trabalhador, deve ter a redação da Emenda sugerida. 
 
   
   EMENDA:00898 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se as letras "a", "b", "c" e "d" do  
inciso I, do artigo 14, bem como a palavra  
"ressalvadas", que deverá ser substituída pela  
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expressão "na forma da lei."  
Art. 14 - ..................................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma da lei. 
Justificativa: 
Historicamente, a busca de maior segurança nas relações com a necessária estabilidade e 
aspirações à permanência da prestação de serviços na mesma empresa, tem sido ema constante. Os 
trabalhadores precisam ter a certeza de que a sua relação de emprego não poderá ser rompida 
unilateralmente, de repente, colocando-o de inopino, sem a sua fonte básica de subsistência. 
O contrato de trabalho é um bem fundamental que deve permitir o atendimento das necessidades 
pessoais e familiares do trabalhador. À lei ordinária competirá definir o âmbito e as condições 
necessárias. 
 
   
   EMENDA:01547 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 14, I  
O item I do art. 14 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 14 ....................................  
I - Garantia do direito ao emprego. 
Justificativa: 
O objeto da legislação trabalhista é a garantia do emprego. Os demais direitos consequentes devem 
ser explicitados na lei ordinária em benefício do próprio trabalhador. 
   
  
  EMENDA:01548 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emenda: Art. 14, I, "a", "b", "c", "d"  
Suprimam-se do anteprojeto:  
a) a letra "a" do item I do art. 14  
b) a letra "b" do item I do art. 14  
c) a letra "c" do item I do art. 14  
d) a letra "d" do item I do art. 14 
Justificativa: 
Todas as matérias contidas nas alíneas suprimidas já estão consagradas em lei ordinária. O assunto 
não é constitucional razão pela qual deve continuar regrado pela lei comum. 
   
   EMENDA:01760 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado artigo 14, inciso e inciso XIX;  
O inciso I do artigo 14 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 14 ........................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável decorridos 2 (dois)  
anos da admissão, ressalvados:  
a) .................................  
Os itens "b" e "c" serão suprimidos, passando  
item "d", a ter a letra "b";  
O inciso XIX do artigo 14 do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
XIX - licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, por período não inferior a 90  
(noventa) dias; 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:01849 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 14, inciso 1o.  
Dê-se ao inciso 1o., do artigo 14, do  
Anteprojeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"1o. - estabilidade no emprego, assegurada  
indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de  
garantia equivalente, com incidência de multa, em  
uma ou em outra hipótese proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço." 
Justificativa: 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou o ônus de uma 
multa, esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo 
empregado à empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina e concretamente se 
consolida, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
   
   EMENDA:02252 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14, inciso I, item d.  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 14  
I - ......................................... 
d) superveniência, judicialmente comprovada,  
de fato econômico intransponível, técnico ou de  
infortúnio da empresa, assegurada a prioridade de  
recontratação ao trabalhador demitido, sob pena de  
indenização progressiva e proporcional ao tempo de  
serviço, nos termos da lei. 
Justificativa: 
A redação acima contempla de forma mais clara a preocupação do legislador em evitar a rotatividade 
de mão-de-obra. 
Parecer:   
   A modificação proposta não configura, a nosso ver, adequação do texto, seja a outros dispositivos 
do Anteprojeto, seja à redação proveniente das Comissões.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02489 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprima-se as letras "a", "b", "c" e "d" do  
inciso I, do art. 14, bem como a palavra  
"ressalvadas", que deverá ser substituída pela  
expressão "na forma da lei".  
Art. 14. ....................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma de lei. 
Justificativa: 
Historicamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a necessária estabilidade 
e aspirações a permanência da prestação de serviço na mesma, tem sido um constante. Os 
trabalhadores precisam ter a certeza de que a sua relação de emprego não poderá ser rompida 
unilateralmente, de repente, colocando-o, de inopino, sem a sua fonte básica de subsistência. 
O contrato de trabalho é um bem fundamental que deve permitir o atendimento das necessidades 
pessoais e familiares do trabalhador. À lei ordinária competirá definir o âmbito e as necessidades 
necessárias. 
 
   
   EMENDA:03130 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
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Suprimam-se as letras "a", "b", "c" e "d"  
do inciso I, do artigo 14, bem como a palavra  
"ressalvadas", que deverá ser substituída pela  
expressão "na forma da lei."  
Art. 14 - ..................................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma da lei. 
Justificativa 
Historicamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a necessária estabilidade 
e aspirações a permanência da prestação de serviço na mesma, tem sido um constante. Os 
trabalhadores precisam ter a certeza de que a sua relação de emprego não poderá ser rompida 
unilateralmente, de repente, colocando-o, de inopino, sem a sua fonte básica de subsistência. 
O contrato de trabalho é um bem fundamental que deve permitir o atendimento das necessidades 
pessoais e familiares do trabalhador. À lei ordinária competirá definir o âmbito e as necessidades 
necessárias. 
 
   
   EMENDA:04153 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Inciso I do art. 14.  
Dê-se ao inciso I do art. 14 do anteprojeto a  
seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................  
I - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido, ou fundo de garantia  
equivalente". 
Justificativa 
A restrição ao direito de despedir imposta pelo Anteprojeto demonstra uma drasticidade que não e vê 
mesmo nos países de economia estável. 
O Direito Comparado mostra ser outra limitação: a estabilidade no emprego é garantida após a 
fluência de determinado prazo, possibilitando, porém, a despedida do trabalhador não somente em 
razão de atos faltosos por ele praticado, mas também por motivos de ordem pública, econômica e 
financeira observadas as características das empresas e profissões. 
Cabe ressaltar que em muitos países industrializados, como a França, essa estabilidade relativa 
somente é aplicável a empresas de médio ou grande porte e, ainda assim é apontada com inibidora 
da contratação de novos empregados. 
A limitação do direito de despedir não deve vir através de imposição legal que, em época de 
recrudescimento da crise econômica, constituirá, certamente, mais uma fonte de agravamento do 
desemprego em massa, do estímulo ao subemprego e fator inflacionário. 
Tal medida poderá ser adotada pela livre negociação, pois através de contratação coletiva (forma 
mais autentica da norma trabalhista) é que as partes interessadas saberão como e quando instituí-
las, sem gerar prejuízos para qualquer delas. 
Por fim, releva ressaltar que concessões de caráter paternalista que venham exacerbar o quadro 
crítico, poderão constituir-se em medida contrária aos interesses dos trabalhadores, já que a 
estagnação da empresa privada resultará sem dúvida, na relação do custo de vida, acarretando 
consequências nocivas a ordenação de economia nacional, bem como, desencadeada, alcançaria, 
por igual, empregados e empregadores. 
 
   
   EMENDA:04352 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 14, caput, Inciso I  
O art. 14, Caput, inciso I e alíneas do  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 14......................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
proteção da lei contra dispensa arbitrária. 
Justificativa: 
A polêmica sobre a estabilidade de emprego deve ser superada através de fórmula intermediaria que 
permita a justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade e a exigência do 
empregador de absoluta disponibilidade da mão-de-obra. 
A forma intermediaria é a prevista pela convenção n° 15, da Organização Internacional do Trabalho 
que sem impedir a dispensa do trabalhador, estabelece em disciplina capaz de ordenar a ruptura do 
contrato de trabalho com um procedimento que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se 
com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de dispensas coletivas determinadas por causas 
econômicas, a ordem preferencial de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos 
com maiores encargos familiares etc, medidas que a lei ordinária deve especificar e que não devem 
ser resolvidas em nível da Constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a proposta, deixando-se para o legislador 
ordinário a decisão sobre a amplitude da proteção. 
 
   
   EMENDA:04415 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 14, inciso I, letra "b".  
A alínea "b" do inciso I do Art. 14 do  
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 14. ....................................  
I - ........................................  
b) garantia de aviso prévio, progressivo em  
função do tempo de serviço, conforme dispuser a lei. 
Justificativa 
O pretendido reforçamento do instituto da estabilidade proposto no Anteprojeto da Comissão de 
Ordem Social, na verdade não é medida benéfica ao trabalhador. 
A verdadeira estabilidade no emprego vem sendo sucessivamente conseguida pelo trabalhador pelo 
seu desempenho, e não pela lei. Tanto isso é certo que o percentual de empregos estáveis é 
baixíssimo, mesmo antes de advento do FGTS, o que comprova que a garantia de relação de 
empregados estáveis não está condicionada a estabilidade no emprego, mas à efetiva participação 
do trabalhador no processo produtivo nacional, o que se dá pela sua produtividade e não pela 
garantia de emprego. O instituto da estabilidade sempre foi fonte de grandes atritos, negociações 
veladas e despedidas precoces e obstativas, que só geram inquietação social, como causam 
insegurança ao trabalhador e seis dependentes. Reavivar esse instituto é reavivar essa fonte de 
consequências antissociais, sem falarmos no entrave à produção e ao desenvolvimento da política 
econômica. 
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Mais racional e muito mais favorável ao trabalhador é a ampliação dos direitos que lhe são 
assegurados mediante o aviso prévio. De fato, pondo à sua disposição maiores recursos financeiros e 
mais tempo para obter nova colocação, assegura-se ao mesmo tempo, tranquilidade social e efetivo 
cumprimento à lei, ponto último esta que não ocorre com o princípio da estabilidade. 
Examinada a ei brasileira em confronte com o direito positivo de outros países ocidentais, de 
formação capitalista, vemos que a Suíça, país onde as relações empregado X empregador se 
mantêm em nível de permanente concórdia, nos casos de dispensa sem justa causa o trabalhador 
tem direito ao aviso prévio de 1(um) mês quando o contrato de trabalho vigorar menos do que um 
ano; de 2 (dois) meses quando o contrato de trabalho vigorou de 1 (um) a 9 (nove) anos, e de 3 (três) 
meses em todos os casos em que o contrato de trabalho tiver vigorado por mais de 9 (nove) anos. 
A ampliação do aviso prévio em contraponto à estabilidade é amplamente favorável ao trabalhador 
além de, numa linha de justiça e equidade, contribuir para a harmonia das relações entre a classe 
patronal e a classe trabalhadora, que é o pilar onde se assenta a ordem social. 
 
   
   EMENDA:04813 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: ARTIGO 14, INCISO I  
O inciso I do art. 14 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 14 - ..................................  
I - direito ao trabalho mediante relação de  
emprego, garantindo-se, em caso de dispensa,  
indenização proporcional e progressiva com base no  
tempo de serviço na empresa e na forma da lei,  
ressalvados:  
a) contrato a termo em razão da natureza dos  
trabalhos executados ou celebrados com empresas  
que executem serviços de duração temporária;  
b) ocorrência de justa causa;  
c) contrato de experiência na forma da lei. 
Justificativa 
Como o regime da livre empresa, todos os riscos são atribuídos ao empresário, deve ser rejeitada a 
inamovibilidade dos trabalhadores. Não se pode conceder que tenha o empregador de conviver com 
empregados insatisfeitos, desajustados ao trabalho, ou que não venham correspondendo profissional 
e tecnicamente. 
A estabilidade aos 10 anos infelizmente comprovou que o empregado ciente e seguro de sua 
estabilidade, pratica toda sorte de faltas funcionais sem que, pela sua média gravidade possa 
caracterizar a dispensa por justa causa. Isso gera evidentemente um clima de insatisfação, rebeldia, 
insegurança e intranquilidade, culminando com a baixa produtividade em prejuízo da Nação. 
Não devemos olvidar que é muito mais importante a criação de novos empregos do que a simples 
garantia dos empregos atuais. Não existe dúvidas de que a estabilidade plena irá inibir novas 
contratações. 
A presente emenda procura compatibilizar as necessidades de desenvolvimento do país, com a 
conveniência de se dificultar as demissões. 
Com a criação do Fundo de Garantia de Patrimônio Individual, paralelamente às medidas ora 
proposta, procura-se atender aos interesses dos empresários sem esquecer a segurança dos 
empregados. Ambos essenciais à produção e ao desenvolvimento nacional. 
 
   EMENDA:04857 NÃO INFORMADO 
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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 I do art. 14 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
"Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ou indenização  
proporcional e progressiva em relação ao tempo de  
serviço, na forma da lei e ressalvados:  
A) Ocorrência de justa causa;  
B) Contrato a termo, ou contratos celebrados  
com empresas que executem serviços de duração  
temporária, em razão da natureza dos trabalhos  
executados;  
C) Prazos definidos em contratos de  
experiência na forma da lei;  
D) Superveniência de fato econômico  
intransponível técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial'. 
Justificativa 
Como no regime da livre empresa, todos os riscos são atribuídos ao empresário, deve ser rejeitada a 
inamovibilidade dos trabalhadores. Não se pode conceber que tenha o empregador de conviver com 
empregados insubordinados, indisciplinados, ou que não venham correspondendo profissionalmente 
e tecnicamente. 
A estabilidade aos 10 anos infelizmente comprovou que o empregado ciente e seguro de sua 
estabilidade, pratica toda sorte de faltas funcionais, sem que, pela sua média gravidade possa 
caracterizar a dispensa por justa causa. Isto gera evidentemente um clima de insatisfação, rebeldia, 
insegurança e intranquilidade, culminando com a baixa produtividade em prejuízo da Nação. 
Não devemos olvidar que é muito mais importante a criação de novos empregos do que a simples 
garantia dos empregos atuais. Não existe dúvida de que a estabilidade plena além de prejudicar a 
produtividade irá inibir novas contratações. 
Mantendo-se as disposições do FGTS, paralelamente às medidas ora propostas, procura-se atender 
aos interesses dos empresários sem esquecer a segurança dos empregados. Ambos essenciais à 
produção e ao desenvolvimento nacional. 
Outrossim, tendo em vista a atividade de natureza sazonal de vários segmentos de economia seria 
inviável estender aos trabalhadores dessas categorias profissionais a indenização prevista no Caput 
do artigo uma vez que a contratação está vinculada a realização de serviços de natureza não 
permanente, limitados às dimensões dos trabalhos executados pelas empresas. Esta a razão da 
redação proposta para a letra “b”. 
Ressalte-se que parágrafo 5º do art. 344 também prevê penalidade adicional ao empregador que 
efetivar dispensas excessivas. 
 
 
   EMENDA:05369 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
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Dispositivo emendado: Inciso I - art. 14 - cap. II, do título II  
"Garantia do direito ao trabalhador mediante  
relação de emprego estável, ou indenização  
proporcional e progressiva em relação ao tempo de  
serviço, na forma da Lei e ressalvados:  
a) Ocorrência de justa causa;  
b) Contrato a termo, ou contratos celebrados  
com empresas que executem serviços de duração  
temporária, em razão da natureza dos trabalhos  
executados.  
c) Prazos definidos em contratos de  
experiência na forma da lei;  
d) Superveniência de fato econômico  
intransponível técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial." 
Justificativa 
No regime da livre empresa, todos os riscos são atribuídos ao empresário. Deve ser rejeitada a 
inamovibilidade dos empregados. Não se pode conceber que tenha o empregador de conviver com 
empregados insubordinados, indisciplinados ou que não venham correspondendo, profissional e 
tecnicamente. 
Aliando-se as atuais disposições do FGTS com as medidas ora propostas, procura-se atender, ao 
mesmo tempo, os interesses dos empresários e o dos empregados, ambos essenciais à produção e 
ao desenvolvimento nacional. 
Tendo em vista a atividade de natureza sazonal de vários segmentos da economia, seria inviável 
estender aos trabalhadores dessas categorias profissionais a indenização prevista no caput do artigo. 
A contratação está vinculada à realização de serviços de natureza não permanente, limitados às 
dimensões dos trabalhos executados pelas empresas. Esta a razão da redação proposta para a  
letra “b”. 
Aliás, o parágrafo 5°, do art. 344, prevê penalidade adicional ao empregador que efetivar dispensas 
excessivas. 
 
 
   EMENDA:05391 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se uma letra "d" ao item I, do  
art. 14, do anteprojeto, do seguinte teor:  
"d) A dispensa, fora dos casos previstos nas  
letras a, b e c supra, assegurará, ao empregado, o  
direito a percepção do Fundo de Garantia por Tempo  
de Serviço e, ainda, a uma indenização  
correspondente a um mês de salário, por ano de  
serviço prestado ou fração."  
Justificativa 
Sem a adequação proposta seria irrita a estabilidade no emprego prevista no "caput" do item I. Tratar-
se-ia de mera enunciação teórica, sem deslinde prático. A garantia do emprego estável deve resolver-
se em indenização que beneficie o empregado, caso contrário, o fechamento, extinção, concordata e 
falência da empresa deixariam ex-empregados sem qualquer arrimo. Da mesma fora, na ocorrência 
de morte ou incapacidade do empregador.  
Com a adequação proposta, teríamos o empregado exercitando a estabilidade, através de seu direito 
à indenização que, nos termos da emenda, corresponde e se compatibiliza com a tradição de nosso 
direito trabalhista, ou seja, dois salários por ano de serviço prestado.  
Desaparece, também, o fantasma da inviabilização das empresas, tão agregado por nossos 
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empresários que cultivam o mau hábito, em qualquer prenúncio de crise, se 
desfazerem primeiramente de seus empregados e só em último caso, se desfazem de seus iates.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00021 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXRO, DO  
ANTEPROJETO DO RELATOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO  
DISPOSTO NO ART. 13, INCISO I E SUAS ALÍNEAS.  
PROPONHO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
- "Estabilidade no emprego, garantindo-se a  
indenização por tempo de serviço, a ser paga por  
um Fundo de Garantia, custeado pelos empregadores,  
nos casos de desligamento voluntário e resolvido  
de comum acordo ou na despedida por motivo  
comprovado na Justiça do Trabalho, assegurada a  
reintegração". 
Justificativa 
A Academia Nacional de Direito do trabalho, o Instituto dos Advogados Brasileiros, inúmeras 
entidades sindicais e quase todos os juristas brasileiros especializados em Direito do Trabalho têm 
insistido na necessidade de proteger-se o empregado contra a despedida arbitrária, sem prejuízo da 
sobrevivência do FGTS. A proposição a respeito aprovada pelo IAB foi convertida em projeto de lei 
pelo Senador Nelson Carneiro (nº 366/79), baseado na proposta apresentada ao IAB por Benedito 
Bonfim e Arion Sayão Romita, reiterada por indicação de Bonfim e Eugênio Heddock Lobo, que foi 
relatada por Júlio Cesar do Prado Leite em 19.09.84, mas não logrou êxito, assim como os anteriores, 
apresentadas pelo então Senador Franco Montoro. Aliás, como Presidente da Comissão de 
Legislação Social da Câmara dos Deputados, apoiamos, também sem êxito, a iniciativa do Deputado 
Pimenta da Veiga no sentido de aplicar a todos o regime do FGTS acoplado a um sistema de garantia 
no emprego, de forma a impedir a despedida arbitrária ou imotivada. Cumpre, todavia, não confundir 
essas propostas com outras, de feição nitidamente demagógica, apresentada pela Comissão de 
Ordem Social, e que pretende assegura a estabilidade absoluta no emprego. Isso não existe em 
nenhum país. 
Por fim, vale recordar a conclusão sobre a questão adotada pela mais recente Congresso Brasileiro 
de Direito do Trabalho (Fortaleza, 1987), promovido pela Academia Nacional de Direito do Trabalho 
juntamente com o TST: 

a) “adotar a teria da nulidade da despedida arbitrária, compatibilizando-se com o regime de 
Fundo de Garantia do tempo de serviço. Para tanto, afigura-se recomendável norma legal 
inspirada na Convenção n° 158/82. Da Organização internacional do Trabalho:” 

Em face do exposto, parece-nos que a norma constitucional sobre o tema, a ser inserida no elenco de 
direitos do trabalhador, deve ter a redação da Emenda sugerida. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
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tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:00531 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13, I a seguinte redação:  
"I. Garantia do direito do trabalho, mediante  
relação de emprego estável, dois anos após a  
admissão, ressalvados:  
................................................." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
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imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:00714 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o item I, do artigo 13, relativo  
à garantia de emprego, pelo seguinte:  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego. 
Justificativa: 
O emprego estável, tal como previsto no projeto, revela-se inócuo, porquanto, a estabilidade no 
emprego não resiste às grandes crises econômicas, por um lado, e por outro, quando o país vive a 
plenitude do equilíbrio econômico essa garantia é suplantada pela lei da oferta e da procura. 
Longe de garantir o empregado, o projeto, se mantido trará graves prejuízos ao país como um todo. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:00833 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se as letras "a", "b", "c" e "d" do  
inciso I, do artigo 13, bem como a palavra  
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"ressalvadas", que deverá ser substituída pela  
expressão "na forma da lei."  
Art. 13 .....................................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma da lei. 
Justificativa 
Historicamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a necessária estabilidade 
e aspirações à permanência da prestação de serviço na mesma empresa, tem sido uma constante. 
Os trabalhadores precisam ter a certeza de que a sua relação de emprego não poderá ser rompida 
unilateralmente, de repente, colocando-o, de inoino, sem a sua fonte básica de subsistência. O 
contrato de trabalho é um bem fundamental que deve permitir o atendimento das necessidades 
pessoais e familiares do trabalhador. Á lei ordinária competirá definir o âmbito e as condições 
necessárias. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
 
   EMENDA:01335 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Emenda ao art. 13, itens I, II, III.  
Dê-se aos itens I, II, e III, do art. 13 a  
seguinte redação:  
I - Segurança contra o desemprego mediante:  
a) Fundo de garantia de participação individual;  
b) Indenização do tempo de serviço,  
proporcional e progressiva, complementar ao Fundo  
de garantia do Patrimônio individual, em caso de  
dispensa sem justa causa;  
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c) Seguro - desemprego, em caso de desemprego  
involuntário. 
Justificativa: 
O art. 13 nos itens, I, II e III procura outorgar ao trabalhador a segurança de emprego, a tranquilidade 
contra o desemprego, oferecendo alternativas que na verdade tem um único objetivo: a segurança do 
emprego, a relação estável de trabalho. 
Por ocasião da instituição do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço preocupou-se com a 
equivalência deste instituto como da indenização e o da estabilidade aos 10 anos de casa. A presente 
emenda atende esta velha reinvindicação. Por outro lado, revelou-se duplamente 
inconvenientemente: 1º) pela diminuição de poder de gestão do empregador e 2º) pelo abuso do 
emprego pelo trabalhador. 
Tudo isto criando um clima de hostilidade recíproca entre patrão e empregado, com inúmeras 
reclamações trabalhistas. 
A presente emenda: 
1º) realiza o objetivo da estabilização da relação de trabalho, da segurança contra o desemprego; 
2º) concilia a segurança do emprego, o fundo de garantia e o seguro desemprego; 
3º) aceita a divergência entre o empregado e empregador; 
4º) afasta a convivência forçada – que acaba odiosa de emprego mantido artificialmente pela 
proibição da rescisão; 
5º) estipula a seleção democrática e valoriza os bons empregados; 
6º) oferece ao trabalhador um regime misto, melhor e mais vantajoso que: 

a) O antigo regime de indenização e estabilidade e 
b) O atual sistema do simples fundo de garantia; 

7º) realiza os objetivos das propostas mais, consolidando-as numa solução que abarca as vantagens 
dos sistemas, sem os seus inconvenientes. 
Ademais a progressividade da indenização tornando – a mais pesada não só pelo número de anos de 
serviço mas pelo índice de agravamento do seu valor- conforme conta com 01, com 05 ou com 10 
anos. Acaba por constituir um ônus para impedir a despedida de uma valiosa compensação se ela se 
efetivar. 
Tudo isto a par do Fundo de garantia de Patrimônio Individual. 
Parecer:   
   O objetivo da presente emenda não se coaduna com o espírito que se quis imprimir ao projeto. Não 
se pretende privilegiar o trabalhador em detrimento do empregador. Apenas, se procura estabelecer 
bases para um relacionamento estável entre patrão e empregado. O preceito constitucional tem que 
ser equânime, pois seu objetivo é o de promover uma comunidade solidária.  
 
   EMENDA:01444 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13, I  
O item I do art. 14 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 13 ....................................  
I - Garantia do direito ao emprego. 
Justificativa 
O objeto da legislação trabalhista é a garantia do emprego. Os demais direitos consequentes devem 
se explicitados na lei ordinária em benefício do próprio trabalhador. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
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Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:01445 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emenda: Art. 13, I, "a", "b", "c", "d"  
Suprimam-se do anteprojeto:  
a) a letra "a" do item I do art. 13  
b) a letra "b" do item I do art. 13  
c) a letra "c" do item I do art. 13  
d) a letra "d" do item I do art. 13 
Justificativa 
Toda a matéria contida nas alíneas suprimidas já estão consagradas em lei ordinária. O assunto não 
é constitucional razão pela qual deve continuar regrado pela lei comum. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
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tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:01641 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Suprimam-se do projeto:  
a) a palavra "estável" do item I, do artigo 13;  
b) a letra "d" do item I, do artigo 13; e  
c) os itens IX, X, XIII, XV, XVIII e XXVII. 
Justificativa 
Item I – A palavra “estável” aparece muito vaga no dispositivo, carecendo, pois, de melhor definição, 
para evitar constrangedoras situações nas relações empregadores-empregados. 

a) -. ........................ 
b) -  ........................ 
c) - .......................... 
d) É um dispositivo injusto ao empregador, pois a responsabilidade, na essência, pelo sucesso 

ou insucesso, da empresa, cabe tão somente a ele; 
IX -  as empresas que já vivem assoberbadas por tantos encargos de toda ordem, ficarão ainda mais 
oneradas; 
X – numa época de tamanha crise econômico-financeira, não devemos estimular o ócio, mas, sim, o 
trabalho; 
XIII – a norma é injusta, porquanto a justiça mandaria que os mesmos tivessem participação nas 
perdas; 
XV – o certo é aumentar as horas de trabalho e não diminuí-las, mergulhando como está o País na 
crise; 
XVIII – não se justifica a remuneração em dobro das férias. 
A legislação mostra-se por demais generosa, procurando onerar os empresários com os õnus da 
“justiça social” que o Estado não consegue implantar; 
 XXVII – como nos itens anteriores, a legislação incentiva o ócio, ao invés de valorizar e 
estimular o trabalho. 
Parecer:   
   A aprovação de Emendas que propõe como solução alternativa de estabilidade a vedação da 
despedida arbitrária, tornam a presente prejudicada.  
Quanto aos demais itens, não vemos razões que justifiquem a sua supressão.  
Pela prejudicialidade.  
 
   
   EMENDA:01651 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo emendado artigo 13, inciso I e inciso XIX;  
O inciso I do artigo 13 do projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 13 .............................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável decorridos 2 (dois)  
anos da admissão, ressalvados:  
a) ..................................  
Os itens "b" e "c" serão suprimidos, passando  
item "d", a ter a letra "b";  
O inciso XIX do artigo 13 do projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
XIX - licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, por período não inferior a 90  
(noventa) dias; 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Por força da aprovação de Emendas que propõem a supressão da estabilidade por forma 
alternativa da vedação da despedida arbitrária, a presente Emenda está prejudicada.  
   
   EMENDA:01738 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO 1o.  
Dê-se ao inciso 1o., do artigo 13, do  
projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"1o. - estabilidade no emprego, assegurada  
indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de  
garantia equivalente, com incidência de multa, em  
uma ou em outra hipótese proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço." 
Justificativa: 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí, o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou ônus de uma multa, 
esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo empregado à 
empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina e concretamente se 
consolida, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
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Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:01979 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo II, DOS DIREITOS  
SOCIAIS, art. 13, inciso "I" a seguinte emenda:  
Contrato a termo, não superior a 1 (hum) ano,  
no caso de transitoriedade dos serviços ou da  
atividade da empresa. 
Justificativa 
Tal emenda visa dar ao trabalhador o direito já adquirido na legislação atual, baseado no princípio de 
que a Lei não pode retroagir para atingir o direito adquirido. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
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foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:02121 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, inciso I, item d  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 13  
I - ..................................... 
d) superveniência, judicialmente comprovada,  
de fato econômico intransponível, técnico ou de  
infortúnio da empresa, assegurada a prioridade de  
recontratação ao trabalhador demitido, sob pena de  
indenização progressiva e proporcional ao tempo de  
serviço, nos termos da lei. 
Justificativa 
A redação acima completa de forma mais clara a preocupação do legislador em evitar a rotatividade 
de mão-de-obra. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:02200 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O inciso I, b do artigo 13 do projeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................  
I - ........................................  
b - O direito à estabilidade não se aplica  
aos trabalhadores  
das empresas cuja atividade econômica  
se exerça através de contratos de prazo certo, ou  
de objeto determinado. 
Justificativa 
Exemplo claro de empresas com atividade econômica vinculada a eventos, são: os projetos, 
construção civil e montagem industrial. Com obras localizadas em todo território nacional e próximos 
ou distantes de grandes centros urbanos (Itaipu) representar para centenas de milhares de 
trabalhadores a introdução no mercado de trabalho e na economia de mercado. O instituto de 
estabilidade é incompatível com esse tipo de atividade. É necessário, pois, que a Constituição 
reconheça o caráter especial do trabalho no projeto, na construção civil e industrial. Por outro lado, 
interessa às empresas sérias que todos os demais direitos sejam reconhecidos e implementados com 
fiscalização rigorosa, para que essas empresas não sofram a concorrência desleal de empresários 
inescrupulosos que não registram seus empregados ou abusam de sua boa-fé ou ignorância. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:02216 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, inciso 1o.  
Dê-se ao inciso I, do art. 13, do anteprojeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"1o. - garantia do direito ao trabalho  
mediante relação de emprego estável, ressalvados:  
a) contrato a termo;  
b) ocorrência de falta grave;  
c) prazos definidos em contrato de  
experiência, atendidas as peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial;  
e) prévio pagamento de indenização  
proporcional e progressiva tendo como base o saldo  
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na data  
da emissão sem justa causa, na forma da lei. 
Justificativa: 
Preliminarmente, pretende-se eliminar a exigência de comprovação prévia da falta de grave capaz de 
por termo ao contrato de trabalho. 
Com esta medida, é evidente, não se está tirando do empregado o direito de apelo ao judiciário, 
sempre que entender arbitrária a atitude do empregador. Pretende-se, somente agilizar o processo de 
contratação de novos empregados e, em consequência, evitar a estagnação da atividade produtiva. 
O emprego estável é parte integrante do patrimônio do trabalhador e da sua família, de sorte que as 
regras sociais devem estabelecer rígido controle sobre as possibilidades de rescisão do contrato. A 
melhor forma de evitar-se o rompimento sem justa causa desse vínculo é a oneração progressiva ao 
empregador, que tanto mais pagará ao empregado demitido quanto maior for seu tempo de trabalho 
na empresa. 
A emenda ora proposta decorre do fato já provado em nossa história de ser inviável qualquer sistema 
que, aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do mercado de 
trabalho que prejudique e afronte a liberdade. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
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   EMENDA:02346 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprima-se as letras "a", "b", "c" e "d" do  
inciso I, do art. 13, bem como a palavra  
"ressalvadas", que deverá ser substituída pela  
expressão "na forma da lei".  
Art. 13 - ..................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma de lei. 
Justificativa: 
Historicamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a necessária estabilidade 
e aspirações à permanência da prestação do serviço na mesma empresa, tem sido uma constante. 
Os trabalhadores precisam ter a certeza de que a sua relação de emprego não poderá ser rompida 
unilateralmente, de repente, colocando-o, de inopino, sem a sua fonte básica de subsistência. O 
contrato de trabalho é um bem fundamental que deve permitir o atendimento das necessidades 
pessoais e familiares do trabalhador. A lei ordinária competirá definir o âmbito e as condições 
necessárias. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:02356 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Emenda modificativa.  
Emenda ao art. 13, itens I, II, III.  
Dê-se aos itens I, II e III do art. 13, a seguinte redação:  
I - Segurança contra o desemprego mediante:  
a) fundo de garantia de participação individual;  
b) indenização do tempo de serviço,  
proporcional e progressiva, complementar ao Fundo  
de Garantia do Patrimônio Individual, em caso de  
dispensa sem justa causa;  
c) seguro-desemprego, me caso de desemprego  
involuntário. 
Justificativa 
O art. 13 nos itens I, II e II procura outorgar ao trabalhador e segurança de emprego, a tranquilidade 
contra o desemprego, oferecendo alternativas que na verdade tem um único objetivo: a segurança do 
emprego, a relação estável de trabalho. 
Por ocasião da instituição do Fundo de Garantia de tempo de serviço preocupou-se com a 
equivalência deste instituto com o da indenização e o da estabilidade aos 10 anos de casa. A 
presente emenda atende esta velha reinvindicação. Por outro lado, revelou-se duplamente 
inconvenientemente: 1º) pela diminuição de poder de gestão do empregador e 2º) pelo abuso do 
emprego pelo trabalhador. 
Tudo isto criando um clima de hostilidade recíproca entre patrão e empregado, com inúmeras 
reclamações trabalhistas. 
A presente emenda: 
1º) realiza o objetivo da estabilização da relação de trabalho, da segurança contra o desemprego; 
2º) concilia a segurança do emprego, o fundo de garantia e o seguro desemprego; 
3º) aceita a divergência entre empregado e empregador; 
4º) afasta a convivência forçada – que acaba odiosa de emprego mantido artificialmente pela 
proibição de rescisão; 
5º) estipula a seleção democrática e valoriza os bons empregados; 
6º) oferecer ao trabalhador um regime misto, melhor e mais vantajoso que: 

a) O antigo regime da indenização e estabilidade e 
b) O atual sistema do simples fundo de garantia 

7º) realiza os objetivos das propostas constitucionais consolidando-as numa solução que abarca as 
vantagens dos 2 sistemas, sem seus inconvenientes. 
Ademais a progressividade da indenização tornando-a mais pesada não só pelo número de anos de 
serviço, mas pelo índice de agravamento d seu valor – conforme conta com 01, com 05 ou com 10 
anos, acaba por constituir um ônus para impedir a despedida de valiosa compensação se ela se 
efetivar. 
Tudo isto a par do fundo de garantia do patrimônio Individual. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
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bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:02958 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Emenda ao art. 13, itens I, II, III.  
Dê-se aos itens I, II, e III, do art. 13 a  
seguinte redação:  
I - Segurança contra o desemprego mediante:  
a) Fundo de garantia de participação individual;  
b) Indenização do tempo de serviço,  
proporcional e progressiva, complementar ao Fundo  
de Garantia do Patrimônio individual, em caso de  
dispensa sem justa causa;  
c) Seguro - desemprego, em caso de desemprego  
involuntário 
Justificativa: 
O art. 13 nos itens I, II e II procura outorgar ao trabalhador e segurança de emprego, a tranquilidade 
contra o desemprego, oferecendo alternativas que na verdade tem um único objetivo: a segurança do 
emprego, a relação estável de trabalho. 
Por ocasião da instituição do Fundo de Garantia de tempo de serviço preocupou-se com a 
equivalência deste instituto com o da indenização e o da estabilidade aos 10 anos de casa. A 
presente emenda atende esta velha reinvindicação. Por outro lado, revelou-se duplamente 
inconvenientemente: 1º) pela diminuição de poder de gestão do empregador e 2º) pelo abuso do 
emprego pelo trabalhador. 
Tudo isto criando um clima de hostilidade recíproca entre patrão e empregado, com inúmeras 
reclamações trabalhistas. 
A presente emenda: 
1º) realiza o objetivo da estabilização da relação de trabalho, da segurança contra o desemprego; 
2º) concilia a segurança do emprego, o fundo de garantia e o seguro desemprego; 
3º) aceita a divergência entre empregado e empregador; 
4º) afasta a convivência forçada – que acaba odiosa de emprego mantido artificialmente pela 
proibição de rescisão; 
5º) estipula a seleção democrática e valoriza os bons empregados; 
6º) oferecer ao trabalhador um regime misto, melhor e mais vantajoso que: 

a) O antigo regime da indenização e estabilidade e 
b) O atual sistema do simples fundo de garantia 

7º) realiza os objetivos das propostas constitucionais consolidando-as numa solução que abarca as 
vantagens dos 2 sistemas, sem seus inconvenientes. 
Ademais a progressividade da indenização tornando-a mais pesada não só pelo número de anos de 
serviço mas pelo índice de agravamento d seu valor – conforme conta com 01, com 05 ou com 10 
anos, acaba por constituir um ônus para impedir a despedida de valiosa compensação se ela se 
efetivar. 
Tudo isto a par do fundo de garantia do patrimônio Individual. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
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contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:02963 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprimam-se as letras "a", "b", "c" e "d"  
do inciso I, do artigo 13, bem como a palavra  
"ressalvadas", que deverá ser substituída pela  
expressão "na forma da lei."  
Art. 13 - ..................................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma da lei. 
Justificativa 
Historicamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a necessária estabilidade 
e aspirações à permanência da prestação do serviço na mesma empresa, tem sido uma constante. 
Os trabalhadores precisam ter a certeza de que a sua relação de emprego não poderá ser rompida 
unilateralmente, de repente, colocando-o, de inopino, sem a sua fonte básica de subsistência. O 
contrato de trabalho é um bem fundamental que deve permitir o atendimento das necessidades 
pessoais e familiares do trabalhador. A lei ordinária competirá definir o âmbito e as condições 
necessárias. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
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De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
 
   EMENDA:03378 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Emenda ao art. 13, itens I, II, III.  
Dê-se aos itens I, II, e III, do art. 13 a  
seguinte redação:  
I - Segurança contra o desemprego mediante:  
a) Fundo de garantia de participação  
individual;  
b) Indenização do tempo de serviço,  
proporcional e progressiva, complementar ao Fundo  
de Garantia do Patrimônio individual, em caso de  
dispensa sem justa causa;  
c) Seguro desemprego, em caso de desemprego  
involuntário. 
Justificativa: 
O art. 13 nos itens I, II e II procura outorgar ao trabalhador e segurança de emprego, a tranquilidade 
contra o desemprego, oferecendo alternativas que na verdade tem um único objetivo: a segurança do 
emprego, a relação estável de trabalho. 
Por ocasião da instituição do Fundo de Garantia de tempo de serviço preocupou-se com a 
equivalência deste instituto com o da indenização e o da estabilidade aos 10 anos de casa. A 
presente emenda atende esta velha reinvindicação. Por outro lado, revelou-se duplamente 
inconvenientemente: 1º) pela diminuição de poder de gestão do empregador e 2º) pelo abuso do 
emprego pelo trabalhador. 
Tudo isto criando um clima de hostilidade recíproca entre patrão e empregado, com inúmeras 
reclamações trabalhistas. 
A presente emenda: 
1º) realiza o objetivo da estabilização da relação de trabalho, da segurança contra o desemprego; 
2º) concilia a segurança do emprego, o fundo de garantia e o seguro desemprego; 
3º) aceita a divergência entre empregado e empregador; 
4º) afasta a convivência forçada – que acaba odiosa de emprego mantido artificialmente pela 
proibição de rescisão; 
5º) estipula a seleção democrática e valoriza os bons empregados; 
6º) oferecer ao trabalhador um regime misto, melhor e mais vantajoso que: 

a) O antigo regime da indenização e estabilidade e 
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b) O atual sistema do simples fundo de garantia 
7º) realiza os objetivos das propostas constitucionais consolidando-as numa solução que abarca as 
vantagens dos 2 sistemas, sem seus inconvenientes. 
Ademais a progressividade da indenização tornando-a mais pesada não só pelo número de anos de 
serviço, mas pelo índice de agravamento d seu valor – conforme conta com 01, com 05 ou com 10 
anos, acaba por constituir um ônus para impedir a despedida de valiosa compensação se ela se 
efetivar. 
Tudo isto a par do fundo de garantia do patrimônio Individual. 
Parecer:   
   Não basta garantir-se a subsistência do trabalhador, através do seguro, quando desempregado.  
É imprescindível garantir-se, também, a sua permanência no emprego, limitando-se o arbítrio do 
empregador quanto a despedida imotivada.  
 
   
   EMENDA:03614 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX da Ordem Social  
Capítulo I  
Art. 332 - A Ordem Social fundamenta-se no  
primado do trabalho, em busca da justiça social.  
§ único: A todos é assegurado o direito do  
trabalho com justa remuneração; o emprego é  
considerado bem fundamental à vida do trabalhador  
e ninguém o perderá sem causa justificada. 
Justificativa 
Pretende-se restabelecer o texto do Inciso I da Ordem Social 
A Comissão de Ordem Social no seu primeiro momento de decisão, na sua primeira votação, aprovou 
por unanimidade a emenda acima. 
Compreendeu que o Direito ao Trabalho deve ser compromisso de toda a sociedade. E para que este 
Direito não se esvaia num mero enunciado é preciso vincula-lo à sua expressão concreta no mundo 
real que é o emprego. 
Também por unanimidade e acima das divergências quanto à forma a referida Comissão resolveu 
estabelecer o princípio da estabilidade no emprego. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
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bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
 
   EMENDA:03622 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao Item I do artigo 13, verbis:  
- Garantia do direito ao trabalho na forma  
que a Lei Complementar disciplinar. 
Justificativa: 
A mobilidade de um lado e a complexidade da mão-de-obra de outro, numa economia dinâmica como 
a brasileira, exigem uma reflexão do problema a nível de Lei Complementar, quando melhor se 
disciplinará o instituto da estabilidade em nosso país. 
Parecer:   
   Nos termos do substitutivo que pretendemos apresentar, fundado em numerosas emendas sobre a 
matéria, a garantia de permanência no emprego estará assegurada com a vedação da rescisão 
imotivada do contrato de trabalho a ser disciplinada em lei. A simples menção ao direito ao trabalho, 
como propõe a emenda, em nada contribuirá para a sua efetivação. 
 
   
   EMENDA:03686 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Inclua-se no Capítulo II do Título II do  
projeto, dos Direitos Sociais, o seguinte artigo,  
renumerando-se os demais:  
Art. A todos é assegurado o direito ao  
trabalho com justa remuneração. O emprego é bem  
fundamental à vida do trabalhador e ninguém o  
perderá sem causa justificada. 
Justificativa: 
O dispositivo de que propomos a inclusão no Anteprojeto figurara, na redação da Comissão da 
Ordem Social, como o primeiro dos princípios gerais ali relacionados fundamentava dois direitos 
básicos do trabalhador a estabilidade e o salário justo. 
Não concordamos de antemão, por essa razão, com uma eventual explicação de sua retirada por 
redundância com os itens I e IV do artigo 14, que asseguram ao trabalhador, respectivamente, esses 
direitos. A redação proposta configura, a nosso ver, o princípio fundamental, que deve estar presente 
no texto. Os referidos itens do artigo 14 não mais são que a explicação das formas de 
operacionalização desse princípio mais geral. 
Por essa razão, propomos a presente emenda que visa exclusivamente à restauração do texto da 
Comissão da Ordem Social. 
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Parecer:   
   A Emenda ora sob exame não compatibiliza com a redação do Substitutivo.  
O Substitutivo no inciso I do artigo 13, já consagra de maneira clara e consistente o diploma legal da 
estabilidade.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:03913 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO INCISO I DO ART. 13.  
Dê-se ao inciso I do art. 13 do projeto a seguinte redação:  
"Art. 13. - ................................  
I - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente". 
Justificativa 
A restrição ao direito de despedir imposta pelo Anteprojeto demonstra uma drasticidade que não se 
vê nem mesmo nos países de economia estável. 
O Direito Comparado mostra ser outra limitação: a estabilidade no emprego é garantida após a 
fluência de determinado prazo, possibilitando, porém, a despedida do trabalhador não somente em 
razão de atos faltosos por ele praticados, mas também por motivos de ordem técnica, econômica e 
financeira observadas as características das empresas e profissões. 
Cabe ressaltar que em muitos países industrializados, como a França, essa estabilidade relativa 
somente é aplicável a empresa de médio ou grande porte e, ainda assim, é apontada como inibidora 
da contratação de novos empregados. 
A limitação do direito de despedir não deve vir através de imposição legal que, em época de 
recrudescimento da crise econômica, constituirá, certamente, mais uma fonte de agravamento do 
desemprego em massa, do estímulo ao subemprego e fator inflacionário. 
Tal medida poderá ser adotada pela livre negociação, pois através de contratação coletiva (forma 
mais autêntica da norma trabalhista) é que as partes interessadas saberão como e quando institui-la, 
sem gerar prejuízos para qualquer delas. 
Por sim, revela ressaltar que concessões de caráter paternalista que venham exacerbar o quadro 
crítico, poderão constituir-se em medida contrária aos interesses dos trabalhadores, já que a 
estagnação da empresa privada resultará sem dúvida, na elevação do custo de vida, acarretando 
consequências nocivas à ordenação de economia nacional, bem como aos interesses sociais, em 
razão da crise que, desencadeada, alcançaria, por igual, empregados e empregadores.  
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
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bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:04091 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13, caput, INCISO I  
O art. 14, Caput, inciso I e alíneas do  
projeto da Comissão de Sistematização, passam a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 13 ....................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
proteção da lei contra dispensa arbitrária." 
Justificativa 
A polêmica sobre a estabilidade de emprego deve ser superada através de fórmula intermediária que 
permita a justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade e a exigência do 
empregador de absoluta disponibilidade da mão-de-obra. 
A forma intermediária é a prevista pela Convenção nº 158, da Organização Internacional do Trabalho 
que sem impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de ordenar a ruptura do 
contrato de trabalho como um procedimento que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-
se com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de dispensas coletivas determinadas por 
causas econômicas, a ordem preferencial de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais 
idosos com maiores encargos familiares etc, medidas que a lei ordinária deve especificar e que não 
devem ser resolvidas em nível da Constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a proposta, deixando-se para o legislador 
ordinário a decisão sobre a amplitude da proteção. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
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foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:04152 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 13, inciso I, letra "b".  
A alínea "b" do inciso I do Art. 13 do  
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 13. ....................................  
I - ........................................  
b) garantia de aviso prévio, progressivo em  
função do tempo de serviço, conforme dispuser a lei. 
Justificativa 
O pretendido reforçamento do instituto da estabilidade proposto no Anteprojeto da Comissão de 
Ordem Social, na verdade, não é medida benéfica ao trabalhador. 
A verdadeira estabilidade no emprego vem sendo sucessivamente conseguida, pelo trabalhador pelo 
seu desempenho, e não pela lei. Tanto isso é certo que o percentual de empregados estáveis é 
baixíssimo, mesmo antes do advento do FGTS, o que comprova que a garantia de relação de 
empregados estáveis não está condicionada à estabilidade no emprego, mas à efetiva participação 
do trabalhador no processo produtivo nacional, o que se dá pela sua produtividade e não pela 
garantia de emprego. O instituto de estabilidade sempre foi fonte de grandes atritos, negociações 
veladas e despedidas precoces e obstativas, que só geram inquietação social, como causam 
insegurança ao trabalhador e a seus dependentes. Reavivar esse instituto é reavivar essa fonte de 
consequências antissociais, sem falarmos no entrave à produção e ao desenvolvimento da política 
econômica. 
Mais racional e muito mais favorável ao trabalhador é a ampliação dos direitos que lhe são 
assegurados mediante o aviso prévio. De fato, pondo à sua disposição maiores recursos financeiros e 
mais tempo para obter nova colocação, assegura-se, ao mesmo tempo, tranquilidade social e efetivo 
cumprimento à lei, ponto último este que não ocorre com o princípio da estabilidade. 
Examinada a lei brasileira em confronto com o direito positivo de outros países ocidentais, de 
formação capitalista, vemos que a Suíça, país onde as relações empregado x empregador se 
mantém em nível de permanente concórdia, nos casos de dispensa sem justa causa o trabalhador 
tem direito ao aviso prévio de 1 (um) mês quando o contrato de trabalho vigorar menos do que um 
ano; de 2 (dois) meses, quando o contrato de trabalho vigorou de 1 (um) a 9 (nove) anos, e de 3 
(três) meses em todos os casos em que o contrato de trabalho tiver vigorado por mais de 9(nove) 
anos. 
A ampliação do aviso prévio em contraponto à estabilidade é amplamente favorável ao trabalhador 
além de, uma linha de justiça e equidade, contribuir para a harmonia das relações entre a classe 
patronal e a classe trabalhadora, que é o pilar onde se assenta a ordem social. 
Parecer:   
   O aviso-prévio é matéria procedimental para os casos de revisão do contrato de trabalho. Como tal 
deve ser disciplinada, apenas, pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:04369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao artigo 13  
Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 13,  
do projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço; 
Justificativa 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há razões há negar, a livre 
contratação e a livre dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia de estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí, o encontro de uma solução eclética, perseguindo na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou ônus de uma multa 
esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo empregado à 
empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina a concretamente ase 
consolidada, porque a liberdade dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo no valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:04426 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13  
Suprimam-se do projeto:  
a) o inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" do art. 13  
b) o inciso X do art. 13  
c) o inciso XV do art. 13 
Justificativa 
Entendemos que a estabilidade no emprego é incompatível com o regime capitalista, da livre 
iniciativa, pregado nessa Constituição. 
Quanto as condições de bonificação pelo trabalho noturno, somos de opinião que a legislação 
ordinária tratará do assunto com mais propriedade, abrangendo não só o caso do trabalho noturno 
como outros tipos de trabalhos que exigem condições desfavoráveis à saúde. 
Quanto a duração de trabalho não superior a 40 horas, somos de opinião que não se trata de matéria 
constitucional, podendo ser definida em Lei Complementar, de forma mais abrangente, em função do 
tipo de trabalho e de suas solicitações físicas e mentais além das condições de insalubridade. 
Parecer:   
   A Constituição não deve deixar "in albis" a garantia do emprego. Se a estabilidade plena, pelo 
consenso das entidades representativas das categorias econômicas e profissionais, é conveniente 
aos interesses a serem protegidos, não é menos verdadeiro que deixa-se ao livre arbítrio do 
empregador a despedida do empregado é medida temerária. Optamos, por isso, no Substitutivo que 
vamos apresentar, pelo acolhimento de Emendas que propõem a vedação da despedida arbitrária. 
Quanto ao trabalho noturno, concordamos que descabe fixar-se, na Constituição, o valor da hora que 
deve ser, apenas, superior ao da diurna. No que se refere à jornada de trabalho a tendência é a de 
fixar-se apenas a duração diária do trabalho.  
Pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:04464 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: ARTIGO 13, INCISO I  
O inciso I do art. 13 do projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
I - direito ao trabalho mediante relação de  
emprego, garantindo-se, em caso de dispensa,  
indenização proporcional e progressiva com base no  
tempo de serviço na empresa e na forma da lei,  
ressalvados:  
a) contrato a termo em razão da natureza dos  
trabalhos executados ou celebrados com empresas  
que executem serviços de duração temporária;  
b) ocorrência de justa causa;  
c) contrato de experiência na forma da lei. 
Justificativa 
Como no Regime da livre empresa, todos os riscos são atribuídos ao empresário, deve ser rejeitada a 
inviolabilidade dos trabalhadores. Não se pode conceber que tenha o empregador de conviver com 
empregados insatisfeitos, desajustados ao trabalho, ao que não venham correspondendo profissional 
e tecnicamente. 
A estabilidade aos 10 anos infelizmente comprovou que o empregado ciente e seguro de sua 
estabilidade, pratica toda sorte de faltas funcionais, sem que, pela sua média gravidade possa 
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caracterizar a dispensa por justa causa. Isso gera evidentemente um clima de insatisfação, rebeldia, 
insegurança e intranquilidade, culminando com a baixa produtividade em prejuízo da Nação. 
Não devemos olvidar que é muito importante a criação de novos empregos do que a simples garantia 
dos empregos atuais. Não existe dúvida de que a estabilidade plena irá inibir novas contratações. 
A presente emenda procura compatibilizar as necessidades de desenvolvimento do país, com a 
conveniência de se dificultar as demissões. 
Com a criação do Fundo de Garantia de Patrimônio Individual, paralelamente às medidas ora 
propostas, procura-se atender aos interesses dos empresários sem esquecer a segurança dos 
empregados. Ambos essenciais a produção e ao desenvolvimento nacional. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:04508 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 I do art. 13 do projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
"Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ou indenização  
proporcional e progressiva em relação ao tempo de  
serviço, na forma da lei e ressalvados:  
A) Ocorrência de justa causa;  
B) Contrato a termo, ou contratos celebrados  
com empresas que executem serviços de duração  
temporária, em razão da natureza dos trabalhos  
executados;  
C) Prazos definidos em contratos de  
experiência na forma da lei;  
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D) Superveniência de fato econômico  
intransponível técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial". 
Justificativa: 
Como no regime da livre empresa, todos os riscos são atribuídos ao empresário, deve ser rejeitada e 
inamovibilidade dos trabalhadores. Não se pode conceber que tenha o empregador de conviver com 
empregados insubordinados, indisciplinados, ou que não venham correspondendo profissionalmente 
e tecnicamente. 
A estabilidade aos 10 anos infelizmente comprovou que o empregado ciente e seguro de sua 
estabilidade, pratica toda sorte de faltas funcionais, sem que, pela sua média gravidade possa 
caracterizar a dispensa por justa causa. Isto gera evidentemente um clima de insatisfação, rebeldia, 
insegurança e intranquilidade, culminando com a baixa produtividade em prejuízo da Nação.  
Não devemos olvidar que é muito mais importante a criação de novos empregos do que a simples 
garantia dos empregos atuais. Não existe dúvida de que a estabilidade plena além de prejudicar a 
produtividade irá inibir novas contratações. 
Mantendo-se as disposições do FGTS, paralelamente às medidas ora propostas, procura-se atender 
aos interesses dos empresários sem esquecer a segurança dos empregados. Ambos essenciais à 
produção e ao desenvolvimento nacional. 
Outrossim, tendo em vista a atividade de natureza sazonal de vários segmentos da economia seria 
inviável estender aos trabalhadores dessas categorias profissionais e indenização, prevista no Caput 
do artigo uma vez que a contratação está vinculada a realização de serviços de natureza não 
permanente, limitados ás dimensões dos trabalhos executados pelas empresas. Esta a razão da 
redação proposta para a letra ‘b”. 
Ressalte-se que o parágrafo 5º do artigo 338 também prevê penalidade adicional ao empregador que 
efetivar dispensas excessivas. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:04542 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO 1o,  
ALÍNEAS "a" A "d"  
Dê-se a seguinte redação do inciso 1o., do  
Artigo 13, do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, suprimindo e todas as  
suas alíneas:  
"Art. 13 - 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  
do emprego;" 
Justificativa: 
Não pode haver garantia de estabilidade de emprego quando não há idêntica garantia de atividade 
econômica. 
Ademais, qualquer política de emprego que leve à rigidez do mercado de trabalho termina por 
prejudicar o próprio trabalhador. 
A Constituição deve indicar no sentido da proteção do emprego, bem e direito maior do trabalhador, 
sem prejudicar este relevante objetivo social com preceitos que impeçam sua efetiva consecução. 
De resto, a explicitação dos direitos dos trabalhadores não cabe numa Constituição, devendo ser 
deixado, quando for o caso, á legislação ordinária, até porque esta estará mais possibilidade de 
adaptação à dinâmica da evolução das relações trabalhistas e das características do próprio trabalho, 
sujeitas ao impacto das conquistas tecnológicas. 
Assim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e diretrizes que balizarão a 
busca de uma política que possibilite uma efetiva proteção do emprego e do trabalhador, bem como a 
melhoria das condições do trabalho. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:04642 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Suprima-se ao projeto:  
a) a letra "c" do Capítulo II, do Artigo 13. 
Justificativa 
Sugerimos a supressão desta letra, por considerarmos que o País ainda não tem condições de dar 
estabilidade ao trabalhador, após 90 (noventa) dias de experiência. 
O bom funcionário ou operário para ter estabilidade no seu emprego não necessita de amparo legal, 
somente os relapsos, ineficientes e desinteressados na sua atividade. Portanto, um empregado sem 
a menor motivação no seu trabalho. Consideramos também que um empregado que corresponda a 
todas as necessidades, nenhum empregador tem interesse em perde-lo. 
A vigorar esta estabilidade, vamos premiar somente aqueles que acima nos referimos. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:04647 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Acrescente-se uma letra e ao item I, do  
art. 13, do anteprojeto, do seguinte teor:  
"d) A dispensa, fora dos casos previstos nas  
letras a, b e c supra, assegurará, ao empregado, o  
direito a percepção do Fundo de Garantia por Tempo  
de Serviço e, ainda, a uma indenização  
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correspondente a um mês de salário, por ano de  
serviço prestado ou fração."  
Justificativa: 
Sem a adequação proposta seria irrita a estabilidade no emprego prevista no "caput" do item I. Tratar-
se-ia de mera enunciação teórica, sem deslinde prático. A garantia do emprego estável deve resolver-
se em indenização que beneficie o empregado, caso contrário, o fechamento, extinção, concordata e 
falência da empresa deixariam ex-empregados sem qualquer arrimo. Da mesma fora, na ocorrência 
de morte ou incapacidade do empregador.  
Com a adequação proposta, teríamos o empregado exercitando a estabilidade, através de seu direito 
à indenização que, nos termos da emenda, corresponde e se compatibiliza com a tradição de nosso 
direito trabalhista, ou seja, dois salários por ano de serviço prestado.  
Desaparece, também, o fantasma da inviabilização das empresas, tão agregado por nossos 
empresários que cultivam o mau hábito, em qualquer prenúncio de crise, se 
desfazerem primeiramente de seus empregados e só em último  
caso, se desfazem de seus iates.  
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04993 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso I - Art. 13  
cap. II, do título II  
"Garantia do direito ao trabalhador mediante  
relação de emprego estável, ou indenização  
proporcional e progressiva em relação ao tempo de  
serviço, na forma da Lei e ressalvados:  
a) Ocorrência de justa causa;  
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b) Contrato a termo, ou contratos celebrados  
com empresas que executem serviços de duração  
temporária, em razão da natureza dos trabalhos  
executados.  
c) Prazos definidos em contratos de  
experiência na forma da lei;  
d) Superveniência de fato econômico  
intransponível técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial." 
Justificativa: 
No regime livre empresa, todos os riscos são atribuídos ao empresário. Deve ser rejeitada a 
inamovibilidade dos empregados. Insubordinados, indisciplinados ou que não venham 
correspondendo, profissional e tecnicamente. 
Aliando-se as atuais disposições do FGTS com as medidas ora propostas, procura-se entender, ao 
mesmo tempo, os interesses dos empresários e dos empregados, ambos essenciais à produção e ao 
desenvolvimento nacional. 
Tendo em vista a atividade de natureza sazonal de vários segmentos da economia, seria inviável 
estender aos trabalhadores dessa categoria profissionais a indenizações previstas no Caput do 
artigo. 
A contratação está vinculada á realização de serviços de natureza não permanente, limitados ás 
dimensões dos trabalhos executados pelas empresas. Esta a razão da redação proposta para a  
letra “b”. 
Aliás, o parágrafo 5º, do artigo 338, prevê penalidade adicional ao empregador que efetivar dispensas 
excessivas. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:05173 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, Inciso 1o.  
Dê-se ao inciso 1o., do artigo 13, do  
Anteprojeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"1o. - garantia do direito ao trabalho  
mediante relação de emprego estável, ressalvados:  
a) contrato a termo;  
b) ocorrência de falta grave;  
c) prazos definidos em contrato de  
experiência, atendidas as peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio, sujeito  
a comprovação judicial;  
e) prévio pagamento de indenização  
proporcional e progressiva tendo como base o saldo  
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na data  
da demissão sem justa causa, na forma da lei. 
Justificativa: 
Preliminarmente, pretende-se eliminar a exigência de comprovação prévia da falta grave capaz de 
pôr termo ao contrato de trabalho. 
Com esta medida, é evidente, não se está tirando do empregado o direito de apelo ao judiciário, 
sempre que entender arbitrária a atitude de empregador. Pretende-se, somente agilizar o processo de 
contratação de novos empregados e, em consequência evitar a estagnação da atividade produtiva. 
O emprego estável é parte integrante do patrimônio do trabalhador e da sua família, de sorte que as 
regras sociais devem estabelecer rígido controle sobre as possibilidades de rescisão de contrato. A 
melhor forma de evitar-se o rompimento sem justa causa desse vínculo é a oneração progressiva ao 
empregador, que tanto mais pegará ao empregado demitido quanto maior for seu tempo de trabalho 
na empresa. 
A emenda ora proposta decorre do fato já provado em nossa história de ser inviável qualquer sistema 
que, aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do mercado de 
trabalho que prejudique e afronte a liberdade de contratar, transformando-se, na verdade num 
obstáculo à criação de empregos. 
Estabilidade no emprego sem a contrapartida de garantia dos negócios é uma equação insolúvel. As 
eventuais instabilidades da economia, fatalmente, comprometerão a produtividade, a eficiência e a 
competitividade, transformando a criação de emprego num verdadeiro fantasma a assombrar o 
empreendedor. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
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 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:05324 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO,  
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO RELATOR, VISANDO A  
ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO NO ART. 13, INCISO I E  
SUAS ALÍNEAS. PROPONHO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"I - Estabilidade no emprego, garantindo-se a  
indenização por tempo de serviço, a ser paga por  
um Fundo de Garantia, custeado pelos empregadores  
nos casos de desligamento voluntário e resolvido  
de comum acordo ou na despedida por motivo  
comprovado na Justiça do Trabalho, assegurada à  
reintegração." 
Justificativa: 
A Academia Nacional de Direito do Trabalho, o Instituto dos Advogados Brasileiros, inúmeras 
entidades sindicais e quase todos os juristas brasileiros especializados em Direitos do Trabalho têm 
insistido na necessidade de proteger-se o empregado contra a despedida arbitrária, sem prejuízo da 
sobrevivência do FGTS. A proposição a respeito aprovada pela IAB foi convertida em projeto-de-Lei 
pelo Senador Nelson Carneiro (nº 366/79), baseado na proposta ao IAB por Benedito Bonfim e Arion 
Sayão Romita, reiterada por indicação de Bonfim e Eugênio Haddock Lobo, que foi relatada por Júlio 
Cesar do Prado Leite em 19.09.84), mas não logrou êxito, assim como os anteriores, apresentados 
pelo então Senador Franco Montoro. Aliás, como Presidente da Comissão de Legislação da Câmara 
dos Deputados, apoiamos, também sem êxito, a iniciativa do Deputado Pimenta da Veiga no sentido 
de aplicar a todos os empregados o regime do FGTS acoplado a um sistema de garantia no emprego 
de forma a impedir a despedida arbitrária ou imotivada. Cumpre, todavia, não confundir essas 
propostas com outras, de feição nitidamente demagógica, apresentada pela Comissão de Ordem 
Social, e que pretende assegurar a estabilidade absoluta no emprego. Isso não existe em nenhum 
país. 
Por fim, vale recordar a conclusão sobre a questão, adotada pelo mais recente Congresso brasileiro 
de Direito do Trabalho, (Fortaleza, 1987), promovido pela Academia nacional do Trabalho, juntamente 
com o TST: 

a) Adotar a teoria da nulidade da despedida arbitrária, compatibilizando-se com o Regime de 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, para tanto, afigura-se recomendável norma legal 
inspirada na Convenção nº 158/82, da organização internacional do Trabalho. 

Em face do exposto, parece-nos que a norma constitucional sobre o tema, a ser inserida no elenco de 
direitos do trabalhado, deve ter a redação da Emenda sugerida. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
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Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:05390 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX  
No título IX, da Ordem Social, inclua-se onde couber:  
Art. ... - É assegurada a estabilidade no  
trabalho e igual oportunidade de promoções, sem  
quaisquer outros referenciais que não os  
relacionados ao tempo de serviço, capacidade,  
eficiência e responsabilidade. 
Justificativa: 
Estabilidade no trabalho e acesso à promoção funcional são o legítimo reconhecimento à obrigação 
dos trabalhadores. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
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Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:05834 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso I, do artigo 13, a  
letra "e", com a seguinte redação:  
Artigo 13 - ........................... 
I ................................ 
a) .............................. 
b) .............................. 
c) .............................. 
d) .............................. 
e) - Estabilidade no emprego aos 2 anos de trabalho, ininterrupto ou não. 
Justificativa: 
Compatibilizar com o serviço público. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:05835 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao inciso I, do artigo 13, a  
letra "e", com a seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................. 
I .................................. 
a ................................. 
b ................................. 
c ................................. 
d ................................. 
e - Estabilidade no emprego com 5 anos de  
trabalho, ininterrupto ou não. 
Justificativa: 
Corrigir uma situação anômala para garantir ao empregado e ao empregador, um prazo razoável de 
tempo. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
 
 
   EMENDA:06223 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se as palavras "estável" do inciso I  
do art. 13 e os incisos IX, X, XII, XIII, XV,  
XXVII, XXVIII, XXIX e XXXI do mesmo artigo. 
Justificativa: 
I - ) O Termo “estável”, nos termos do dispositivo, trará situações extremamente constrangedoras 
tanto aos empregadores, como aos empregados. A estabilidade a cargo das empresas denota a falta 
de confiança do Poder Público em sua filosofia de trabalho e nas linhas de seu planejamento 
globalizado, se é que existe.  
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É muito cômodo ao legislador introduzir a estabilidade aos empregados das empresas particulares e 
transferir o ônus dos problemas que isso acarreta, aos empresários; 
IX - ) as empresas que já vivem assoberbados por tantos encargos de toda ordem, ficarão ainda mais 
oneradas com a gratificação natalina; 
X - ) neste dispositivo se percebe a intenção de o Estado descartar sua responsabilidade pela 
estabilidade social, bem como oferecer melhores condições de vida ao trabalhador. Além do mais em 
época de crise, não se pode conceber que uma fora de sessenta minutos passe a ter apenas 
quarenta e cinco. Isso, em épocas normais já seria um absurdo; 
XII - ) é um dispositivo bastante confuso, que poderá dar margem a transtornos tanto na 
regulamentação, como na sua aplicação; 
XIII - ) é louvável a intenção de se conceder a participação nos lucros das empresas aos 
empregados. Contudo, não se verifica igualdade de tratamento, quando se omite a participação, 
também, nas perdas; 
XV - ) mergulhado como está o país numa crise de proporções astronômicas, ao invés de diminuir as 
horas de trabalho, seria coerente que aumentasse o número de horas. Daí, sermos favoráveis a que 
fossem 48 horas semanais; 
XVIII - ) o gozo de férias, como direito à remuneração, já se constitui numa recompensa. Lançar o 
ônus da remuneração, em dobro, ás empresas é comodidade do legislador. Seria o caso então de o 
Estado subsidiar a metade; 
XXVII - ) seguindo a mesma linha de transferir à iniciativa privada aquilo que é dever do Estado, o 
Projeto de Constituição incumbe às empresas um dever prático que seria e é, teoricamente missão e 
obrigação do Estado; 
XXVIII - ) jornada em revezamento ou não, não se pode conceder diminuição das horas de trabalho. 
O legislador procura incentivar o ócio, ao invés do trabalho; 
XXIX - ) é outro dispositivo dúbio e indeferido, que trará transtornos às partes; 
XXXI - ) o dispositivo deveria contemplar com essas vantagens os funcionários soa a 
responsabilidade do Estado, para dar o exemplo, porém dentro de um linha de eficiência, para depois 
estender a medida de forma geral; 
Parecer:   
   A sugestão contida nesta emenda, no sentido de suprimir determinados incisos, deve ser atendida, 
em parte, a fim de se eliminar aqueles dispositivos que não consubstanciam matéria constitucional.  
Com relação à estabilidade, sua retirada se faz necessária. O mesmo se diga do inciso XXIX.  
Quanto ao IX, XII, XIII, XV, XXVII, XXVIII, X e XXXI, estes espelham um consenso emerso da grande 
maioria das milhares de emendas encaminhadas à Comissão de Sistematização, razão pela qual 
devem ser mantidos, embora com alterações necessárias de adequação ao texto constitucional.  
 
   
   EMENDA:06888 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
  Emenda Aditiva  
-Dispositivo Emendado: Título II – Capítulo II - Art.13 - Item I-  
Acrescente-se ao artigo 13, item I, a alínea "e" com a seguinte redação:  
"e" - as rescisões contratuais feitas fora das  
normas previstas neste artigo, itens e alíneas,  
terão como penalidade, além do pagamento do Fundo  
de Garantia por Tempo de Serviço, 60 (sessenta)  
dias de aviso prévio e mais o pagamento do valor  
equivalente ao último salário pago ao trabalhador,  
na proporção de tantos salários quantos forem os  
anos de serviço prestados - 1 por ano - até 20  
(vinte) anos, acrescentando-se mais um salário  
para cada ano que exceder esse tempo. 
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Justificativa: 
A estabilidade no emprego é um desejo de todo o trabalhador. Como as rescisões comprovadas com 
falta grave em Juízo não sofrem penalidades, a única maneira para evitar o desemprego generalizado 
é prever para os casos que até seriam difíceis de comprovar, ou enquadrar como falta grave, uma 
penalidade, um ressarcimento em valores. Dessa forma, estabelecidos e fixados os aqui propostos, 
teríamos uma estabilidade praticamente completa, levando-se em consideração que o projeto já, 
previu outras situações para rescisão, acrescentando-se mais esta alínea, estarão completas as 
previsões para todas as situações de rescisão, estabelecendo-se as penalidades para os que não 
foram abordados pelo projeto. 
O grande beneficiado com este acréscimo será o trabalhador que não se sentirá coagido a 
permanecer numa empresa onde não se sente bem, e por sua livre vontade poderá sair, pois será 
garantida a sua indenização, não será apenas uma rescisão, e, a empresa, ao dispensar o 
trabalhador, pensará duas vezes no alto custo que isto representará, pois serão 2 (dois) meses de 
aviso prévio, um mês de salário por ano de serviço prestado até 20 anos, mais um, pelos 
anos excedentes, além do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:07235 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Ao art. 13, I, alínea "a".  
Dê-se a seguinte redação, suprimindo-se a alínea "d":  
a) ocorrência de justa causa, ou motivo  
relevante de natureza administrativa, econômica ou  
técnica. 
Justificativa: 
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O que se deve combater é a despedida arbitrária ou imotivada. Havendo justa causa, ou motivo 
razoável, a dispensa pode ocorrer. A estabilidade absoluta tem sido repelida até mesmo por 
trabalhadores. A nova redação da alínea “a”, impõe a supressão da alínea “d”, por coerência. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:07301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o Item I, do artigo 13, relativo  
à garantia de emprego, pelo seguinte, suprimidas  
as letras "a", "b", "c" e "d".  
I - Garantia do direito ao trabalhador  
mediante relação de emprego. 
Justificativa: 
O emprego estável, tal como previsto no projeto, revela-se inócuo, porquanto, a estabilidade no 
emprego não resiste ás grandes crises econômicas, por um lado e, por outro, quando o País vive a 
plenitude do equilíbrio econômico, essa garantia é suplantada pela lei da oferta e da procura. 
Longe de garantir o empregado, o projeto, se mantido, terá graves prejuízos no País como um todo. 
As micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por inúmeras admissões, ficarão inibidas de 
se instalarem e crescerem, instituindo-se o processo de abertura e fechamento de empresas. 
Novos investimentos serão desestimulados, principalmente em polos industriais, onde são 
empregados um sem-número de obreiros oriundos do meio rural em benefício das atividades 
industriais em estágio crescente de avanço tecnológico. 
A implantação da estabilidade, que por certo atingiria desde logo os contratos de trabalho em curso, 
criaria dificuldades para a implementação de evoluções tecnológicas, uma vez que nem toda a mão-
de-obra existente poderá ser considerada apta para o novo perfil profissional exigido. 
A estabilidade tornará o processo de admissão muito mais seletivo, prevendo-se que as empresas 
adotarão critérios rígidos para avaliação do potencial trabalhador antes da contratação definitiva. 
Uma pequena rotatividade é saudável e necessária ao aprimoramento do ambiente profissional. 
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Deve-se avaliar a melhor alternativa do ponto de vista social possibilita a empresa a eliminação de 
excessos, inconvenientes ao andamento de suas atividades ou garantia de empregos, a qualquer 
preço, com riscos de comprometer a visibilidade do empreendimento. 
O sistema da estabilidade sempre foi facilmente contornado e na verdade, mesmo a época em que 
ele vigorava, o empregado dificilmente atingia o decênio legal. 
O empregado ora prejudicado pela estabilidade, pois limitava as suas aspirações de progresso à 
segurança no emprego e, assim, conformava-se com a situação por vezes medíocre no quadro da 
empresa, em vez de se lançar ao mercado de trabalho onde poderia conquistar maiores salários e 
cargos de mais alta importância hierárquica. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:07677 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 13, inciso I.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do  
artigo 13, do Projeto de Constituição.  
"Art. 13 - ............................... 
I - acesso ao trabalho com justa remuneração". 
Justificativa: 
Cabe à constituição assegurara ao trabalhador o direito básico e fundamental de acesso ao trabalho 
com renumeração condizente. 
A estabilidade que o dispositivo pretende assegurar fará ressurgir os malefícios do antigo regime, 
tanto para as empresas como para os trabalhadores. 
O FGTS, criado como alternativa àquele regime, teve e tem aceitação geral, tanto que continua sendo 
previsto no inciso III deste dispositivo, com o nome de Fundo de Garantia do Patrimônio Individual. 
Parecer: 
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A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:07678 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 13, inciso I  
Suprima-se o inciso I do art. 13 do Projeto  
da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo referido prevê a estabilidade no emprego a partir de noventa dias da admissão do 
empregado na empresa. 
São sobejamente conhecidos os malefícios do antigo regime de estabilidade, tanto para as empresas 
como para os trabalhadores. Como alternativa, foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
que teve aceitação geral e está previsto no inciso III do mesmo artigo, com o nome de Fundo de 
Garantia ao Patrimônio Individual. 
Além de ensejar inevitável rotatividade de mão-de-obra, levando à desvalorização dos salários, a 
medida contribuiria anda mais para o aumento do índice de desemprego no país. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
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conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
 
 
   EMENDA:07709 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item I, do art. 13, a seguinte redação:  
"I - garantia de direito ao trabalho". 
Justificativa: 
Essa garantia deve ser incondicional, não implicando, no entanto, na restauração de uma estabilidade 
que levava os trabalhadores ao desemprego. A lei dizia-o estável aos dez anos de serviço e ele era 
despedido aos nove. Por isso criou-se o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, excelente 
sucedâneo de uma estabilidade ilusória. 
Não se compreende fiquem as empresas, sujeitas à invencível instabilidade do mercado, 
impossibilitadas de reduzir o número dos empregados, nas conjunturas recessivas, arcando com os 
prejuízos de uma superprodução forçada. 
A estabilidade incondicionada é inaceitável num sistema econômico que depende da crescente 
lucratividade das empresas. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
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diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:08089 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, inciso I.  
Dê-se ao inciso I, do art. 13, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma da lei". 
Justificativa 
O bom desempenho das relações de trabalho, tanto individuais como coletivas, interessa diretamente 
à sociedade, porque tem relação imediata com o desenvolvimento nacional, visto que somente existe 
na presença da Justiça Social. 
A Justiça Social, por sua vez, só existe quando normas ou procedimentos usados satisfazem ás 
partes envolvidas no processo da produção. 
No caso do emprego, cabe levar em conta o interesse do empregador e do trabalhador. 
A manutenção da relação de emprego só interessa ao empregador se for compatível com o 
desenvolvimento das atividades da empresa, ou seja, se contribuir para a obtenção do lucro 
empresarial, que é fundamento da existência do empreendimento. 
Do lado do trabalhador, interessa uma certa estabilidade da relação empregatícia, porque ele precisa 
ter segurança de uma fonte de renda, para o seu sustento e o de sua família, que o empregado 
assegura através do salário. 
Não só uma abundante oferta de empregos, como também um bom índice de continuidade da 
relação de emprego, dependem da saúde da economia da sociedade. Nesse ponto não se pode 
esperar muito da economia, entre nós, porque é frágil e variável. 
Numa conjuntura econômica não muito confiável como a nossa, é preciso regular as relações de 
trabalho, para que o mais forte, que é o empregador, não funcione de modo prepotente sobre o mais 
fraco, que é o trabalhador. Daí a necessidade de uma legislação que garanta o direito ao trabalho 
mediante uma relação de emprego tanto quanto possível estável. Mas é o legislador ordinário que, à 
vista dos elementos em jogo na realidade econômica do dia-a-dia, estabelecerá o modo como aquela 
relação de emprego poderá ter certa estabilidade. 
A matéria referente aos parâmetros da relação de emprego compete à lei comum, principalmente 
porque pode variar de acordo com as mutações da economia. 
O empregador precisa ter liberdade para admitir ou dispensar seus empregados de acordo com os 
interesses da empresa. Mas o trabalhador precisa ter a garantia de que nunca o empregador poderá 
dispensá-lo por simples capricho ou para obter mão-de-obra mais barata. 
Por essas razões, entendemos que é indispensável inserir na Constituição o princípio da garantia do 
direito ao trabalho mediante relação de emprego estável. Mas entendemos, também, que não cabe à 
Constituição estabelecer a forma pela qual aquela relação de emprego terá a estabilidade possível e 
sim à lei ordinária, não só porque para isso é preciso descer aos detalhes, mas, também, porque a 
conjuntura econômica pode variar para pior ou para melhor, exigindo mudanças na regulamentação. 
Na oportunidade da feitura da lei, as partes envolvidas e a sociedade em geral poderão sopesar os 
elementos do problema e colocar seus interesses, de modo que a lei possa representar um resultado 
satisfatório para todos. 
Poderão ser aproveitados os procedimentos e normas já existentes, na parte em que se mostraram 
benéficos, e deverão ser introduzidos novos aperfeiçoamentos. 
Esse é o motivo pelo qual estamos propondo a presente Emenda, que visa a retirar do Projeto os 
casuísmos existentes no inciso I, do art. 13, fixando apenas a norma permanente geral e deixando a 
regulamentação da matéria para o legislador ordinário. 
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Como a proposta dá a garantia de um enunciado capaz de permanecer independentemente das 
variações da vida econômica e social, esperamos que venha a merecer o apoio dos ilustres colegas 
constituintes. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:08297 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 13,  
do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 13 - ................................... 
I ......................................... 
d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço; 
Justificativa 
O eficiente desempenho de atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa.  
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou o ônus de uma 
multa esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo 
empregado à empresa. 
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Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando a que paulatina e concretamente se 
consolida, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou de multa. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:08485 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o item I, do art. 13, relativo à  
garantia de emprego, pelo seguinte, suprimidas as  
letras "a", "b", e "d".  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego. 
Justificativa 
O emprego estável, tal como previsto no projeto, revela-se inócuo, porquanto, a estabilidade no 
emprego não resiste às grandes crises econômicas, por um lado, e, por outro, quando o País vive a 
plenitude do equilíbrio econômico, essa garantia é suplantada pela lei da oferta e da procura. 
Longe de garantir o empregado, o projeto, se mantido, trará graves prejuízos ao País como um todo. 
Parecer: 
A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema. 
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível. 
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De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento. 
 Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais. 
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:08650 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIVICATIVA  
Dê-se nova redação ao item I do artigo 13, verbis:  
Garantia do direito ao trabalho na forma que  
a Lei disciplinar. 
Justificativa: 
A mobilidade de um lado e a complexidade da mão-de-obra de outro, numa economia dinâmica como 
a brasileira, exigem reflexão do problema a nível de lei complementar, quando melhor se disciplinar o 
instituto da estabilidade em nosso País. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
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   EMENDA:09117 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO  
Art. 13 - ..................................  
I - garantia do direito do trabalho, conforme  
previsto em lei;  
(Suprimir-se as alíneas a, b, c e d)  
............................................  
XII - salário-família, no máximo de cinco,  
aos dependentes dos trabalhadores que percebem até  
quatro salários mínimo, 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;  
............................................  
XV - duração do trabalho não superior a  
quarenta e quatro horas semanais e a oito horas  
diárias, com intervalo para repouso e alimentação;  
............................................  
XVII - remuneração em dobro, nos casos de  
serviço extraordinário e havendo acordo empregado-  
empregador;  
XVIII - gozo de trinta dias de férias anuais  
remuneradas;  
............................................  
XXII - direito ao trabalho em ambiente com  
controle adequado de riscos;  
............................................  
Suprimir o inciso XXIX. 
Justificativa: 
Temos que admitir que a Constituição é para o povo brasileiro, considerando como tal, todos os 
segmentos da sociedade. 
O paternalismo do Projeto é muito grande em relação ao trabalhador e praticamente acaba com as 
empresas. 
Isto é utopia, para não dizermos demagogia. 
Vejamos os incisos alterados: 
I - a permanência da redação atual, em lugar de favorecer o trabalhador, vai lhe prejudicar, tendo em 
vista que os empregados tentarão amiúde, considerar todas as demissões como justa causa, seria 
também a transformação de trabalhadores de empresas privadas em funcionários públicos, em que a 
produção é colocada em caráter secundário. 
XII - há necessidade de ser limitado o número de dependentes para efeito de salário família, com 
cinco dependentes, um trabalhador que percebe o salário mínimo já dobra o salário; temos que 
pensar também nas empresas, como também nos trabalhadores com muitos dependentes, que 
deixarão de conseguir emprego; 
XV – a redução de 48 para 40 horas semanais, é muito grande, seria o caso de 44 horas, que 
correspondente a 8 horas de 2ª a 6ª e 4 horas no sábado; 
XVII - muitos empregados desejam sempre ter horas extras a fim de melhorar o seu salário, o texto 
do Projeto proíbe o acordo empregado - empregador, 
XVIII - com férias remuneradas, os trabalhadores passam a perceber 14 salários no ano; as 
empresas não têm condições; 
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XXII - o texto do Projeto é muito "duro", quando começa a alínea com a palavra ”recusa ao trabalho", 
XXIX - sugere-se a supressão, tendo em vista que é o caso de aposentadoria e não de manutenção 
do empregado pela empresa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz contribuições valiosas que deverão ser levados em consideração com o 
objetivo de aprimorar o texto do Projeto. Estamos conscientes que os princípios que devem figurar 
neste capítulo não podem ser protecionistas e muito menos, facciosos. Devem visar, unicamente, 
estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que conduza a uma integração dos 
interesses de ambas as partes, isto é patrão e empregado.  
Queremos ressaltar ainda que o nosso critério de aproveitamento da emenda, ora sob análise, é o de 
estar coerente com o consenso emerso da grande maioria das milhares de emendas encaminhadas à 
nossa Comissão. 
   
   EMENDA:09187 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 13, inciso 1o.  
Dê-se ao inciso 1o., do Projeto de  
Constituição, do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"1o. - garantia do direito ao trabalho  
mediante relação de emprego estável, ressalvados:  
a) Contrato a termo;  
b) Ocorrência de falta grave;  
c) Prazos definidos em contrato de  
experiência, atendidas as peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
d) Superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial;  
e) Prévio pagamento de indenização  
proporcional e progressiva tendo como base o saldo  
do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço na data  
da demissão sem justa causa, na forma da lei. 
Justificativa: 
Preliminarmente, pretende-se eliminar a exigência de comprovação prévia da falta grave capaz de 
pôr termo ao contrato de trabalho. 
Com esta medida, é evidente, não se está tirando do empregado o direito de apelo ao judiciário, 
sempre que entender arbitrária a atitude do empregador. Pretende-se, somente agilizar o processo de 
contratação de novos empregados e, em consequência, evitar a estagnação da atividade produtiva. 
O emprego estável é parte integrante do patrimônio do trabalhador e da sua família, de sorte que as 
regras sociais devem estabelecer rígido controle sobre as possibilidades de rescisão do contrato. A 
melhor forma de evitar-se o rompimento sem justa causa desse vinculo é a oneração progressiva ao 
empregador, que tanto mais pagará ao empregado demitido quanto maior for seu tempo de trabalho 
na empresa. 
A emenda ora proposta decorre do fato já provado em nossa história de ser inviável qualquer sistema 
que, aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do mercado de 
trabalho que prejudique, e afronte a liberdade de contratar, transformando-se na verdade num 
obstáculo à criação de empregos. 
Estabilidade no emprego sem a contrapartida de garantia dos negócios é uma equação insolúvel. As 
eventuais instabilidades da economia e, fatalmente, comprometerão a produtividade, a eficiência e a 
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competitividade, transformando a criação de emprego num verdadeiro fantasma a assombrar o 
empreendedor. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:09562 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   A alínea "a", inciso I, artigo 13 passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
"a) ocorrência de falta grave;" 
Justificativa: 
O capítulo abrange, também, servidores públicos, com relação aos quais a comprovação deverá ser 
feita em processo administrativo. 
Com relação a ambos (trabalhadores públicos e do setor privado) importa a ocorrência de falta grave, 
cuja comprovação poderá ser questionada perante o poder judiciário. 
O que não pode permanecer é a prévia manifestação do Judiciário. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
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conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:09814 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, Inciso 1o.  
Dê-se ao inciso I, do artigo 13, do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 13 - ..................................  
............................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a) contrato a termo;  
b) ocorrência de falta grave;  
c) prazos definidos em contrato de  
experiência, atendidas as peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial;  
e) prévio pagamento de indenização  
proporcional e progressiva tendo como base o saldo  
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na data  
da demissão sem justa causa, na forma da lei. 
Justificativa: 
Preliminarmente, pretende-se eliminar a exigência de comprovação prévia da falta grave capaz de 
pôr termo ao contato de trabalho. 
Com esta medida, é evidente, não se está tirando do empregado o direito de apelo ao judiciário, 
somente agilizar o processo de contratação de novos empregados e, em consequência, evitar a 
estagnação da atividade produtiva. 
O emprego estável é parte integrante do patrimônio do trabalhador e da sua família, de sorte que as 
regras sociais devem estabelecer rígido controle sobre as possibilidades da rescisão de contrato. A 
melhor forma de evitar-se o rompimento sem justa causa desse vínculo é a oneração progressiva ao 
empregador, que tanto mais pagará ao empregado demitido quanto maior for seu tempo de trabalho 
na empresa. 
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A emenda ora proposta decorre do fato já provado em nossa história de ser inviável qualquer sistema 
que, aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do mercado de 
trabalho que prejudique e afronte a liberdade de contratar, transformando-se, na verdade num 
obstáculo à criação de empregos. 
Estabilidade no emprego sem a contrapartida de garantia dos negócios é uma equação insolúvel. As 
eventuais instabilidades da economia, fatalmente, comprometerão a produtividade, a eficiência e a 
competitividade, transformando a criação de emprego num verdadeiro fantasma a assombrar o 
empreendedor. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:09933 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 13, I, d.  
Dê-se nova redação à alínea d, do inciso I,  
do artigo 13:  
d - superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação perante os órgãos  
competentes do Executivo, que expedirão licença de  
rescisão de contrato de trabalho à vista de  
projeto de recuperação da empresa. 
Justificativa: 
É preciso que as ocorrências previstas tenham a compreensão e a aceitação da administração 
pública e impliquem num plano de recuperação de empresa para evitar-se abusos e fraudes à 
estabilidade do executivo é mais apropriado equilibrar estas ocorrências do que ao Judiciário. 
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Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:09934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 13, I, b.  
Acrescente-se à alínea "b" do inciso I do  
artigo 13:  
"...obedecidos os limites fixados em lei." 
Justificativa: 
É oportuno que se explicite as limitações que cercam o contrato a termo para evitar-se abusos e 
fraudes ao direito à estabilidade. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
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negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
     EMENDA:10060 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o item I, do artigo 13, relativo  
à garantia de emprego, pelo seguinte, suprimidas  
as letras "a", "b", "c" e "d".  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação em emprego. 
Justificativa 
No emprego estável, tal como o previsto no projeto, revela-se inócuo, porquanto, a estabilidade no 
emprego não resiste às grandes crises econômicas, por um lado, e, por outro lado, quando o País 
vive a plenitude do equilíbrio econômico, essa garantia é suplantada pela lei da oferta e da procura. 
Longe de garantir o empregado, o projeto, se mantido, trará graves prejuízos ao País como um todo. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:10069 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 13,  
do projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço;" 
Justificativa 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia de estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí, o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não em estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregado (a quem seria por 
inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que vai opor ônus de uma indenização ou o ônus de uma multa 
esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo empregado à 
empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado à empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que, paulatina e concretamente, se 
consolida, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:10333 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 13, inciso I, a letra  
"e", com a seguinte redação:  
Art. 13 - ............................ 
e) - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido ou fundo de seguridade  
social equivalente". 
Justificativa 
O empresário necessita de liberdade e além disso precisam inclusive de ter opções em matéria de 
admissão e demissão de empregados, principalmente num País de economia instável como o nosso. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:10887 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "c", do inciso I, do  
artigo 13 do Projeto. 
Justificativa 
A estabilidade, nos termos do Projeto, para o empregado, significa instabilidade para a empresa. E, 
sem a empresa, não há empregado. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
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Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:11067 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I e suas alíneas a seguinte redação:  
Inciso I garantia do direito ao trabalho  
mediante relação de emprego estável, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave comprovada judicialmente;  
b) contrato a termo, não superior a dois  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
da atividade da empresa;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, não superiores a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena  
de reintegração ou indenização, a critério do  
empregado. 
Justificativa 
A emenda apresentada é das mais relevantes pela matéria que trata. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
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significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:11623 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, incisos I e II.  
Dê-se ao artigo 13, incisos I e II do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego por prazo duradouro e  
indeterminado, ressalvados:  
a) Contratos a termo e de experiência,  
conforme a lei;  
b) Garantia de emprego estável de acordo com  
a lei ou convenção coletiva;  
c) Superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial;  
d) Pagamento do Fundo de Garantia ou  
indenização proporcionais em caso de rescisão de  
contrato.  
II - Seguro desemprego para garantir ao  
empregado sua subsistência nos períodos de  
inatividade, de acordo com a lei. 
Justificativa: 
Em nosso entender, o trabalhador estaria em melhor posição com o Seguro Desemprego, o Fundo de 
Garantia e Indenização proporcional, ao invés de uma estabilidade absoluta que certamente 
acarretaria sérios problemas à nível de mercado de trabalho. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
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significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:11817 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
O Inciso I do Art. 13 do projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
I - fundo de garantia do tempo de serviço e  
indenização ao empregado despedido, proporcional e  
progressiva em relação ao tempo de serviço, devida  
na forma que dispuser a lei, ressalvados:  
a) ocorrência de justa causa comprovada  
judicialmente;  
b) contrato a termo, ou contratos celebrados  
com empresas que executem serviços de duração  
temporária, em razão da natureza dos trabalhos  
executados;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência na forma da lei;  
d) superveniência de fato econômico  
instransponível técnico ou infortúnio da empresa,  
sujeito a comprovação judicial. 
Justificativa 
A estabilidade no emprego, num país de população eminentemente jovem como é o Brasil, se 
transformará, sem dúvida nenhuma, em estabilidade no desemprego para aqueles que não tiveram 
ainda a oportunidade de alcançar o mercado de trabalho. 
A emenda garante ao empregado percepção de fundo pelo tempo de serviço, além de admitir que, 
podendo haver demissões irresponsáveis, propõe-se, para inibi-las, a criação de uma indenização 
adicional, verdadeira penalidade para o empregador. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
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empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12104 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do artigo 13:  
I - garantia do direito ao trabalho com justa  
remuneração; o emprego é considerado bem  
fundamental á vida do trabalhador e ninguém o  
perderá sem causa justificada, ressalvados: 
Justificativa 
Propõe-se a utilização do texto inciso I, do artigo I, do Anteprojeto de Ordem Social. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12169 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, inciso I e suas alíneas  
O inciso I do Artigo 13 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação, sendo  
suprimidas suas alíneas a, b, c e d:  
Art. 13 ....................................  
I - garantia do direito a emprego; 
Justificativa 
A legislação trabalhista deve ter como objetivo principal a garantia do direito do emprego aos 
trabalhadores brasileiros. 
É na legislação ordinária que devem ser estabelecidas as condições que favoreçam aos 
trabalhadores a obtenção e a segurança no emprego  
Tal dispositivo, antes de proteger os trabalhadores, virá a prejudica-los, dificultando a obtenção de 
empregos pela óbvia retração dos empregados, como inclusive já manifestaram-se várias lideranças 
sindicais, como o novo presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, entre outros. 
O contido das alíneas, claramente não se constituem em matéria constitucional, devendo ser tratada 
na legislação trabalhista. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12178 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, Inciso I e suas Alíneas  
O inciso I do Artigo 13 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação, sendo  
suprimidas suas alíneas a, b, c e d:  
Art. 13 ....................................  
I - garantia o direito a emprego; 
Justificativa: 
A legislação trabalhista dever ter como objetivo primacial a garantia do direito do emprego aos 
trabalhadores brasileiros. 
É na legislação ordinária que devem ser estabelecidas as condições que favoreçam aos 
trabalhadores a obtenção e a segurança no emprego. 
Tal dispositivo, antes de proteger os trabalhadores, virá a prejudicá-los, dificultando a obtenção de 
empregos pela obvia retração dos empregadores, como inclusive já manifestaram-se várias 
lideranças sindicais, como o novo presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, entre 
outros. 
O contido nas alíneas, claramente não se constitui matéria constitucional, devendo ser tratada na 
legislação ordinária. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12335 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação à alínea "c" do item I do  
art. 13 do Projeto de Constituição:  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, não superior a noventa dias, quando  
se tratar do primeiro contrato de trabalho. 
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Justificativa: 
A consolidação das leis do trabalho estipula (Art.443, § 2º, letra C) o contrato de experiência por 
prazo determinado a que fica sujeito o trabalhador que ingressa na empresa. 
O tratamento genérico que dado à matéria pela disposição celetista faz com que o empregador 
considere como em cumprimento de contrato de experiência um trabalhador que ás vezes tem vinte e 
cinco ou até mesmo trinta anos de exercício profissional, o que não deixa de ser uma aberração 
jurídica e trabalhista. 
Entendemos que um trabalhador que já cumpriu uma trajetória profissional de dezenas de anos não 
pode ser equiparado a outro, que busca ingressar no mercado pela vez primeira, não podendo por 
isso, receber tratamento igualitário. 
Somos da opinião que a exigência é descabida e irreal a razão por que deve ser suprimida do nosso 
ordenamento legal, a mesmo de que faça justiça à longa experiência detida pelos trabalhadores, que, 
com ela, provaram, já não apenas a sua habilitação profissional para o exercício do seu mister, mas 
principalmente atestaram sua qualificação moral para fazer parte dos quadros funcionais da empresa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12659 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao artigo 13, item I  
Suprima-se o item I do art. 13. 
Justificativa: 
A prática tem demonstrado que a estabilidade não interessa nem ao empresário nem ao trabalhador. 
Este é prejudicado porque aquele costuma demiti-lo antes que alcance a estabilidade. Como, no 
projeto, abre-se exceção para o contrato a termo, certamente que os empresários adotariam essa 
modalidade contratual, demitindo os empregados quando terminado o prazo. 
Para as empresas a estabilidade acarreta graves problemas de disciplina e de ordem econômica, 
pois, é comum o empregado achar-se com direito de rebelar-se contraordens superiores e não 
produzir o que era de se esperar. 
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Sobressai daí uma situação que cria clima de antagonismo entre patrões e empregados, o que 
contraria a moderna tendência do direito do trabalho orientado para a mútua colaboração entre 
ambos. 
Nações desenvolvidas não admitem o sistema por considera-lo contrário aos interesses econômicos 
nacionais. 
Daí justificar-se-ia a supressão pretendida. 
A melhor forma de permanência no emprego é o bom entendimento entre as partes do pacto laboral, 
o que não é favorecido pela estabilidade. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12785 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: ART. 13, inciso I  
Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do art.  
13 do Projeto de Constituição:  
"Art. 13. - 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, com  
relação de emprego duradoura, mediante:  
a) desestímulo à demissão imotivada, conforme  
dispuser a lei;  
b) indenização proporcional e progressiva à  
duração do contrato de trabalho, de acordo com a lei;  
c) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que  
proteja as relações de emprego e o patrimônio  
individual do trabalhador." 
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Justificativa 
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não pode ser abolido, ou perder suas características 
atuais. Deve, sim, ser abolido, ou perder suas características atuais. Deve, sim, ser preservado e 
aprimorado. 
Alternativa a um sistema de estabilidade no emprego inoperante, e desvirtuado, por não adequar-se á 
realidade de uma economia dinâmica como a brasileira, o FGTS, se revelou, ao contrário, elemento 
propulsor das atividades econômicas e produtivas.  Meio inteligente, e eficaz, de preservar incólumes 
as próprias perspectivas de efetivo. 
Continuação da JUSTIFICATIVA da proposta de emenda modificativa do Art. 13, inciso I. 
Atendimento dos direitos do trabalhador, em quaisquer casos de cessação do contrato de trabalho, a 
despeito dos próprios percalços, por vezes incontornáveis, a que sempre estão sujeitas as empresas. 
A proposta consubstanciada nesta emenda busca conciliar a sobrevivência desse Fundo, verdadeiro 
“ovo de Colombo”, e fator preponderante de progresso para uma economia e uma sociedade que 
pretendemos sempre modernas, abertas e afluente, com a evidente necessidade, por todos sentida, 
de tornar a relação de emprego mais permanente. 
Para isto há de envolver-se os interesses de ambas as partes, empregado e empregador, mediante 
sistema que crie estímulo para a constância no emprego, e desestímulo para sua propriedade. 
Não se há de adotar, porém, sistema rígido e paralisante. 
Uma vez compreendido no contexto dos outros preceitos contidos no Projeto de Constituição, o aqui 
proposto é justo – adequado. 
Assim, há de ser ele considerado em conjunto com a previsão, e a expectativa, de seguro-
desemprego que atenda que atenda, de fato ás necessidades do trabalhador. 
Do mesmo modo, faz-se mister que se possibilitem a plena atuação das entidades sindicais como 
defensores dos direitos e interesses do trabalhador, a fim de que funcione devidamente a sistemática 
aqui prevista, onde a atuação da Justiça especializada deve dar-se, na grande maioria dos casos, a 
posteriori (apenas nas hipóteses previstas na alínea “c” – dispensa com fundamento em falta grave-, 
tal atuação se daria antecipadamente). 
Evidencia-se, além disso, a atenção que foi dada às pequenas e microempresas, que por razões 
óbvias, de ordem principalmente econômica, ficariam fora apenas das regras de emenda modificativa, 
ficariam fora apenas das regras que procuram agravar o desestímulo ás dispensas imotivadas. 
Ficariam assegurados por disposição transitória, a ser inserida no texto constitucional, os direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, que se encontram sob a égide do vetusto regime, ainda vigente, da 
estabilidade. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
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   EMENDA:12786 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 13, inciso 1o.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do  
artigo 13, do Projeto de Constituição:  
" I-garantia de direito ao trabalho, vedada a  
demissão imotivada, no decorrer de um ano, de  
empregados contratados por tempo indeterminado,  
além dos limites de vinte por cento da força de  
trabalho média, contratada nas mesmas condições  
durante o ano anterior, por empregador com mais de  
vinte empregados, e, de dois empregados, por  
empregador com menos de vinte empregados,  
independentemente do número de contratados no ano  
precedente, observado o seguinte:  
a) assegurar-se-á aos empregados, cuja  
demissão não seja motivada por falta grave,  
definida em lei e comprovada judicialmente,  
indenização proporcional e progressiva à duração  
do contrato de trabalho;  
b) admitir-se-á a dispensa imotivada de  
empregados, além do limite fixado neste inciso, na  
superveniência de fato econômico intransponível,  
técnico ou infortúnio da empresa, sujeito a  
comprovação judicial, sob pena de reintegração ou  
indenização, cujo valor poderá ser aumentado até o  
dobro da normal, a critério do Juiz;  
c) a lei disciplinará os contratos por tempo  
determinado, que não ultrapassarão o prazo de dois  
anos, e serão o prazo de dois anos, e serão  
admissíveis apenas nos casos de transitoriedade  
dos serviços ou da atividade da empresa, bem como  
os contratos de experiência, cujo prazo nunca será  
superior a noventa dias, atendidas as  
peculiaridades do trabalho a ser executado;  
d) exceto quando referente a contrato de  
experiência, a demissão será formalizada com a  
assistência do sindicato, e na falta deste,  
sucessivamente, de autoridade do Ministério do  
Trabalho, do Ministério Público ou da Defensoria  
Pública, e do Juiz de Paz."  
Continuação da sugestão de emenda modificativa ao  
Art. 13, inciso 1o. 
Justificativa: 
Não havendo garantia relativamente à estabilidade econômica para manutenção do nível de 
atividade, torna-se impraticável uma estabilidade praticamente generalizada, e quase absoluta, no 
emprego. 
É inviável qualquer sistema que, objetivando proteger ou garantir o emprego, resulte em excessiva 
rigidez do mercado de trabalho, acabando por prejudicar até a própria liberdade de trabalhar, 
igualmente importante. 
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Todos os que desejam a criação, no Brasil, de condições para a existência, de fato, de sociedade 
pluralista, aberta, afluente, criativa e apta a enfrentar os desafios do crescentemente competitivo 
mercado mundial, devem temer qualquer sistema de proteção do emprego que leve à, inflexibilidade 
e rigidez, com a preponderância das relações de emprego imutáveis. 
A emenda ora apresentada, contem proposta que também pretende garantir vínculos empregatícios 
mais estáveis, limitando e desestimulando as dispensas imotivadas, sem retirar ao empregador a 
necessária flexibilidade para administrar racional e eficientemente, no dia a dia. Prevê, além disto, as 
situações excepcionais, onde ocorram obstáculos inarredáveis, na vida das empresas, permitindo 
demissões acima dos limites normalmente admitidos. 
Conserva-se a menção aos contratos de experiência e a termo, ou mais apropriadamente - para 
conservar a terminologia da atual legislação - por tempo determinado, para guardar relação com as 
disposições do Projeto de Constituição, ao qual é a emenda apresentada. 
O preceito da alínea “d" se torna aconselhável para demonstrar a necessidade de um controle prévio 
das demissões, para verificação sobre se elas se contêm nos parâmetros legais e tomada de 
providências, perante o Judiciário, caso isto não se verifique. 
O controle prévio da Justiça especializada apenas se daria quando fossem alegadas situações 
excepcionais para dispensas acima dos limites admitidos, ou fosse alegada falta grave para a 
despedida, caso em que o empregado perderia o direito à indenização proporcional e progressiva ao 
seu tempo de serviço para o empregador 
Esse controle será sempre feito "a posteriori” nos demais casos, sob pena de não serem criadas 
condições para que o sistema proposto se operacionalize. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12787 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 13, inciso I  
Dê-se a seguinte redação ao inciso 1o., do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 127  

 

artigo 13, do Projeto de Constituição:  
"Art. 13 - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:  
I - garantia de direito ao trabalho, com  
proteção e incentivo à relação de emprego  
duradoura, mediante constituição de fundo que  
garanta o tempo de serviço, e desestímulo à  
demissão do empregado por tempo indeterminado,  
agravado quando efetuada imotivadamente por  
empregador com mais de dez empregados, observado  
o seguinte:  
a) o fundo a que se refere este inciso será  
constituído, na forma da lei, por contribuição do  
empregador sobre a folha de salários, e será  
gerido, e fiscalizado, por representantes deste,  
do trabalhador e do Poder Público;  
b) excetuada a demissão com fundamento em  
falta grave, sempre definida em lei e comprovada  
judicialmente, o empregado demitido fará jus a  
indenização proporcional e progressiva à duração  
do seu contrato de trabalho, calculada sobre o  
saldo de sua conta no fundo de garantia, e nela  
depositada, podendo, então ser por ele movimentada  
livremente;  
c) será imotivada a demissão que não se  
caracterize por motivo disciplinar, técnico ou  
econômico, justificável, após ocorrida, em Juízo;  
verificada a improcedência dos motivos alegados, o  
Juiz poderá aumentar, até o dobro, de acordo com  
critérios estabelecidos em lei, o valor do  
depósito previsto na alínea anterior;  
d) além dos demais critérios admitidos, por lei,  
para saque das quantias depositadas, em seu nome,  
no fundo de garantia, o empregado poderá levantar,  
respectivamente, até cinquenta e oitenta por cento  
do saldo de sua conta, ao completar cinco e nove  
anos de permanência no mesmo emprego; nos casos de  
aumento do valor de indenização por dispensa  
imotivada, o saldo da conta do empregado deverá  
ser recomposto para efeito de cálculo desta, como  
se nenhum saque houvesse ocorrido;  
e) a lei disciplinará os contratos a termo,  
que não ultrapassarão o prazo de dois anos, e  
serão admissíveis apenas nos casos de  
transitoriedade dos serviços ou atividades da  
empresa, bem como os contratos de experiência,  
cujo prazo nunca será superior a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
f) exceto quando se refira a contrato de  
experiência, a demissão será sempre formalizada  
com a assistência do sindicato e, na falta deste  
sucessivamente, de autoridade do Ministério da  
Trabalho do Ministério Público ou da Defensoria  
Pública, e por Juiz de Paz." 
Justificativa 
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O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não pode ser abolido, ou perder suas características 
atuais. Deve, sim, ser preservado e aprimorado. 
Alternativa a um sistema de estabilidade no emprego inoperante, e desvirtuado, por não adequar-se à 
realidade de uma economia dinâmica como a brasileira, o FGTS, se revelou, ao contrário, elemento 
propulsor das atividades econômicas e produtivas.  Meio inteligente, e eficaz, de preservar incólumes 
as próprias perspectivas de efetivo. 
Continuação da JUSTIFICATIVA da proposta de emenda modificativa do Art. 13, inciso I. 
Atendimento dos direitos do trabalhador, em quaisquer casos de cessação do contrato de trabalho, a 
despeito dos próprios percalços, por vezes incontornáveis, a que sempre estão sujeitas as empresas. 
A proposta consubstanciada nesta emenda busca conciliar a sobrevivência desse Fundo, verdadeiro 
“ovo de Colombo”, e fator preponderante de progresso para uma economia e uma sociedade que 
pretendemos sempre modernas, abertas e afluente, com a evidente necessidade, por todos sentida, 
de tornar a relação de emprego mais permanente. 
Para isto há de envolver-se os interesses de ambas as partes, empregado e empregador, mediante 
sistema que crie estímulo para a constância no emprego, e desestímulo para sua propriedade. 
Não se há de adotar, porém, sistema rígido e paralisante. 
Uma vez compreendido no contexto dos outros preceitos contidos no Projeto de Constituição, o aqui 
proposto é justo – adequado. 
Assim, há de ser ele considerado em conjunto com a previsão, e a expectativa, de seguro-
desemprego que atenda que atenda, de fato ás necessidades do trabalhador. 
Do mesmo modo, faz-se mister que se possibilitem a plena atuação das entidades sindicais como 
defensores dos direitos e interesses do trabalhador, a fim de que funcione devidamente a sistemática 
aqui prevista, onde a atuação da Justiça especializada deve dar-se, na grande maioria dos casos, a 
posteriori (apenas nas hipóteses previstas na alínea “c” – dispensa com fundamento em falta grave-, 
tal atuação se daria antecipadamente). 
Evidencia-se, além disso, a atenção que foi dada às pequenas e microempresas, que por razões 
óbvias, de ordem principalmente econômica, ficariam fora apenas das regras de emenda modificativa, 
ficariam fora apenas das regras que procuram agravar o desestímulo ás dispensas imotivadas. 
Ficariam assegurados por disposição transitória, a ser inserida no texto constitucional, os direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, que se encontram sob a égide do vetusto regime, ainda vigente, da 
estabilidade. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12799 PREJUDICADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 129  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 13, inciso 1o.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do  
artigo 13, do Projeto de Constituição:  
"I - garantia de direito ao trabalho, vedada  
a demissão imotivada, no decorrer de um ano, de  
empregados contratados por tempo indeterminado,  
por empregador com mais de dez empregados, além do  
limite de vinte por cento de força de trabalho  
média, contratada nas mesmas condições, durante, o  
ano anterior, observado o seguinte:  
a) assegurar-se-á aos empregados, cuja  
demissão não seja motivada por falta grave,  
definida em lei e comprovada judicialmente,  
indenização proporcional e progressiva à duração  
do contrato de trabalho;  
b) admitir-se-á a dispensa imotivada de  
empregados, além do limite fixado neste inciso, na  
superveniência de fato econômico intransponível,  
técnico ou de infortúnio de empresa, sujeito a  
comprovação judicial, sob pena de reintegração ou  
indenização, cujo valor poderá ser aumentado até o  
dobro da normal, a critério do Juiz;  
c) a lei disciplinará os contratos por tempo  
determinado, que não ultrapassarão o prazo de dois  
anos, e serão admissíveis apenas nos caso de  
transitoriedade dos serviços ou da atividade da  
empresa, bem como os contratos de experiência,  
cujo prazo nunca será superior a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser executado;  
d) exceto quando referente a contrato de  
experiência, a demissão será formalizada com a  
assistência do sindicato, e, na falta deste,  
sucessivamente, de autoridade do Ministério do  
Trabalho, do Ministério Público ou da Defensoria  
Pública, e do Juiz de Paz." 
Justificativa: 
Não havendo garantia relativamente à estabilidade econômica para manutenção do nível de 
atividade, torna-se impraticável uma estabilidade praticamente generalizada, e quase absoluta, no 
emprego. 
Continuação da JUSTIFICAÇÃO de sugestão de emenda modificativa ao art. 13, inciso 1º. 
É inviável qualquer sistema que, objetivando proteger ou garantir o emprego, resulte em excessiva 
rigidez do mercado de trabalho, acabando por prejudicar até a própria liberdade de trabalhar, 
igualmente importante. 
Todos os que desejam a criação, no Brasil, de condições para a existência, de fato, de sociedade 
pluralista, aberta, afluente, criativa e apta a enfrentar os desafios do crescentemente competitivo 
mercado mundial, devem temer qualquer sistema de proteção do emprego que leve à, inflexibilidade 
e rigidez, com a preponderância das relações de emprego imutáveis. 
A emenda ora apresentada, contem proposta que também pretende garantir vínculos empregatícios 
mais estáveis, limitando e desestimulando as dispensas imotivadas, sem retirar ao empregador a 
necessária flexibilidade para administrar racional e eficientemente, no dia a dia. Prevê, além disto, as 
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situações excepcionais, onde ocorram obstáculos inarredáveis, na vida das empresas, permitindo 
demissões acima dos limites normalmente admitidos. 
Conserva-se a menção aos contratos de experiência e a termo, ou mais apropriadamente - para 
conservar a terminologia da atual legislação - por tempo determinado, para guardar relação com as 
disposições do Projeto de Constituição, ao qual é a emenda apresentada. 
O preceito da alínea “d" se torna aconselhável para demonstrar a necessidade de um controle prévio 
das demissões, para verificação sobre se elas se contêm nos parâmetros legais e tomada de 
providências, perante o Judiciário, caso isto não se verifique. 
O controle prévio da Justiça especializada apenas se daria quando fossem alegadas situações 
excepcionais para dispensas acima dos limites admitidos, ou fosse alegada falta grave para a 
despedida, caso em que o empregado perderia o direito à indenização proporcional e progressiva ao 
seu tempo de serviço para o empregador 
Esse controle será sempre feito "a posteriori” nos demais casos, sob pena de não serem criadas 
condições para que o sistema proposto se operacionalize. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12842 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO I, DO ART. 13  
Dê-se ao inciso I do artigo 13 do Projeto a seguinte redação:  
"I - Garantia de emprego, na forma da lei". 
Justificativa 
A restrição à dispensa do empregado imposta pelo Projeto é de drasticidade que não se observa nem 
mesmo em países de economia estável. 
Afinal, o tecido econômico de forças variadas: há grandes e tradicionais empreendimentos, ao lado 
de pequenos iniciantes. Não se pode dar o mesmo tratamento normativo a todos sob pena de 
sucumbiram os mais francos. 
O direito existe para compensar desigualdades, não para favorecer os mais fortes. 
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O Direito Comprado mostra que a estabilidade no emprego é obtida após a fluência de certo prazo, 
possibilitando, porém, a despedida do trabalhador não somente em razão de atos faltosos nem 
também por motivos de ordem técnica, econômica e financeira, observadas as características das 
empresas e das profissões. 
Ora, uma tal regulamentação necessariamente complexa, não se processa na esfera constitucional, 
mas no âmbito da lei ordinária ou dos acordos coletivos, em face das alternativas que comporta. 
Em vão favorecemos a classe trabalhadora com concessões paternalistas que oneram a sociedade 
comum todo, acarretando consequências nocivas á ordenação da economia a, portanto, aos próprios 
interesses sócias. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12871 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   artigo 13 ..................................  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego com indenização em dobro,  
inclusive fundo de garantia, em caso de despedida  
sem justa causa;  
SUPRESSÃO DAS ALÍNEAS a, b, c e d. 
Justificativa 
Se a proposta de estabilidade for aprovada estaremos caminhando, inexoravelmente, no rumo de 
ampla estatização da economia no Brasil, pois, com a estabilidade, o empresário privado não poderá 
e nem quererá correr o risco de ter empregados estáveis e, assim, muitos deles reduzirão as suas 
empresas. Estas empresas, estão menores e com mais automação, oferecerão menos empregos e 
alguns fecharão suas portas e outros, que iriam abrir novas empresas, buscarão empregos para si. 
Assim, a proposta aqui sugerida de indenização em dobro e mais a criação de um seguro 
desemprego prático e que contemple rendimentos compatíveis por prazos razoáveis atenderiam, na 
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nossa opinião, ao angustiante problema das despedidas injustas que atualmente afetam a classe 
trabalhadora. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:12910 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
O Inciso I do Art. 13 do projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
Fundo de garantia do tempo de serviço e  
indenização ao empregado despedido, proporcional e  
progressiva em relação ao tempo de serviço,  
devidas nas hipóteses definidas em lei. 
Justificativa 
A estabilidade no emprego, num país de população eminentemente jovem como é o Brasil, se 
transformará, sem dúvida nenhuma, em estabilidade no desemprego para aqueles que não tiveram 
ainda a oportunidade de alcançar o mercado de trabalho. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
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De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
     
   EMENDA:13144 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   MENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 13, inciso I  
Dê-se a seguinte redação ao inciso 1o., do  
artigo 13, do Projeto de Constituição:  
"Art. 13, - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros  
que visem à melhoria de sua condição social:  
I - proteção e incentivo à relação de emprego  
duradoura, mediante fundo que garanta o tempo de  
serviço, constituído por contribuições do  
empregador, e desestímulo à demissão do empregado  
por tempo indeterminado, com indenização  
proporcional e progressiva à duração do vínculo  
empregatício, exceto quando motivada por falta  
grave prevista em lei, judicialmente comprovada; a  
indenização será aumentada até o dobro, a critério  
da lei e do Juiz, quando a demissão foi procedida  
por empregador com mais de dez empregados, e se  
julgada imotivada, assim considerada a que não se  
caracterize por razão de ordem disciplinar,  
técnica ou econômica.  
a) a indenização será calculada sobre o  
saldo da conta do empregado no fundo, e nela  
depositada, podendo, então, ser movimentada  
livremente;  
b) além dos demais critérios admitidos, por  
lei, para saque das quantias depositadas, em seu  
nome, no fundo de garantia, o empregado poderá  
levantar, respectivamente, até cinquenta e  
oitenta por cento do saldo de sua conta, ao  
completar cinco e nove anos de permanência no  
mesmo emprego;  
c) nos casos de aumento da indenização do  
empregado por dispensa imotivada, o saldo da conta  
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do empregado deverá ser recomposto para efeito de  
seu cálculo, como se nenhum saque houvesse ocorrido;  
d) a lei disciplinará os contratos a termo,  
que não ultrapassarão o prazo de dois anos, e  
serão admissíveis apenas nos casos de  
transitoriedade dos serviços ou da atividade da  
empresa, bem como os contratos de experiência,  
cujo prazo nunca será superior a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
e) exceto quando se refira a contrato de  
experiência, a demissão será sempre formalizada  
com a assistência do sindicato, e, na falta deste,  
sucessivamente de autoridade do Ministério do  
Trabalho, do Ministério público ou da Defensoria  
Pública, e de Juiz de Paz". 
Justificativa: 
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não pode ser extinto ou ter alterada suas características 
básicas, enquanto hábil substituto, de características econômicas, de um sistema de estabilidade no 
emprego que se mostrou inadequado para o Brasil. 
Aliás, é notório, as economias mais modernas, avançadas e dinâmicas do mundo capitalista têm 
adotado, e procuram aprimorar, meios inteligentes de proteção ao trabalhador, e ao sistema que lhe 
possibilita o trabalho e o emprego, sem cair em ultrapassadas fórmulas que provaram trazer, de um 
lado, a estagnação e a obsolescência, ás atividades produtivas, e, de outro, a acomodação e o 
desestímulo ao empregado. 
Destarte, incumbe ao Estado, precipuamente, com a colaboração da comunidade, e a contribuição 
dos que produzem, criar e manter um sistema de seguro desemprego, efetivamente capaz de 
amparar o trabalhador nesta situação. 
Assim como, é preciso possibilitar uma atuação cada vez maior do sindicato, na proteção aos direitos 
de seus associados. 
Destaca-se, também, nesta emenda, a especial atenção que foi dada às pequenas e microempresas, 
por razões sobretudo de ordem econômica, e pela compreensão de necessidade de protege-las, 
dada sua importância no contexto econômico-social do País. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
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   EMENDA:13454 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 13, item I  
Dê-se ao item I do art. 13 esta redação:  
Art. 13. .............................. 
I - garantia do direito ao trabalho. 
Justificativa: 
Sou contrário á pretendida estabilidade preconizada pelo Projeto pois ela, ao contrário do que parece 
à primeira vista, acabará por prejudicar o trabalhador. Se mantido o texto atual, estou certo de que 
haverá enorme intranquilidade na massa operária, devido á rotatividade que aumentará. Quem 
garante a estabilidade no emprego é o próprio desempenho profissional. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:13496 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do item I do art. 13.  
Dê-se ao item I do art. 13 a seguinte redação:  
"I - garantia de emprego na forma da lei;" 
Justificativa: 
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A estabilidade no emprego, em termos absolutos, como colocado no dispositivo acima focalizado, 
poderá apresentar um sério entrave ao desenvolvimento do País. 
Trata-se de matéria que não precisa necessariamente ser disciplinada na Constituição, podendo ser 
regulado por meio de legislação ordinária ou das negociações coletivas, através dos quais poderão 
ser estabelecidas as discriminações próprias das desiguais situações com as quais se deparam as 
empresas. 
Os critérios adotados numa grande empresa não são automaticamente aplicáveis as médias e 
pequenas, sendo impossível de se prever, na Constituição, mecanismos que permitem essa distinção 
indispensável e necessária. Por isso, é prudente deixar a matéria para a legislação ordinária ou ainda 
para as negociações coletivas. 
Da forma como está colocada, a medida terminará prejudicando a sociedade no seu conjunto, sem 
favorecer de forma substancial ao trabalhador. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:13893 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 13,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço; 
Justificativa: 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
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Daí, o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou ônus de uma multa 
esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo empregado à 
empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina e concretamente ase 
consolida, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   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.  
[...] 
XIII. Estabilidade no serviço desde a data de  
ingresso, salvo cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente.  
[...] 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 138  

 

Emenda sem justificativa. 
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:13927 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 13, Inciso I.  
Dê-se ao inciso I do artigo 13 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"I - garantia de emprego na forma da lei; 
Justificativa 
A estabilidade no emprego, em termos absolutos, como colocado no dispositivo acima focalizando, 
poderá representar um sério entrave ao desenvolvimento do País. 
Trata-se de matéria que não precisa necessariamente ser disciplinada na Constituição, podendo ser 
regulada por meio de legislação ordinária ou das negociações coletivas, através dos quais poderão 
ser estabelecidas as discriminações próprias das desiguais situações com as quais se deparam as 
empresas. 
Os critérios a serem adotados numa grande empresa não são automaticamente aplicáveis às médias 
e pequenas, sendo impossível de se prever, na Constituição, mecanismos que permitem essa 
distinção indispensável e necessária. Por isso, é prudente deixar a matéria para a legislação ordinária 
ou ainda para as negociações coletivas. 
Da forma como está colocada, a medida terminará prejudicando a sociedade no seu conjunto, sem 
favorecer de forma substancial ao trabalhador. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
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foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:13928 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, inciso I, letra "b".  
A alínea "b" do inciso I do art. 13 do  
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 13. ..................................  
I - ........................................  
b) Garantia de aviso prévio flexível, em  
função do tempo de serviço. 
Justificativa: 
O pretendido reforçamento do instituto da estabilidade proposto no Anteprojeto da Comissão de 
Ordem Social, na verdade não é medida benéfica ao trabalhador. 
A verdadeira estabilidade no emprego vem sendo sucessivamente conseguida, pelo trabalhador pelo 
seu desempenho, e não pela lei. Tanto isso é certo que o percentual de empregados estáveis é 
baixíssimo, mesmo antes do advento do FGTS, o que comprova que a garantia de relação de 
empregados estáveis não está condicionada a estabilidade no emprego, mas á efetiva participação 
do trabalhador no processo produtivo nacional, o que se dá pela sua produtividade e não pela 
garantia do emprego. O Instituto da estabilidade sempre foi fonte de grandes atritos, negociações 
veladas e despedidas precoces e obstativas, que não só geram inquietação social, como causam 
insegurança ao trabalhador e seus dependentes. Reavivar esse instituto é reavivar essa fonte e suas 
consequências antissociais, sem falarmos no entrave à produção e ao desenvolvimento da política 
econômica. 
Mais racional e muito mais favorável ao trabalhador é a ampliação dos direitos que lhe são 
assegurados mediante o aviso prévio. De fato, pondo à sua disposição maiores recursos financeiros e 
mais tempo para obter nova colocação, assegurar-se, ao mesmo tempo, tranquilidade social e efetivo 
cumprimento à lei, ponto último este que não ocorre com o princípio da estabilidade. 
Examinada a lei brasileira em confronto com o direito positivo de outros países ocidentais, de 
formação capitalista, vemos que a Suíça, país onde as relações empregado x empregador se 
mantém em nível de permanente concórdia, nos casos de dispensa sem justa causa o trabalhador 
tem direito ao aviso prévio de 1 mês quando o contrato de trabalho vigorar menos do que um ano; de 
2 anos, quando o contrato de trabalho vigorou de 1 a 9 anos, e de 3 meses em todos os casos em 
que o contrato de trabalho tiver vigorado por mais de 9 anos. 
A ampliação do aviso prévio em contraponto à estabilidade é amplamente favorável ao trabalhador 
além de, numa linha de justiça e equidade, contribuir para a harmonia das relações entre a classe 
patronal e a classe trabalhadora, que é o pilar onde se assente a ordem social. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
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De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:13962 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Suprimido: a expressão "mediante  
relação de emprego estável" contida no inciso "I"  
do artigo 13 - Dos Direitos Sociais - e as  
alíneas/ "a", "b", "c", e "d" do mesmo  
inciso que passará a ter a seguinte redação.  
art. 13. Mantenha-se  
I - Garantia de direito ao trabalho  
II - Mantenha-se 
Justificativa 
Propõe-se na presente Emenda, a inclusão do direito do trabalhador, dentro de nossa realidade 
sócio-econômica, como forma de viabilizar sua inserção na futura Carta magna. Buscamos, acima de 
tudo, garantir a liberdade de opção a empregados e empregadores com base na relação de 
interdependência natural existente entre as duas classes. A estabilidade se opera através da 
participação e da atuação do emprego e da necessidade que o empregador possui de manutenção 
da mão de obra. Nenhuma empresa existe sem a valorização da mão de obra e nenhum cidadão 
poderá ser qualificado como empregado se lhe é negada a opção de ingresso ao mercado de 
trabalho. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
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negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:14305 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 13,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço; 
Justificativa 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem Social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
9ª quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou o ônus de uma 
multa esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo 
empregado à empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina e corretamente fase 
consolidada, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
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tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:14897 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, Inciso I, alínea "c"  
Suprimam-se do Projeto:  
a) - A letra "c" do Capítulo II, do artigo 13, I. 
Justificativa 
Sugerimos a supressão desta letra, por considerarmos que o país ainda não tem condições de dar 
estabilidade ao trabalhador, após 90 (noventa) dias de experiência. 
O bom funcionário ou operário para ter estabilidade no seu emprego não necessita de amparo, legal, 
somente os relapsos, ineficientes e desinteressados na sua atividade. Portanto, um empregado sem 
a menor motivação no seu trabalho. Consideramos também que um empregado que corresponda a 
todas as necessidades, nenhum empregador tem interesse de perde-lo. 
A vigorar esta estabilidade, vamos premiar somente aqueles que acima nos referimos. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:14927 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: inciso I, do art. 13  
Dê-se ao inciso I, do art. 13, a redação  
abaixo, suprimindo-se as alíneas a, b, c e d:  
"I - estabilidade, mediante garantia contra a  
despedida imotivada, nos termos da lei, e fundo de  
compensação do tempo de serviço". 
Justificativa 
“A tendência do direito comparado é a de promover a segurança do emprego mediante normas 
impeditivas da despedida arbitrária. Ou imotivada” “(A. Sussekind, in Direitos Sociais na Constituição, 
pg: 78).” 
A recomendação OIT-119, de 1963, também citada naquela obra, já prescrevia que: 
“Não se deve proceder á terminação de trabalho a menos que existia uma causa justificada 
relacionada com a capacidade ou a conduta do trabalhador ou se baseie nas necessidades de 
funcionamento da empresa, do estabelecimento ou do serviço.” 
A presente Emenda visa possibilitar uma solução para a grande polêmica que já se formou em torno 
deste tema, incorporando sugestão contida na publicação acima referenciada do Prof. A. Sussekind, 
à qual julgamos indispensável acrescentar a expressão “... nos termos da lei...”, que entendemos, é 
perfeitamente cabível ao texto constitucional.  
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:15135 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao artigo 13, item I  
Suprima-se o item I do artigo 13. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 144  

 

Justificativa: 
A prática tem demonstrado que a estabilidade não interessa nem ao empresário nem ao trabalhador. 
Este é prejudicado porque aquele costuma demiti-lo antes que alcance a estabilidade. Como, no 
projeto, abre-se exceção para o contrato a termo, certamente que os empresários adotariam essa 
modalidade contratual, demitindo os empregados quando terminado o prazo. 
Para as empresas a estabilidade acarreta graves problemas de disciplina e de ordem econômica, 
pois, é comum o empregado achar-se com direito de rebelar-se contra ordens superiores e não 
produzir o que era de se esperar. 
Sobressai daí uma situação que cria clima de antagonismo entre patrões e empregados, o que 
contraria a moderna tendência do direito do trabalho orientada para a mútua colaboração entre 
ambos. 
Nações desenvolvidas não admitem o sistema por considera-lo contrário aos interesses econômicos 
nacionais. 
Daí justificar-se-ia a supressão pretendida. 
A melhor forma de permanência no emprego é o bom entendimento entre as partes do pacto laboral, 
o que não é favorecido pela estabilidade. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:15193 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 13,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço; 
Justificativa 
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O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou o ônus de uma 
multa esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo 
empregado á empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina e concretamente ase 
consolidada, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:15222 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Assunto: Estabilidade no Emprego  
Suprima-se o art. 13, inciso I, "caput" e  
letras "a" a "d" e inciso III. 
Justificativa 
A estabilidade no emprego é uma quimera que ilude a muitos, na perspectiva de que resolverá a 
questão do emprego no Brasil. A impossibilidade de tão grave ônus ás empresas reverterá em 
consequências adversas ao trabalhador, bem diferentes das supostas boas intenções do projeto de 
Constituição. Premidas por norma tão severa, muitas empresas poderão optar pelo trabalho 
clandestino, informal, sem o necessário reconhecimento de veículo empregatício, que assegura ao 
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trabalhador a anotação em sua carteira profissional e todas as vantagens trabalhistas e 
previdenciárias que disso decorre. 
O grande obstáculo criado pela estabilidade é frear as oportunidades de empregos, que serão 
preenchidos por pessoas que, certamente, tenderão para o ócio, para baixa produtividade, barrando o 
caminho sobretudo das camadas mais jovens de trabalhadores que, desejosos de ingressarem no 
mercado, logo sentirão as portas fechadas, ainda que sejam preparadas e merecedoras para 
exercerem as ocupações que postulam. 
O que devemos é prosseguir na ampliação dos mecanismos endereçados ao propósito de 
desestimular demissões, através da flexibilidade característica da legislação ordinária. 
Desaconselhável, por todos os títulos, é submeter a matéria à camisa de força constitucional. 
Inaceitável, ainda, é a acumulação da estabilidade com o fundo de garantia do patrimônio individual, 
novo ônus ao empresariado brasileiro além dos limites de sua suportabilidade. Em verdade, os 
exageros desta norma, distante das limitações da realidade econômica brasileira, são o caminho 
certo para gerar, em pouco tempo, a recessão e o desemprego, por absoluta inviabilidade da 
atividade econômica. O importante, na oportunidade de criar novos ônus para a empresa, é ponderar 
o reflexo nos custos dos bens e serviços. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:15699 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 13 do projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave;  
b) contrato a termo;  
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c) prazos definidos em contratos de  
experiência, atendida às peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito à comprovação judicial;  
e) pagamento de indenização proporcional ao  
tempo de serviço, na forma da lei, até o valor não  
coberto pelos depósitos efetuados para a  
construção do Fundo de Garantia do Patrimônio  
Individual e respectivos rendimentos;". 
Justificativa 
Em primeiro lugar, propõe-se a eliminação da exigência da comprovação preliminar da falta grave 
pelo empregador, capaz de pôr termo ao contrato de trabalho. Com esta medida, é evidente, não se 
está tirando do empregado o direito amplo ao judiciário, sempre que entender arbitrária a atitude do 
empregador. Pretende-se, somente, agilizar o processo de contratação de novos empregados e, em 
consequência, evitar a estagnação da produtividade. 
De outra parte, impõe-se ao empregador o pagamento de indenização proporcional ao tempo de 
serviço, como medida capaz de compensar o empregado pelo período de sua dedicação á empresa. 
A emenda ora proposta decorre do fato de que a história já provou inviável qualquer sistema que, 
aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez que prejudique e afronte a 
liberdade de trabalhar. 
Estabilidade no emprego sem a contrapartida de garantia dos negócios é uma equação insolúvel. As 
eventuais instabilidades da economia fatalmente comprometerão a produtividade, a eficiência e a 
competitividade. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:16010 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, Inciso I, item b  
O item b, Inciso I do Artigo 13 passa a ter a  
seguinte redação:  
Artigo 13 - ................................  
I - ........................................  
b - O direito à estabilidade não se aplica  
aos trabalhadores das empresas cuja atividade  
econômica se exerça através de contratos de prazo  
certo, ou de projeto determinado. 
Justificativa 
Exemplo claro de empresas com atividades econômicas vinculada a eventos, são: os projetos, 
construção civil e montagem industrial. Com obras localizadas em todo o território nacional e 
próximos ou distantes de grandes centros urbanos (Itaipu) representam para centenas de milhares de 
trabalhadores a introdução no mercado de trabalho e na economia de mercado. O instituto da 
estabilidade é incompatível com esse tipo de atividade. É necessário, pois, que a Constituição 
reconheça o caráter especial do trabalho no projeto, na construção civil e industrial. Por outro lado, 
interessa ás empresas, sérias que todos os demais direitos sejam reconhecidos e implementados 
com fiscalização rigorosa, para que essas empresas não sofram a concorrência desleal de 
empresários inescrupulosos que não registram seus empregados ou abusam de sua boa-fé ou 
ignorância. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   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  
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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. 
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". Ao 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:16183 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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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 á melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo legal capaz de satisfazer  
as necessidades normais do trabalhador e as de sua  
família;  
II - salário-família para os seus dependentes;  
III - proibição de diferença de salário e de  
critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivo de raça, sexo, religião, opinião política,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física ou condição social;  
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
V - duração de trabalho não superior a  
quarenta e cinco horas semanais, não excedendo de  
oito horas diárias e intervalo para descanso,  
salvo casos especiais previstos em lei;  
VI - repouso remunerado, de preferência aos  
domingos, e nos feriados civis e religiosos, de  
acordo com a tradição local;  
VII - férias anuais renumeradas e décimo-  
terceiro salário por cada ano de trabalho;  
VII - higiene e segurança do trabalho;  
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas  
visando a eliminar ou a reduzir ao mínimo a  
insalubridade nos locais de trabalho;  
X - proibição de trabalho em indústria  
insalubres e de trabalho noturno e menores de  
dezoito anos, e de qualquer trabalho menores de  
doze anos;  
XI - descanso remuneração da gestante, antes  
e depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez, até noventa  
dias após o parto;  
XII - admissão mínima de dois terços de  
empregados brasileiros em todos os  
estabelecimentos, salvo nas microempresas e nas de  
cunho estritamente familiar;  
XIII - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
de trabalhador, ou entre os profissionais  
respectivos;  
XIV - integração na vida e no desenvolvimento  
da empresa, com participação nos lucros, e,  
excepcionalmente, na gestão, segundo critérios  
objetivos fixados em lei;  
XV - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido, ou fundo de garantia  
equivalente;  
XVI - vedação de prescrição no curso da  
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relação de emprego;  
XVII - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e incentivo à negociação  
coletiva;  
XVIII - aposentadoria voluntária, após vinte  
anos de serviço, com proventos proporcionais à  
contribuição.  
XIX - greve, observação o disposto no artigo 3o.  
XX - seguro-desemprego, em caso de desemprego  
involuntário.  
Art. 14 A associação profissional ou sindical  
é livre. Ninguém será obrigado, por lei, a  
ingressar em sindicato, nem nele permanecer ou  
para ele contribuir. É assegurada a pluralidade da  
representação.  
Art. 15 Para o exercício do direito de greve  
serão tomadas providências e garantias que  
assegurem a manutenção dos serviços essenciais à  
comunidade, definidos em lei.  
§ 1o. A não observância do disposto no caput  
deste artigo justificará a rescisão do contrato de  
trabalho por justa causa.  
§ 2o. As categorias profissionais dos  
serviços essenciais que deixarem de recorrer ao  
direito de greve farão jus aos benefícios obtidos  
pela categorias análogas.  
§ 3o. Será responsabilidade civil e  
criminalmente o indivíduo ou entidade que causar  
dano à propriedade, ou incitar terceiros a fazê-  
lo, a pretexto de manifestação grevista.  
§ 4o. A greve só poderá ser declarada depois  
de exauridos todos os meios de negociação e se  
aprovada por um quinto da categoria profissional  
ou sindical. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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:16366 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO I DO ARTIGO 13  
Dê-se ao inciso 13 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
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"Art. 13 - ..................................  
I - Garantia de emprego ao empregado  
contratado por prazo indeterminado, após o período  
de estágio probatório a ser definido em lei,  
consistente em não poder ser dispensado sem que  
exista motivo justo relacionado à conduta ou à  
aptidão do trabalhador, ou fundado nas  
necessidades de funcionamento da empresa,  
estabelecimento ou serviço, por razões de ordem  
técnica, econômica ou estrutural. A lei poderá  
excluir do regime de garantia de emprego  
trabalhadores de micro e pequenas empresas, ou de  
empresas cuja natureza da atividade assim  
aconselhe". 
Justificativa: 

1.) O projeto da Comissão de Sistematização, data vênia, faz uma simbiose entre a vetusta e 
ultrapassada estabilidade absoluta e a moderna garantia de emprego (estabilidade relativa). 

A estabilidade absoluta, instituto jurídico incompatível com qualquer economia de mercado e, por 
isso, em franca extinção entre nós a partir do regime do FGTS, diverge do instituto da garantia de 
emprego, em franca discriminação nos países industrializados do ocidente. 
A estabilidade absoluta tem como características subordinar o despedimento do empregado apenas 
ao cometimento de uma falta grave (justa causa qualificada), que deve ser reconhecida por uma 
sentença constitutiva negativa proferida em ação de nossa lei denomina de inquérito para apuração 
de falta grave. Por este instituto ao empregador é vedado despedir; a sentença judicial é que autoriza 
a demissão do empregado. 
A garantia do emprego tem características inteiramente distintas. Em primeiro lugar, não sujeita o 
despedimento à ação resolutória do contrato de trabalho, pois, ante ajusta causa ou o motivo 
relevante fica o empregador autorizado a dispensar o empregado. Afastando o direito potestativo de 
despedir, o instituto não impede, limita o direito de dispensar. Em segundo lugar, admite a resolução 
do contrato mesmo que não ocorra culpa do empregado, pois, permite-a quando se mostre 
indispensável á boa continualidade do negócio empresarial, seja ante a inadequação do empregado 
ao serviço, seja em razão da recessão econômica, recessão setorial, adoção de novos métodos de 
trabalho, instalação de novos equipamentos (automação), de modo a indicar a redução de mão de 
obra como meio de diminuir custos ou aumentar a produtividade. Ao empregado portador da garantia 
de emprego abre-as a seguinte alternativa:  

a.) Admitir a procedência do motivo invocado, hipótese em que, se não houver cometido 
justa causa, receberá as parcelas resultantes do distrato: 

b.) Opor-se ao motivo, ajuizando reclamação trabalhista para, se não reconhecido o 
cometimento de justa causa ou a incidência da razão relevante, receber as 
indenizações ou ser reintegrado, segundo opção sua. 

O texto do projeto ao prever a possibilidade de dispensa antes da ocorre, com frequência de “falta 
grave judicialmente comprovada” reaviva o ultrapassado instituto estabilidade absoluta, que 
remanesce em nosso direito positivo como forma residual decrescente e que foi banido do direito dos 
países industrializados. Nota-se os contornos do vetusto sistema não só pela exigência de 
continuação de falta grave, mas também pela necessidade de ser judicialmente comprovada, o que 
afasta do empregador o direito de despedir, por outro lado, ao admitir o despendimento por 
superveniência de “fato econômico intransponível, técnico ou de infortúnio da empresa, sob pena de 
reiteração ou indenização a critério do empregado”, agasalha o instituto da garantia de emprego, em 
que o empregado, se não conformar com o motivo alegado, recorre à Justiça para pleitear a 
reintegração no emprego ou as indenizações resultantes do distrito injustificado. 
A garantia contra o despendimento sem justa razão é uma legítima aspiração dos trabalhadores em 
todo o mundo, mormente em face de imperfeições que caracterizam o mercado de trabalho em 
países como o brasil. Mas a solução não há de ser buscada na repetição de erros passados, como o 
é a estabilidade plausível para se dar tratamento mais drástico para a dispensa de empregado que 
cometeu uma causa justificadora para a resolução de seu contrato de trabalho, do que para aquele 
que teve o contrato resolvido sem qualquer parcela da culpa. 
Por tudo isso é que se propõe a adoção do instituto da garantia de emprego para todo as hipóteses, 
como ocorre nos países industrializados e como preconiza a Convenção nº 158 da OIT. 
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2.) Deixa-se à lei ordinária a fixação do prazo para a aquisição da estabilidade (relativa), que 
pelo Projeto, a não ser quando precedido o contrato definitivo de contrato experimental (90 
dias), é instantâneo. 

A segurança do empregado no emprego deve ser desejada e não imposta dentro de um clima de 
desconfiança e incompreensão. Os pressupostos de uma garantia de emprego consciente são a 
cristalização de confiança do empregador no empregado; as aptidões deste demonstradas através do 
tempo; a capacidade, a dedicação e a assiduidade comprovada durante um período probatório, que, 
se não deve ser muito longo, não pode ser muito breve. 
Dessa forma é modo inadequado de contenção da estabilidade a ausência de prazo ou o curto prazo 
de 90 dias, por retirar do empregador o tempo necessário para aquilatar as qualidades dos 
profissionais e o comportamento ético de seu colaborador. 
Ao legislador ordinário, com maior tempo para meditação deixa-se a fixação do período probatório, 
que poderá ser de um ano, a exemplo do que estabelece nossa legislação para os empregados sob 
regime da indenização da antiguidade, ou outro que julgue mais conveniente. 

3.) A possibilidade de exclusão de micros e pequenas empresas, bem como de algumas em 
razão da natureza da atividade tem inspiração na Convenção nº 158 da OIOT, que dessa 
forma dispõe em seu artigo 2º, parágrafo 5º. 

Descabe no texto constitucional, ante a realidade brasileira, a imposição de garantia de emprego 
como medida de caráter geral que, atingindo compulsoriamente o vasto universo das micro e 
pequenas empresas, venha a produzir resultados deletérios no seio deste importante setor da vida 
econômica nacional. 
As micro e pequenas empresas, que, em seu conjunto, no Brasil, congregam enorme massa de 
trabalhadores, são as que mais e primeiro sofrem os efeitos de recessão econômica. Se se virem 
impedidas ou limitadas de, imediatamente, reduzirem seus quadros, a garantia de emprego investirá 
contra os interesses dos trabalhadores, da nação e de toda a sociedade, pois ante as falências que 
poderá gerar, haverá o desemprego de todos e não alguns. 
Sob outro ângulo, ante sucessivos períodos de estabilidade econômica, a garantia de emprego 
poderá inibir a criação de novos empreendimentos de pequeno porte ou ocasionar a retração de 
contratações, com evidente prejuízo para o mercado de trabalho 
Por esses motivos, abre-se a possibilidade do legislador ordinário excepcionar essas empresas. 
Finalmente, ao se referir esta proposta aos empregados contratados por prazo indeterminado está 
excluindo da garantia de emprego, como faz o projeto, mais sem a necessidade de especificação, os 
contratos por prazo determinado, dos quais o de experiência é uma espécie (CLT, art. 443, § 2º) 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
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   EMENDA:16449 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Passa a ser a seguinte a redação do inciso I  
do artigo 13, suprimindo o seu inciso II:  
"direito ao trabalho, com penalização da  
rotatividade injustificada de emprego e garantia  
de seguro-desemprego, na hipótese de desemprego  
involuntário." 
Justificativa 
A inconveniência social da definição constitucional da relação de emprego estável é evidente, visto 
que finda por comprometer os interesses do trabalho. 
A perniciosa rotatividade de emprego que dela decorria, de resto, colocaria em risco os mais altos 
interesses econômicos da Nação. 
Daí a emenda, que propõe a substituição da garantia no emprego pela garantia do emprego, 
consagrando a coibição da rotatividade injustificada de emprego e o instituto do desemprego. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:16546 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dê-se ao item I do artigo 13 do Projeto, a  
seguinte redação:  
"I - estabilidade, após o período de noventa  
dias da data de admissão, salvo nos casos  
decorrentes de fatores de natureza econômica ou de  
transgressão disciplinar, na forma que a lei estabelecer" 
Justificativa: 
O instituto de estabilidade tem que constar da Constituição. A segurança, a paz e a tranquilidade do 
trabalhador são o maior penhor de seu desempenho. 
Fazê-la, contudo, sem comprometer o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a 
harmonia entre o capital e o trabalho é o dever da Assembleia nacional Constituinte. 
A presente emenda foi redigida com esses propósitos. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:17434 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Manutenção do item I e suas alíneas do art.  
13, do Capítulo II, Dos Direitos Sociais, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A ordem social baseia-se no direito ao trabalho e este constitui um dever social. O desemprego do 
trabalhador ou trabalhadora, decorrente da dispensa unilateral por simples manifestação de vontade 
de seu empregador, não embasada em motivos previstos em lei que caracterize a justa causa, 
configura negação de um direito fundamental. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
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Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:17622 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, inciso I  
O inciso I do Artigo 13 passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
I - Garantia do Direito ao trabalho mediante  
relação de emprego na forma da Lei Ordinária. 
Justificativa 
A estabilidade de emprego no Contrato de Trabalho, apresenta-se como um direito unilateral 
penalizando, invariavelmente, uma das partes, configurando-se como fato pernicioso e inconcebível 
num contrato bilateral. Ademais, geraria instabilidade na relação Capital/trabalho em virtude de só 
trazer possibilidade de rompimentos mediante. Ação judicial devendo, portanto, ser remetida á 
legislação ordinária, que goza de uma maior flexibilidade legislativa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
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negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:17623 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, alínea "a' do inciso I.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "a' do inciso I do art. 13. 
Justificativa 
Trata-se de matéria para a LEI ORDINÁRIA. 
Por ser matéria relativa ao direito social, consequentemente, mutáveis e evolutivas, não deve ser 
objeto do trato inflexível da Constituição. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:17625 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, alínea "c',  
do inciso I.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "c", do inciso I, do artigo 13. 
Justificativa 
Trata-se de matéria para LEI ORDINÁRIA. 
Por ser matéria pertinente ao Direito Social, consequentemente mutável e evolutiva, não deve ser 
objeto do trato inflexível da Constituição. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:17675 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13 - itens I e II  
Substitua-se a redação dos itens I e II que  
passa a ter a seguinte redação:  
I) Garantia ao trabalho, mediante a  
observação dos seguintes princípios:  
a) Relação de emprego juridicamente tutelada  
e protegida.  
b) Assegurando-se nos casos de dispensa;  
imotivada os seguintes direitos na forma que a lei  
dispuser.  
1 - Indenização proporcional ao tempo de serviço.  
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2 - Aviso prévio proporcional ao tempo de  
serviço, sendo no mínimo, de trinta dias.  
c) É considerada dispensa imotivada aquela  
que não seja decorrente de:  
1 - Ocorrência de falta grave comprovada  
judicialmente.  
2 - Contrato a termo não superior a dois anos  
nos casos de transitoriedade do serviço ou da  
atividade da empresa.  
3 - Prazos definidos em contratos de  
experiência não superiores a 90 (noventa) dias  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado.  
II) Garantia de direito ao trabalho mediante  
sistema social de seguro desemprego, em casos de  
desemprego involuntário. 
Justificativa 
A norma proposta está embasada no princípio de solidariedade social. Não pode permanecer a 
perversa legislação atual, que na prática, onera com fardo pesado, exatamente o polo mais frágil da 
relação de emprego, ou seja, o trabalhador! 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:18020 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: Art. 13, alínea "d", do inciso I.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "d", do inciso I, do art. 13. 
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Justificativa 
Trata-se de matéria para LEI ORDINÁRIA. 
Por ser matéria pertinente ao Direito Social, consequentemente, mutável e evolutiva, não deve ser 
objeto de trato inflexível da Constituição. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:18021 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, alínea "b", do inciso I.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "b", do inciso I, do artigo 13. 
Justificativa 
Trata-se de matéria para LEI ORDINÁRIA. 
Por ser matéria pertinente ao Direito Social, consequentemente mutável e evolutiva, não deve ser 
objeto do trato inflexível da Constituição. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
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conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:18097 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do Inciso I, do Artigo 13,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço; 
Justificativa: 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
Daí o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio País. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou ônus de uma multa 
esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo empregado à 
empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina e concretamente ase 
consolida, por que a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
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elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:18293 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do Art. 13, do Capítulo II  
- Dos Direitos Sociais -, do Título II - Dos  
Direitos e Liberdades Fundamentais -, a seguinte redação:  
Art. 13. ..................................  
I - Garantia do Direito ao Trabalho mediante  
relação de emprego estável, ou indenização  
proporcional e progressiva em relação ao tempo de  
serviço, na forma da lei e ressalvados:  
a) contrato a termo, ou contratos celebrados  
com empresas que executem serviços de duração  
temporária, em razão da natureza dos trabalhos  
executados;  
b) ocorrência de justa causa;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência na forma da lei;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial. 
Justificativa 
Parece não haver dúvida de que a estabilidade plena prejudica a produtividade e inibe novas 
contratações. A presente emenda procura compatibilizar as necessidades da política de emprego do 
país, com a conveniência de se dificultar demissões. 
Mantendo-se as disposições do FGTS, paralelamente às medidas ora propostas, procura-se atender 
aos interesses tanto da classe dos empregados, quanto da classe empresarial, ambos essenciais à 
produção e ao desenvolvimento nacional. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
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buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:18357 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
O inciso I do Art. 13 passa a ter a seguinte redação:  
"I - estabilidade, desde a admissão no  
emprego, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave, comprovada  
judicialmente;  
b) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, comprovados judicialmente;  
c) contratos de experiência a prazo máximo de  
90 (noventa) dias." 
Justificativa 
Está nas reinvindicações de todos os trabalhadores brasileiros e estabilidade no emprego, com o que 
se pretende impedir a elevada taxa de rotatividade de mão de obra praticada pelo empresariado no 
seu conjunto. Essa rotatividade, não há como negar, está na base da insatisfação social reinante 
entre os trabalhadores e representantes na elevação contínua e criminosos da exploração de uma 
mão de obra que pretendem baratear a cada dia, na base de achatamentos salariais promovidos pelo 
próprio Governo, cumulativamente com a prática perversa da rotatividade. 
De resto, a alínea “c” do inciso entre em choque com o inciso XXV do mesmo artigo que veda a 
locação de mão de obra permanente ou provisória. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
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Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:18618 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do  
artigo 13 do projeto de Constituição, da Comissão  
de Sistematização.  
"Garantia do direito ao trabalho." 
Justificativa 
A estabilidade no emprego como se pretende no projeto, longe de constituir-se em vantagem para o 
trabalhador, será prejudicial além de altamente danosa à economia nacional. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:18637 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
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Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item I, do art.  
13, do Projeto de Constituição:  
"Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável e com justa  
remuneração, ressalvados." 
Justificativa 
O país precisa urgentemente estimular os investimentos no setor produtivo para, entre outras coisas, 
gerar empregos que atendam ás necessidades dos brasileiros. O referido item prevê garantia do 
direito ao trabalho, mas não fala da remuneração, que ao nosso ver, é importante que seja tratada 
nesse tópico. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:19029 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso I do Artigo  
13 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 13. -..................................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável após 2 (dois) anos de  
serviço prestados ao mesmo empregador,  
ressalvados;  
a - Ocorrência de falta greve comprovada  
judicialmente;  
b - Superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena  
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de reintegração ou indenização, a critério do  
empregado;" 
Justificativa 
A estabilidade no emprego, ou garantia contra a dispensa imotivada, é um dos temas mais 
controvertidos dentre todos aqueles que estão afetos à Assembleia Nacional Constituinte. É um dos 
que mais críticas tem recebido dos setores mais conservadores das classes dirigentes, 
principalmente dos grandes empresários e das empresas multinacionais. 
As principais objeções dos opositores da garantia de emprego são: a) a de que se trata de proposta 
paternalista, por isso mesmo repelida pelos trabalhadores que desejam conquista-la nas negociações 
coletivas com os empresários: b) provocará o desemprego, uma vez que os empregados impedidos 
de despedir optarão pelos investimentos mais intensivos em tecnologia, liberadores de mão de obra; 
c) é atentado ao princípio de livre empresa, violador do direito de propriedade; d) desestimulará o 
aumento da produtividade, favorecendo os maus empregados e prejudicando os mais capazes. 
Tais argumentos merecem apreciação. 
Situemos, inicialmente, os fundamentos da garantia de emprego. Ela pressupõe, em primeiro lugar, a 
democratização da estrutura da empresa, isto é, submete o poder patronal de rescindir o contrato de 
trabalho ao interesse social. O empregador continuará com seu poder de demitir, mas não poderá 
acioná-lo arbitrariamente, por capricho, enquanto inexistirem razões que justifiquem socialmente tal 
procedimento. 
Como se vê, é falso o argumento de que a proposta incluída no projeto da Constituição implica em 
proibir ou retirar do empresário o poder de demitir inerente à empresa capitalista. 
Na verdade, a garantia oferecida aos trabalhadores apenas repete a oferecida aos servidores 
públicos no artigo 26, inciso 10 do mesmo projeto; sendo que os servidores militares têm a proteção 
contra a dispensa imotivada a partir do momento em que são declarados aspirantes. Assim, se a 
garantia de emprego para os trabalhadores da empresa privada, é nociva ao interesse nacional, a 
estabilidade do servidor público, civil ou militar, deverá ser considerada também nociva ao interesse 
nacional. 
É uma questão de coerência: ou é boa para todos ou não serve para ninguém. 
Não é possível manter o atual esquema de relações entre o capital e trabalho no qual o empregador 
dispõe do poder arbitrário e limitado de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho. 
Não é possível porque ele significa, ao mesmo tempo, manter a empresa privada como sociedade 
fechada, permanecendo o empregador juridicamente irresponsável – na medida em que não está 
sujeito a nenhuma sanção ao demitir emotivamente. Nem se diga a proposta de multa, por exemplo, 
na hipótese de demissão sem justa causa se constitua em um corretivo inibidor da dispensa 
imotivada: essa alegada penalidade financeira é sempre incorporada aos custos e transferida para o 
consumidor nos preços de venda. A restrição tem que ser social, isto é, o empregador só poderá 
demitir, se justificar socialmente o ato praticado. 
Não é possível porque o ilimitado poder de extinguir unilateralmente o contrato de trabalho confere ao 
empregador o perigoso privilégio de neutralizar o sistema de proteção ao trabalho, expresso na 
política salarial, na proteção do sistema de proteção ao trabalho, expresso na política salarial, na 
proteção do sistema de previdência social, nos direitos pretensamente assegurados na Consolidação 
das Leis do Trabalho, na atuação da Justiça do Trabalho, e na ação sindical como expressão do 
poder social. Os reajustes e aumentos salariais têm sido permanentemente afetados pela rotatividade 
imotivada da mão-de-obra. Este é o motivo pelo qual têm caído a participação de trabalho na divisão 
funcional da renda e os salários brasileiros se situam entre os mais aviltados do mundo. Esta é a 
causa pela qual enquanto no mundo civilizado o salário é o principal fator de formação de custos, no 
Brasil representa o 4º ou 5º fator, bem abaixo dos juros bancários, dos impostos governamentais, do 
lucro e, em alguns casos da matéria prima. Este também tem sido o motivo das dificuldades 
enfrentados pela previdência social brasileira, cuja receita é afetada pelos baixos níveis salariais. 
Aliás, a garantia ao trabalho foi introduzida inicialmente na legislação previdenciária como forma de 
garantir a estabilidade da receita previdenciária. Este é o motivo do agravamento das tensões sociais, 
resultante da violação dos direitos assegurados em lei. O trabalhador sabe que se recorrer à justiça 
do trabalho ganhará a questão mas seguramente perderá o emprego. E o movimento sindical fica 
prejudicado porque a insegurança no emprego impede a consolidação de lideranças sindicais. 
Não é possível porque ali, onde a empresa é uma sociedade fechada e antidemocrática, afigura-se 
inviável a consolidação de uma sociedade politicamente aberta. 
Sob o enfoque econômico, a rotatividade incontrolável da mão de obra é uma das principais causas 
da concentração de renda em uma economia inflacionária como a nossa. Somos o país da mão-de-
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obra abundante e barata em todos os setores, como afirma a propaganda governamental dirigida às 
empresas multinacionais e distribuída pelas agências do Banco do Brasil no exterior. 
Precisamente pelos motivos acima apontados, fracassou o programa habitacional operado pelo BNH. 
Explica-se: como a rotatividade da mão de obra implicava, e implica, na rotatividade dos depósitos do 
Fundo de Garantia, o BNH foi obrigado a apelar para a poupança voluntária da Caderneta de 
Poupança e das letras imobiliárias, muito mais caras do que os depósitos do FGTS e, em 
consequência a desviar os financiamentos imobiliários para as camadas de mais alta renda, 
expurgando do programa os trabalhadores de menores salários, sujeitos à rotatividade da mão de 
obra e por isso mesmo incapaz de responder pontualmente pelo pagamento das prestações 
constantemente elevadas. 
De outro lado, o argumento de que a garantia de emprego deve ser objeto de negociações coletivas 
entre empregados e empreendedores no mínimo, incorreto. 
A garantia de empregos nos países que, em número cada vez maior adota, não obedece a uma 
fórmula única. Em alguns países ela é objeto de negociação coletiva mas em outros é resultado de lei 
aprovada pelo legislativo. 
A negociação coletiva é adotada nos países cuja cultura jurídica emana do direito consuetudinário. 
Ali, a convenção coletiva, ou a lei das partes, como é conhecida, dispõe sobre as condições de 
trabalho, inclusive a garantia contra dispensa imotivada. 
Porém, nos países cuja cultura jurídica emana do direito positivo (como a nossa, que provém do 
direito romano), o esquema de relações entre os grupos sociais resulta de leis aprovadas pelo 
legislativo, atendendo ao livre jogo das pressões democráticas dos trabalhistas. No Brasil, ademais, 
pela deliberada inexistência de legislação adequada, a chamada negociação coletiva não passa de 
uma farsa, na qual prevalece a imposição dos interesses patronais. 
Tais são os motivos pelos quais a proteção contra a dispensa imotivada surgiu no brasil pela via do 
direito positivo, foi suprimida arbitrariamente por lei imposta inconstitucionalmente pelo regime militar, 
e deve ser restaurada pelo ato soberano do poder constituinte. 
Não se pode permanecer nesse quadro de insegurança em que vive o trabalhador brasileiro, posto 
que ele compromete, de forma profunda, o próprio processo de desenvolvimento nacional, além de 
impermitir uma estabilidade estrutural da própria empresa brasileira. 
Então aí o exercício do Japão – onde a estabilidade começa no início da relação de emprego e a 
Alemanha – onde a estabilidade começa ao sexto mês de trabalho – a darem exemplo de como a 
garantia ao trabalho é fundamental para a efetivação de um processo de desenvolvimento estável. 
Não posso compreender, por fim, que o empregador brasileiro possa continuar comparado ao 
Presidente da República no Brasil que, desfrutando dos poderes do AI-5, era juridicamente 
irresponsável, posto que estava acima da lei, acima de qualquer norma legal. 
Isto posto, me atrevo apresentar a presente emenda e, ao submetê-lo à consideração dos meus 
ilustres para, deles pelo apoio para a sua aprovação, por dizer de perto não apenas aos interesses 
dos trabalhadores e dos empregadores, mas, sobretudo, por dizer respeito aos interesses nacionais. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
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Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:19178 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I, artigo 13. 
Justificativa: 
A reintrodução da estabilidade terá as seguintes consequências: (a) aceleração da rotatividade de 
mão de obra; (b) inclinação adicional para a denominada economia invisível e (c) contundência para o 
trabalhador com esses dois eventos e mais com a redução do volume de emprego merece do esforço 
que haverá, em diversos setores, para passar o respectivo regime de produção da condição de labor 
intensivo à equipamento-intensivo será um incentivo à robotização e à substituição, em diversos 
níveis, do braço pela máquina. Além do que, será por si, um freio do desenvolvimento da oferta global 
de emprego, frente a uma necessidade de 1.7000.000 novos empregos anualmente, (d) Inviabiliza o 
treinamento e o aprendizado da mão de obra.  
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   EMENDA:19567 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
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Texto:   
   Ao Art. 13, incisos I, V, VI, VII, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXXI.  
- Suprimir os incisos V, VI, VII, XII, XIV, XXVI, XXVII e XXXI  
- Dar a seguinte redação aos incisos I, X, XV, XXI e XXIV:  
"I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, que só se extinguirá  
sem justo motivo nos primeiros dez anos de  
vigência e mediante indenização equivalente ao  
dobro da maior remuneração mensal multiplicado  
pelos anos de serviço à empresa; ressalvada a  
dispensa nos primeiros seis meses de serviço, que  
resulte de contrato de experiência;"  
"X - o salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno em pelo menos cinquenta por  
cento, independente de revezamento;"  
"XV - duração do trabalho não inferior a  
quarenta e oito horas semanais, e não excedente de  
oito horas diárias, com intervalo para repouso e  
alimentação"  
"XXI - proteção ao trabalho em condições  
insalubres e perigosas mediante prescrições  
técnicas que eliminem ou reduzam o risco, com  
redução de jornada e adicional salarial nos casos  
previstos em lei;  
"XXIV - obrigatoriedade da negociação  
coletiva e eficácia dos respectivos instrumentos  
entre as partes representadas;". 
Justificativa: 
As supressões se referem à garantia de irredutibilidade e de elevação dos salários, que não é 
factível, pois no mundo inteiro se admita a negociação para congelar e até mesmo reduzir salários em 
defesa da economia nacional; garantia de salário fixo no inciso VII quando o piso salarial do inciso 
seguinte já é suficiente; salário-família, que é prestação previdenciária e está prevista no art. 355, II 
(ajuda à manutenção dos dependentes), constituindo este inciso XII um bis in idem e um encargo 
injusto para o empregador; nove décimos em vez de dois terços para proteger o trabalhador nacional, 
disposição xenófoba, que contraria o disposto no art. 12, III, f, que, embora inserido num inciso 
relativo a “cidadania”, abrange todos as pessoas com habitação permanente no País, pois reflete 
princípio universal (de resto, a lei dos terços era fruto de preconceito do tempo da guerra); 
aposentadoria do trabalhador rural, pois é matéria previdenciária, que figura no mesmo art. 355 
citado; assistência social pelo empregador, que pertence aos art. 363 a 370 e não pode ser imposta 
unilateralmente a uma parcela da sociedade; garantia de direitos adquiridos contra a “modernização 
tecnológica”, porque se há direito adquirido, a Constituição já o protege; se não há, o que se fará é 
impedir o progresso tecnológico. (v. justificativa das alterações da fl. seg.) 
Ao inciso I, relativo a garantia de emprego, procuramos dar redação que a assegure em termos, isto 
é, como penalização financeira à dispensa injustificada nos primeiros dez anos, ressalvado o período 
de experiência, e como garantia efetiva do emprego após os dez anos. 
A legislação ordinária e o Judiciário disporão sobre a rescisão sem justa causa após os dez anos, que 
evidentemente só poderão ocorrer mediante acordo ou por motivo de força maior; também à 
legislação ordinária caberá dispor sobre a hipótese de despedida que vise a fraudar a aquisição de 
direitos trabalhistas. 
Do inciso X, eliminamos apenas a expressão final “sendo a hora noturna de quarenta e cinco 
minutos”, que não honra a nossa cultura, como já é inaceitável a hora noturna de 52 minutos e 30 
segundos de hoje (que pelo menos faz 7 horas noturnas equivalerem a oito horas diurnas, 
matematicamente): a duração da hora é universal, sendo grotesca a sua redução como benefício ao 
trabalhador: basta atribuir a redução horária desejada e, no particular, cremos que o acréscimo de 
50% do salário dispensa uma jornada reduzida (que, se existisse seria de sete horas, não sendo 
necessária mudar a hora universal...) 
No inciso X, apenas aumentamos para quarenta e oito horas a duração semanal do trabalho, pois, a 
economia do País não admite essa redução da produção de cada trabalhador, não sendo procedente 
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o argumento de que se abre emprego para os desempregados, pois a mão de obra especializada é, 
com frequência, escassa no mercado, e isto emperraria a produção precisamente nos setores mais 
aptos que favorecerá o aumento real (e o único possível) dos salários. 
No inciso XXI, eliminamos a utópica proibição de trabalho insalubre ou perigoso, mantida a proteção 
técnica, salarial e acrescida e alternativa do seguro especial, muito mais vantajosa para o trabalhador 
e especialmente para sua família. 
No inciso XXIV, substituímos “convenção coletiva” (que novamente atrai o “privilégio sindical”) por 
qualquer instrumento de negociação coletiva, desde que sua eficácia estará limitada às partes 
efetivamente representadas: não se pode cercear a liberdade de qualquer grupo de trabalhadores em 
matéria de negociação coletiva. Não cabe ao Estado tutelar o “poder sindical”, numa democracia 
pluralista. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:19708 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo  
13, do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"d) indenização do trabalhador despedido ou  
fundo de garantia equivalente, com incidência de  
multa, em uma ou outra hipótese, proporcionalmente  
progressiva em relação ao tempo de serviço"; 
Justificativa 
O eficiente desempenho da atividade produtiva pressupõe, não há negar, a livre contratação e a livre 
dispensa. 
Razões de ordem social, no entanto, militam em favor da garantia da estabilidade. 
Esta, por sua vez, não pode revestir-se de cunho exclusivamente paternalista. 
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Daí o encontro de uma solução eclética, perseguido na proposta que ora se apresenta. 
Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque nociva ao empregador, ao empregado 
(a quem seria por inteiro desestimulante) e ao próprio país. 
Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou o ônus de uma 
multa esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço prestado pelo 
empregado à empresa. 
Enfim, uma estabilidade que o empregado vai conquistando e que paulatina e concretamente ase 
consolida, porque a liberdade de dispensa na mesma proporção se vê prejudicada pelo acréscimo 
progressivo do valor da indenização ou da multa. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:19754 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda:  
Art. 13 - ................................... 
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a. Ocorrência de falta grave;  
b. contrato a termo nos casos de  
transitoriedade dos serviços ou da atividade de  
empresa;  
c. prazo definido em contrato de experiência,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
d. superveniência de fato econômico e  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa. 
Justificativa: 
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A consequência imediata de uma proposta de estabilidade enganosa é a intranquilidade na 
comunidade de empregadores, o desestímulo à criação de novas empresas, o fechamento em massa 
de micro e pequenas empresas e a certeza se o termo fosse aprovado milhões de pais de famílias 
perderiam suas empresas e empregos. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:20018 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 13 pelo seguinte:  
Art. 13 - "Os trabalhadores,  
independentemente do Fundo de Garantia por Tempo  
de Serviço que será assegurado a todo assalariado,  
na forma que a lei determinar, terão direito à  
estabilidade depois de dez anos consecutivos na  
mesma empresa, só podendo ser despedidos mediante  
pagamento em dobro da indenização correspondente a  
seu Fundo de Garantia." 
Justificativa 
A emenda visa a compatibilizar o FGTS com o princípio da estabilidade no emprego, que a ditadura 
militar revogou, depois de 64, e que já constituía um direito do trabalhador brasileiro. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
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tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   EMENDA:20248 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se a letra "e" ao item I, do art.  
13, do Projeto, no seguinte teor:  
Art. 13, item I  
"e) A dispensa, fora dos casos previstos nas  
letras a, b, c e d supra, assegurará, ao  
empregado, o direito à percepção do Fundo de  
Garantia por Tempo de Serviço e, ainda, a uma  
indenização correspondente a um mês de salário,  
por ano de serviço prestado ou fração."  
Justificativa:  
Sem a adequação proposta seria irrita a estabilidade no emprego prevista no "caput" do item I. Tratar-
se-ia de mera enunciação teórica, sem deslinde prático. A garantia do emprego estável deve resolver-
se em indenização que beneficie o empregado, caso contrário, o fechamento, extinção, concordata e 
falência da empresa deixariam os empregados sem qualquer arrimo. Da mesma forma, na ocorrência 
de morte ou incapacidade do empregador.  
Com a adequação proposta, teríamos o empregado exercitando a estabilidade, através de seu direito 
à indenização que, nos termos da emenda, corresponde e se compatibiliza com a tradição de nosso 
direito trabalhista, ou seja, dois salários por ano de serviço prestado (FGTS e indenização prevista).  
Desaparece, também, o fantasma da inviabilização das empresas, tão apregoado por nossos 
empresários que cultivam o mau hábito, em qualquer prenúncio de crise, se 
desfazerem primeiramente de seus empregados e só em último caso, se desfazem de seus iates.  
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
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De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária.  
   
   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.  
[...] 
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente e contratos a termo;  
[...] 
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/ANCA - 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;  
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- 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: 
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:20726 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 Sociais), o seguinte:  
"Art. - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:  
I - Garantia da relação de emprego, salvo:  
a) contrato a termo;  
b) ocorrência de falta grave;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, atendidas as peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
b) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
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empresa;  
e) pagamento de indenização progressiva e  
proporcional ao tempo de serviço, na forma da lei. 
Justificativa: 
As classes empresariais do Rio Grande do Sul, sob a égide de suas entidades representativas, 
conscientes da responsabilidade social que lhes incumbe, neste momento, face aos trabalhos da 
Assembleia nacional Constituinte, considerando que:  
- A Constituição deve ser elaborada com objetivos a longo prazo e não casuísticos: 
- A Constituição não deve atender a uma pauta de reivindicações inviáveis, por mais sociais que 
possam, à primeira vista, parecer as propostas. 
- A Constituição deve considerar que o maior benefício social será alcançado à medida que propiciar 
a criação e manutenção de postos de trabalho; 
- A Constituição deve definir os princípios pelos quais os empregadores e empregados, pelo processo 
de negociação, encontrarão os caminhos para o crescimento do mercado de trabalho, única forma 
possível de se obter um real aumento do nível de vida dos cidadãos; 
Concessões, benefícios e avanços sociais não devem ser introduzidos sem o devido respaldo de uma 
correspondente elevação do nível de produtividade e devem ser oportunos, gradativos, regionais, 
setoriais, viáveis e esta otimização somente é possível por um processo de negociação coletiva; 
Propõem a emenda supra ao texto do Anteprojeto de Constituição. 
A emenda ora proposta decorre do fato de entendermos que nossa história, já provou inviável 
qualquer sistema que, aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez do 
mercado de trabalho que prejudique e afronte a liberdade de trabalhar. 
Estabilidade no emprego sem a contrapartida de garantia dos negócios é uma equação insolúvel. As 
eventuais instabilidades da economia, fatalmente comprometerão a produtividade, a eficiência e 
competitividade. 
Assim, a garantia da relação de emprego deve estar ressalvada das seguintes ocorrências: 
- Contrato a termo – trata-se de necessidade da economia particularmente na demanda de serviços 
altamente especializados com objetivos fixados dentro de determinado período. 
- Falta grave- o empregador precisa dispor desta alternativa de dispensa a fim de preservar a 
harmonia interna de seu quadro funcional, sendo instituto contemplado pela constatação da 
capacitação profissional do contratado. 
- Fato Econômico Intransponível, técnico ou de infortúnio da empresa – como atividade de risco à 
empresa deve ser conferida mobilidade razoável para o enfrentamento de problemas intransponíveis, 
visando a preservação da atividade empresarial, devidamente demonstrada essa circunstância pelos 
próprios fatores inerentes a variáveis do universo no qual o empreendimento está inserido: 
- Pagamento de indenização – ao empregador cabe a responsabilidade de pagamento de 
indenização proporcional e progressiva ao tempo de serviço como única medida adequada capaz de 
compensar o empregado pelo período de sua dedicação á empresa sem inviabilizá-la. 
AUTOR : EDEGAR LUIZ ZABKA E OUTROS. 
Parecer:   
   A Emenda Popular sob exame propõe uma fórmula de garantia da relação de emprego, a qual 
prevê exceções, correspondentes a possibilidades de rescisão contratual, nos casos de contratos a 
termo, ocorrência de falta grave, contratos de experiência, superveniência de fato econômico, técnico 
ou de infortúnio da empresa e pagamento de indenização relacionada ao tempo de serviço.  
Optamos, em nosso substitutivo, em matéria de garantia de relação de emprego, por um preceito que 
prevê contrato de trabalho protegido contra a dispensa imotivada ou sem justa causa, conforme for 
regulado na lei ordinária.  
Assim decidimos porque, posta a questão da relação de emprego entre os dois polos fundamentais 
da necessidade social de preservar a sobrevivência econômica das empresas e do imperativo de 
libertar o trabalhador do fantasma da dispensa arbitrária, ficou evidente para nós que a solução não 
pode ser a do livre jogo do mercado de trabalho, por ser o trabalhador a parte mais fraca, o 
hipossuficiente.  
Nesse contexto, o Estado precisa intervir para proteger até onde for socialmente conveniente, o 
trabalhador, que, no confronto direto com o empregador, não dispõe de recursos para assegurar uma 
relação de emprego livre do rompimento abrupto e decorrente da pura e simples vontade do 
empregador, norteada para a lucratividade do seu empreendimento.  
A solução reside, pois, na proteção ao contrato de trabalho contra aquele rompimento anti-social, que 
compromete o sustento do trabalhador e o de sua família.  
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Examinando a nossa fórmula pelo ângulo dos interesses do empregador, por outro lado, vemos que 
ela é equitativa e viável: a lei ordinária regulará a relação de emprego de modo que seja preservada a 
saúde econômica da empresa, que é, também, elemento do equilíbrio social, eliminando, como 
fator inaceitável, tão somente a dispensa inopinada, destituída de qualquer razão socialmente válida.  
Em havendo razão válida, a dispensa se legitima.  
Não há, portanto, o que temer, da parte dos empregadores.  
O que pretendemos é a proteção à relação de emprego, contra o abuso das despedidas arbitrárias, 
inegavelmente ocorrente em nosso País.  
Nossa fórmula, portanto, esperamos, atenderá aos reclamos da justiça social e aos interesses das 
duas partes envolvidas.  
Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda, que a nosso ver, apresenta uma fórmula pior do que a 
nossa. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20955 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 7o. do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 7o. - ..................................  
I - Estabilidade no emprego após cinco anos  
de vigência do contrato de trabalho. 
Justificativa: 
A finalidade da presente emenda é instituir as bases constitucionais para as bases constitucionais 
para a integração do instituto jurídico trabalhista da estabilidade num sistema legal harmônico, em 
que seja assegurada ao trabalhador a posse jurídica do emprego, após o decurso de um prazo de 
cinco anos. 
Trata-se de corrigir a deplorável situação a que foi relegado o trabalhador brasileiro a partir da criação 
do sistema do FGTS, em 1966, quando praticamente foi feito tabula rasa árduas conquistas do 
movimento trabalhista em prol de um mínimo de garantia de manutenção do emprego, como se fonte 
única de assistência à sua família. 
Com efeito, ao representar renúncia tácita à estabilidade segundo entendimento quase unânime da 
doutrina e da jurisprudência a introdução do FGTS marcou o ato de maior violência perpetrado pelo 
regime pós-64 contra direitos do trabalhador, que foi recolocado, segundo o jurista Mozart 
Russomano, “ na posição instável de mero acessório da empresa, podendo ser dispensado a 
qualquer momento, segundo o livre arbítrio do empresário”. 
Ora, a tônica da evolução do Direito do Trabalho aponta no sentido da superação definitiva da 
concepção tradicional de subordinação do trabalhador aos caprichos do empresário, a partir da 
reconceituação da empresa como “comunidade de trabalho”, orientada não mais pelo sentido de 
produção como lucro ou poder, mas de produção “como serviço, operando a integração do 
trabalhador e do empregador, como representantes de grupos sociais não mais contrapostos e sim 
unidos numa mesma atividade, dirigida ao bem comum de toda sociedade “ no preciso dizer do Prof. 
Sebastião Machado Filho. 
Ao suprimir a estabilidade do trabalhador, o FGTS consagrou rompendo destarte com a linha de 
evolução do Direito do Trabalho a dissociação entre trabalhador e o empresário, gerando condições 
propicias ao surgimento de tensões sociais, com efeitos radicalmente contrários aos objetivos então 
alegados em favor da criação do Fundo. 
Cabe ressaltar que a ideia de FGTS em si, como instrumento de “estabilidade econômica” do 
trabalhador, não merece qualquer reparo. O que tornou intolerável para as classes trabalhadoras foi o 
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fato de, sob o manto enganoso da “opção“, ter sido na prática eliminada a garantia do emprego 
conquistado pelo trabalhador durante várias décadas de sofrimento e luta. 
Urge, portanto, inscrever na nova Carta magna novo preceito claro e insofismável, que venha a 
resgatar para o trabalhador seu direito básico à manutenção do emprego, eis que só assim se poderá 
alcançar a almejada integração do trabalhador à vida e ao desenvolvimento da empresa como 
organismo social. É necessário, para isso, conciliar o interesse da empresa com o organismo social, 
com o interesse social que representa a fixação de um regime de segurança para o trabalhador, e 
como o objetivo de dignificação da pessoa humana no respeito aos seus direitos fundamentais. 
A fórmula sugerida contempla a competitividade e a simultaneidade dos dois sistemas, reduzindo-se 
para 10 para 5 anos o tempo de serviço necessário à aquisição do direito a estabilidade. Tal opção 
nos parece mais realista, além de evitar a insustentável situação vigente no sistema de estabilidade 
aos 10 anos, no qual o trabalhador mantinha até nove anos de expectativa, até se ver lançado na 
situação de desempregado em idade que lhe impunha condição desfavorável de competição no 
mercado de trabalho. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, como se propala 
enganadamente, ter a garantia ir restrita de permanecer no emprego contra a vontade do 
empregador. Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que 
não pode ser tratado como uma simples peça, u instrumento ou máquina que, após usada, é jogada 
fora como inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:21048 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO,  
SUBSTITUTIVO DO ILUSTRE RELATOR, VISANDO ADEQUAÇÃO  
DO DISPOSITIVO, NO ART. 7o, inciso I e III,  
PROPONHO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
Art. 7o. ....................................  
I - Estabilidade no emprego, garantindo-se a  
indenização por tempo de serviço, a ser paga por  
um FUNDO DE GARANTIA, custeado pelos empregadores,  
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nos casos de desligamento voluntário e resolvido  
de comum acordo ou na despedida por motivo  
comprovado na Justiça do Trabalho, assegurada à  
reintegração."  
Suprima-se o inciso III, renumere-se os demais. 
Justificativa: 
A academia Nacional de Direito do Trabalho, o Instituto do Advogados do Brasil, inúmeras entidades 
sindicais e quase todos juristas brasileiros especializados em Direito do Trabalho têm insistido na 
necessidade de proteger-se o empregado contra a despedida arbitrária, sem prejuízo da 
sobrevivência do FGTS. A EMENDA sugerida, trata-se de uma proposição aprovada pelo IAB e foi 
convertida em Projeto Lei do ilustre Senador Nelson Carneiro (n° 366/79), baseado na proposta 
apresentada por Benedito Bonfim e Arion Savão Romita, rejeitada por indicação de Eugênio 
Hadddock Lobo, que foi relatada por Júlio Cesar do Prado Leite, em 19 de setembro de 1984, mas 
não logrou êxito assim como o Projeto de Lei, pelo signatário da Emenda apresentado na Câmara 
dos Deputados. Aliás, como Presidente da Comissão de Legislação da Câmara do Deputados, o 
signatário, também apoiou a iniciativa do Deputado Pimenta da Veiga, no sentido de aplicar a todos 
os empregados o regime de FGTS acoplado a um sistema de garantia no emprego de forma a 
impedir a despedida arbitrária ou imotivada. Todavia cumpre não confundir essas propostas com 
outras, de feição nitidamente demagógica. 
Por fim, vale recordar a conclusão sobre a questão adotada pelo mais recente CONGRESSO 
BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO (Fortaleza, Março/87), promovido pela ACADEMIA 
NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO, juntamente com o TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO: 
“ADOTAR A TEORIA DA NULIDADE DA DESPEDIDA ARBITRÁRIA, COMPATIBILIZANDO-SE COM 
O REGIME DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PARA TANTO, AFIGURA-SE 
RECOMENDÁVEL NORMA LEGAL INSPIRADA NA CONVENÇÃO n° 158/82. DA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO”. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, portanto, como 
contraposição ao livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias 
envolvidas têm se manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, como se propala 
enganadamente, ter a garantia ir restrita de permanecer no emprego contra a vontade do 
empregador. Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que 
não pode ser tratado como uma simples peça, u instrumento ou máquina que, após usada, é jogada 
fora como inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21294 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 7o, inciso I  
Dê-se ao inciso a seguinte redação:  
I - Contrato de Trabalho com segurança no  
emprego, somente permitida a dispensa do empregado  
se houver justa causa ou motivo relevante de  
natureza econômico-financeira ou técnico-  
administrativa, na forma da lei. 
Justificativa 
A Constituição não deve permitir a dispensa arbitrária. A despedida, entretanto, pode ser realizada 
desde que seja por justa causa ou por motivo relevante. A expressão “segurança no emprego” já se 
encontra no art. 53 da constituição de Portugal. A redação sugerida parece-nos mais precisa. 
Parecer:   
   Concordamos, em parte, com a Emenda, no sentido de que há necessidade de se conceituar 
hipóteses em que se verifica a inocorrência da despedida arbitrária.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21368 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o inciso I, do artigo  
7o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave comprovada  
judicialmente;  
b) contrato a termo, não superior a dois  
anos, nos casos transitoriedade dos serviços ou da  
atividade da empresa;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, não superiores a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena  
de reiteração ou indenização, a critério do empregado; 
Justificativa 
Propomos a utilização da redação dada anteriormente ao dispositivo que trata da estabilidade no 
emprego. O texto atual não garante ao trabalhador o direito ao trabalho. 
A estabilidade no emprego é uma reinvindicação dos trabalhadores e de suas organizações sindicais, 
constantes em todas as pautas de negociações coletivas das diversas categorias profissionais, em 
todos os Estados brasileiros. Não podemos permitir que os trabalhadores continuem a mercê das 
vontades dos empregadores. A garantia do emprego é acima de tudo fator de tranquilidade social. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
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controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:21429 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Inciso "I" do artigo 7o.  
O inciso "I" do art. 7o. do Projeto de  
Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 7o. .................................. 
I - Contrato de trabalho protegido contra  
demissão sem justa causa, nos termos da lei; 
Justificativa 
O objetivo da presente alteração é excluir a expressão “imotivadas” tendo em vista que a legislação 
atual define os casos de demissões “COM JUSTA CAUSA”, sendo que quaisquer outras demissões 
ocorrem por pedido do empregado, por acordo ou demissão sem justa causa. O termo “demissão 
imotivada” no texto constitucional pode levantar celeumas inconciliáveis. 
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22138 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva do Inciso I do artigo 7o. Proposição:  
I - "Contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos  
da lei, assegurado às pequenas e médias empresas o  
direito de julgamento quanto as aptidões do  
trabalhador para o exercício de suas funções". 
Justificativa: 
Dar a maleabilidade necessária às pequenas e médias empresas que por falta de estrutura de 
recursos humanos de alto custo, necessitam de tempo para testar e treinar seus funcionários 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte a Emenda, no sentido de que as disposições do inciso I do artigo 7o. não se 
aplicam à pequena empresa com até dez empregados.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22229 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 7o., inciso I  
"Art. 7o. Além de outros, são direitos dos  
trabalhadores:  
I - contrato de trabalho protegido, mediante  
indenização, contra despedida imotivada ou sem  
justa causa, nos termos da lei." 
Justificativa 
A proposta constitui um meio termo entre as propostas de estabilidade e as que desejam, 
simplesmente, manter a situação jurídica atual, com o livre direito de despedir por parte do 
empregador. 
A segurança ao trabalhador, segundo a Emenda, será dada mediante indenização, cujo valor a lei 
fixará, que terá um caráter de cláusula penal ao contrato de trabalho. Quem despedir e não provar a 
motivação (técnica, financeira, econômica ou por fato de terceiro) ou quem despedir simplesmente 
sem alegar nada, deverá sofrer penalidade desestimuladora. 
Esta, por outro lado, constituirá importante complemento do seguro-desemprego, que constitui outro 
direito dos trabalhadores. 
O Congresso, após, com calma, mediante lei, disporá sobre a instituição da indenização nos casos 
concretos. 
Essa é a última fórmula equilibrada entre os interesses sociais em jogo. 
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22696 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso I, do artigo 7o., do  
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Projeto de Constituição, substitutivo do relator,  
pela seguinte redação:  
Inciso: proteção ao contrato de trabalho pela  
proibição de demissão imotivada, assim considerada  
a que não se fundar em falta grave, motivo  
econômico intransponível, força maior, sob pena de  
reintegração, ressalvados:  
a) contratos a termo não superiores a dois  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
atividade da empresa;  
b) contratos de experiência, com prazos não  
superiores a 90 (noventa) dias, atendidas as  
peculiaridades do trabalho a ser executado;  
c) empresas com menos de dez empregados;  
d) exercício de cargo de confiança imediata; 
Justificativa: 
O dispositivo representa o anseio fundamental da classe trabalhadora que consiste na garantia do 
emprego.  
Parecer:   
   Concordamos, em parte, com a Emenda, no sentido de que há necessidade de se conceituar 
hipóteses em que se verifica a inocorrência da despedida arbitrária.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23446 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 7o., item I  
"Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho protegido, mediante  
indenização compensatória, contra despedida  
imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei". 
Justificativa: 
A proposta pretende conciliar a divergência entre os defensores da estabilidade e os que defendem a 
liberdade de despedir. 
Estabelecendo a lei que a despedida (cuja motivação não ficar comprovada) ou sem justa causa 
sujeira o empregador a indenização compensatória em favor do empregado, a regra limita a 
despedida arbitrária. 
Por outro lado, se ela ocorrer, o empregado receberá uma indenização que se somará ao salário-
desemprego, o que lhe poderá garantir a sobrevivência condigna até obter novo emprego. 
Ademais, elimina-se a incerteza que a redação do Projeto suscita sobre as consequências da falta de 
motivação: seria a reintegração? Como pagamento de salários atrasados? 
A fórmula proposta protege o contrato de trabalho e, ao mesmo tempo, penaliza o empregador que 
quiser despedir por motivos não justificados. 
Parecer:   
   Caberá ao legislador, regulamentando o disposto no inciso I do artigo 7o., configurar as hipóteses 
de "proteção contra a despedida imotivada", entre as quais, obviamente, não está excluída a fórmula 
tradicional da indenização pecuniária. Preferimos, por isso, manter o dispositivo tal como está no 
Substitutivo, que dá maior flexibilidade e autonomia à lei ordinária. 
   
   EMENDA:23626 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título II, Capítulo II  
Dê-se ao inciso I, do artigo 7o., a seguinte redação:  
Art. 7o. - I - Garantia do direito ao  
trabalho mediante relação de emprego. 
Justificativa 
Longe de garantir o emprego, o substitutivo, se mantido trará graves prejuízos ao País, como um 
todo. Revela-se impeditiva da oferta de emprego a obrigatoriedade do empregador manter no 
trabalho, tanto os bons, como os maus empregados. 
Não se pode entender a regularidade de trabalho numa empresa garantidora de produção se, pelo 
impedimento de despedida de trabalhadores improdutivos, estabelecer-se o nivelamento por baixo, 
da capacidade de produção. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:23743 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Redija-se o inciso I, do art. 7o.,  
acresentando-lhe dois parágrafos, assim:  
I - estabilidade no emprego, desde sua  
admissão, da qual decairá desde que tenha mau  
comportamento, cometa ato de improbidade,  
indisciplina, insubordinação, desídia ou se  
conduza de forma que possa ser considerado mau  
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empregado, atos esses reconhecidos na Justiça do  
Trabalho.  
Parágrafo 1o. - No caso do empregador passar  
por crise financeira, comprovada diante da Justiça  
do Trabalho, será também permitida a dispensa do  
trabalhador.  
Parágrafo 2o. É permitido o contato de  
trabalho experimental pelo prazo de até três meses. 
Justificativa: 
O empregado não pode exercer o seu trabalho sem garantia de estabilidade, desde que se comporte 
como pessoa habituada a reger seus atos dentro dos padrões da dignidade, É claro, passando o 
empregador por crise financeira justificadora da dispensa do preposto, comprovada no judiciário, essa 
estabilidade cessará, tal qual ocorre quando o empregado comete as faltas arroladas. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:23827 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se o inciso I, do art. 7o. 
Justificativa: 
O instituto da estabilidade não deve ser incluído na Constituição pelos malefícios que acarretará à 
economia nacional neste estágio de transição, e pela redução da geração de empregos com o 
consequente aumento do número de conflitos na relação trabalhista. 
O inciso que se propõe suprimir indica o caminho para uma forma de proteção ao contrato de 
trabalho de consequências danosas para a relação laboral, gerando a instabilidade geral que não 
interessa nem à empresa nem ao trabalhador. A impossibilidade da rescisão do contrato de trabalho 
pela vontade das partes criará a desconfiança recíproca, onde faltas escusáveis e procedimentos 
cordiais e tolerantes serão substituídos por advertências e punições, originando um ambiente de 
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confronto, reacendendo uma diferença que o progresso social quer eliminar, ficando afastada a 
perspectiva de paz social. 
Desta forma, o contrato de trabalho se transformará em contrato de alto risco, com menos empregos, 
redução das oportunidades de trabalho para os mais idosos e menos qualificados, impedindo o 
aprendizado no emprego. Restará ao trabalhador tornar-se seu próprio empregador em uma atividade 
artesanal, o que, em síntese, representa um incrível retrocesso social. 
A proteção ao contrato de trabalho, a garantia de emprego, somente será conseguida de maneira 
permanente por via de uma política econômica de governo consistente e realista e a administração 
pública eficiente para que possamos ter empresas estáveis e empregos estáveis. 
Finalmente, a relação de trabalho não pode ser vista sob as condições de determinadas regiões ricas 
do Brasil. O trabalho dever ter tratamento diferenciado nas diversas regiões, nas diversas 
modalidades, no campo e na cidade, e especialmente nas micro e pequenas empresas onde o 
empregador compartilha das mesmas ferramentas e instrumentos de trabalho em igualdade de 
condições, ás vezes em reduzidos locais de trabalho, onde a convivência poderá se tornar 
impossível. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:23915 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 7o.  
O inciso I do art. 7o. do projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
"Indenização por despedida imotivada ou sem  
justa causa, nos termos da lei." 
Justificativa 
Permitir a despedida apenas motivada ou por justa causa equivale a conceder a estabilidade em 
outras cores. 
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A estabilidade no emprego, num país de população eminentemente jovem com é o Brasil, se 
transformará, sem dúvida nenhuma, em estabilidade no emprego para aqueles que não tiveram ainda 
a oportunidade de alcançar o mercado de trabalho. 
A estabilidade aos 10 anos comprovou, infelizmente, que o empregado, ciente e seguro desta 
garantia, acomoda-se no emprego, desinteressando-se pela modernização do trabalho, pela 
descoberta de novas e melhores técnicas e condições para sua realização e, não raro, pratica toda a 
sorte de faltas funcionais, sem que pela sua média gravidade possa caracterizar a dispensa por justa 
causa ou motivada. 
Isto gera clima de intranquilidade entre as partes, queda na reciprocidade estagnação salarial, 
culminando com a baixa produtividade, tudo em prejuízo da Nação. 
Ademais, a lei trabalhista nacional confere ao empregador todos os riscos da produção e do negócio. 
Em consequência, obriga-lo a conviver com empregados que não venham correspondendo 
profissional e tecnicamente será encarar unilateralmente o problema e resolvê-lo sem atender aos 
princípios da equidade. 
De outra parte, admitindo-se que possam haver dimensões irresponsáveis se propõe, para inibi-las, a 
criação de uma indenização verdadeira penalidade para o empregador, ao mesmo tempo em que se 
mantém no projeto o inciso III do Artigo 7°, preservando as disposições do FGTS, atendendo desta 
forma as necessidades das empresas, sem esquecer a segurança dos empregados. 
Sendo empresa e empregados essenciais à produção e ao desenvolvimento nacional, é 
imprescindível que as medidas de proteção de um dos lados não desampare o outro, resultando no 
aniquilamento de ambos. 
A emenda remete à legislação ordinária definir os valores devidos pelas empresas, bem como as 
condições em que o empregado despedido receberá esta indenização. 
Com isto permite-se estudos aprofundados sobre os valores justos e forma de maior conveniência 
pela qual se pagar no tempo esses valores, sem que eles se constituam em estímulo para que os 
empregados provoquem a própria demissão.  
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24001 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 7o.  
O Inciso I do Art. 7o. do projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
Indenização por despedida imotivada ou sem  
justa causa, nos termos da Lei. 
Justificativa 
Permitir a despedida apenas motivada ou por justa causa equivale a conceder a estabilidade em 
outras cores. 
A estabilidade no emprego, num país de população eminentemente jovem como é o Brasil, se 
transformará, sem dúvida nenhuma, em estabilidade no desemprego para aqueles que não tiveram 
ainda a oportunidade de alcançar o mercado de trabalho. 
A estabilidade aos 10 anos comprovou, infelizmente, que o empregado, ciente e seguro desta 
garantia, acomoda-se no emprego, desinteressando-se pela modernização do trabalho, pela 
descoberta de novas e melhores técnicas e condições para sua realização e, não raro, pratica toda a 
sorte de faltas funcionais, sem que pela sua média gravidade possa caracterizar a dispensa por justa 
causa ou motivada. 
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Isto gera clima de intranquilidade entre as partes, queda na reciprocidade estagnação salarial, 
culminando com a baixa produtividade, tudo em prejuízo da Nação. 
Ademais, a lei trabalhista nacional confere ao empregador todos os riscos da produção e do negócio. 
Em consequência, obriga-lo a conviver com empregados que não venham correspondendo 
profissional e tecnicamente será encarar unilateralmente o problema e resolvê-lo sem atender aos 
princípios da equidade. 
De outra parte, admitindo-se que possam haver dimensões irresponsáveis se propõe, para inibi-las, a 
criação de uma indenização verdadeira penalidade para o empregador, ao mesmo tempo em que se 
mantém no projeto o inciso III do Artigo 7°, preservando as disposições do FGTS, atendendo desta 
forma as necessidades das empresas, sem esquecer a segurança dos empregados. 
Sendo empresa e empregados essenciais à produção e ao desenvolvimento nacional, é 
imprescindível que as medidas de proteção de um dos lados não desampare o outro, resultando no 
aniquilamento de ambos. 
A emenda remete à legislação ordinária definir os valores devidos pela empresa, bem como as 
condições em que o empregado despedido receberá esta indenização. 
Com isto permite-se estudos aprofundados sobre os valores justos e forma de maior conveniência 
pela qual se pagar no tempo esses valores, sem que eles se constituam em estímulo para que os 
empregados provoquem a própria demissão. 
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24231 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 7o., item  
"Art. 7o. Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho protegido, mediante  
indenização compensatória, contra despedida  
imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei". 
Justificativa: 
A proposta pretende conciliar a divergência entre os defensores da estabilidade e os que defendem a 
liberdade de despedir. 
Estabelecendo a lei que a despedida (cuja motivação não ficar comprovada) ou sem justa causa 
sujeira o empregador a indenização compensatória em favor do empregado, a regra limita a 
despedida arbitrária. 
Por outro lado, se ela ocorrer, o empregado receberá uma indenização que se somará ao salário-
desemprego, o que lhe poderá garantir a sobrevivência condigna até obter novo emprego. 
Ademais, elimina-se a incerteza que a redação do Projeto suscita sobre as consequências da falta de 
motivação: seria a reintegração? Como pagamento de salários atrasados? 
A fórmula proposta protege o contrato de trabalho e, ao mesmo tempo, penaliza o empregador que 
quiser despedir por motivos não justificados. 
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24235 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 189  

 

Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do artigo 7o. I.  
Suprima-se o item I, do artigo 7o. 
Justificativa: 
O dispositivo enfocado é de início contraditório ao falar em “despedida imotivada”, pois que toda 
despedida tem um motivo, justo ou injusto. 
Atenta contra os interesses dos empregadores é prejudicial à produtividade nacional e não se 
conforma com o sistema jurídico vigente. 
Atenta contra os interesses dos empregadores pelo fato de estes, como partícipes de um contrato de 
trabalho bilateral, que é organizado “intuitu personnae”, ficarem impedidos de romper o contrato. É 
necessário deixar claro que o empregador deve ter o direito de admitir os empregados de sua escolha 
e ter o direito de demiti-los quando verificar que não atendeu a seus interesses, situação que se 
manifesta por motivos os mais variados, inclusive posicionamentos do empregado, que não chegando 
a constituir falta grave, o desmerecem no conceito empresarial. 
Atenta contra a produtividade nacional por que o trabalhador brasileiro, ainda não consciente de seus 
deveres, começará a produzir sempre menos, não se esforçando pela melhor produtividade na 
empresa, fato que se reflete na produtividade nacional. O regime da estabilidade, adorado, prova que 
o estável torna-se menos produtivo, provocador e insuflador dos outros empregados para não 
trabalharem. E agora se pretende dar a estabilidade desde o início do contrato de trabalho? 
E não se conforma com o sistema jurídico vigente porque, sendo bilateral, o contrato de trabalho 
deve, por sua natureza, trazer direitos e deveres para empregados e empregadores, respeitados os 
direitos de um e de outro. No caso, o dispositivo encerra direito dos empregados claramente 
atentatório contra o direito do empregador, o que é absurdo. 
Certo é, portanto, suprimir o item I do artigo 7º. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:24388 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao item "I" do art. 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. - ................................  
I - Garantia contra despedida imotivada ou  
sem justa causa, com opção pelo empregado entre a  
reintegração ou a indenização progressiva, nos  
termos da lei". 
Justificativa: 
A proposta em apreço é uma alternativa que entendemos viável. Não basta dizer que o trabalhador 
será protegido contra a demissão imotivada ou sem justa causa. Considero de fundamental 
importância já deixar expresso no texto constitucional que uma das garantias contra a despedida 
imotivada ou sem justa causa será a possibilidade de o empregado retornar à empresa ou ser 
indenizado. Essa indenização, por outro lado, deve ser progressiva, de acordo com o tempo do 
trabalhador na empresa. 
Parecer:   
   A reintegração ou a indenização do empregado despedido imotivadamente ou sem justa causa são 
matérias que deverão ser convenientemente disciplinadas na lei ordinária que vier a regulamentar o 
dispositivo. 
   
   EMENDA:24696 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título II  
Capítulo II  
Art. 7o. Item I - Propõe-se a supressão da  
expressão ... protegido contra despedida imotivada  
ou sem justa causa ... 
Justificativa: 
A redação presente no artigo não vem de forma nenhuma exprimir seguridade aos trabalhadores, ao 
contrário. 
Não podemos numa Constituição termos palavras que levam a duplicidade de interpretação. Assim, 
proponho que seja suprimida a expressão acima. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 191  

 

buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:25160 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 7o.  
O inciso I do art. 7o. do Projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
Indenização por despedida imotivada ou sem  
justa causa, nos termos da Lei. 
Justificativa: 
Permitir a despedida apenas motivada ou por justa causa equivale a conceder a estabilidade em 
outras cores. 
A estabilidade no emprego, num país de população eminentemente jovem com é o Brasil, se 
transformará, sem dúvida nenhuma, em estabilidade no emprego para aqueles que não tiveram ainda 
a oportunidade de alcançar o mercado de trabalho. 
A estabilidade aos 10 anos comprovou, infelizmente, que o empregado, ciente e seguro desta 
garantia, acomoda-se no emprego, desinteressando-se pela modernização do trabalho, pela 
descoberta de novas e melhores técnicas e condições para sua realização e, não raro, pratica toda a 
sorte de faltas funcionais, sem que pela sua média gravidade possa caracterizar a dispensa por justa 
causa ou motivada. 
Isto gera clima de intranquilidade entre as partes, queda na reciprocidade estagnação salarial, 
culminando com a baixa produtividade, tudo em prejuízo da Nação. 
Ademais, a lei trabalhista nacional confere ao empregador todos os riscos da produção e do negócio. 
Em consequência, obriga-lo a conviver com empregados que não venham correspondendo 
profissional e tecnicamente será encarar unilateralmente o problema e resolvê-lo sem atender aos 
princípios da equidade. 
De outra parte, admitindo-se que possam haver dimensões irresponsáveis se propõe, para inibi-las, a 
criação de uma indenização verdadeira penalidade para o empregador, ao mesmo tempo em que se 
mantém no projeto o inciso III do Artigo 7°, preservando as disposições do FGTS, atendendo desta 
forma as necessidades das empresas, sem esquecer a segurança dos empregados. 
Sendo empresa e empregados essenciais à produção e ao desenvolvimento nacional, é 
imprescindível que as medidas de proteção de um dos lados não desampare o outro, resultando no 
aniquilamento de ambos. 
A emenda remete à legislação ordinária definir os valores devidos pelas empresas, bem como as 
condições em que o empregado despedido receberá esta indenização. 
Com isto permite-se estudos aprofundados sobre os valores justos e forma de maior conveniência 
pela qual se pagar no tempo esses valores, sem que eles se constituam em estímulo para que os 
empregados provoquem a própria demissão.  
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
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configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25470 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 7o., item I.  
Dê-se ao item I do art. 7o., do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte  
redação:  
"I - Garantia do direito ao trabalho,  
mediante relação de emprego." 
Justificativa: 
A emenda visa a eliminar do texto constitucional dispositivos que ensejam intermináveis contendas 
jurídicas suscitadas pela expressão “demissão imotivada”. Do ponto de vista do emprego, a demissão 
será sempre imotivada, gerando uma querela judicial. Do ponto de vista do empregador, que corre o 
risco do negócio e tem de enfrentar as variações de mercado, a flexibilidade no manejo de mão-de-
obra é condição de sobrevivência. Quanto mais rígidos os requisitos de demissão, maior o 
desincentivo à contratação e mais tentadora a automação. O prejudicado, no fundo, seria o 
trabalhador pela diminuição da oferta de empregos. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:25795 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao inciso I do art. 7o. a seguinte redação:  
I - estabilidade no emprego, após 12 meses,  
através da garantia de indenização de um mês de  
salário por ano de serviço prestado ou fração,  
além do Fundo de Garantia e Aviso Prévio, na forma  
da lei, no caso de despedida sem justa causa. 
Justificativa: 
Sem a previsão, no texto constitucional, de indenização para proteção do contrato de trabalho contra 
a despedida sem justa causa, o dispositivo se torna mera enunciação teórica, sem deslinde prático. 
A garantia do emprego deve ser resolvida em indenização que beneficie o trabalhador; caso 
contrário, no fechamento, extinção, concordata ou falência a empresa, bem como, na ocorrência de 
morte ou incapacidade do empregador, ficariam os empregados sem qualquer arrimo. 
Com a emenda proposta, o empregado estará protegido através do seu direito à indenização que 
assim corresponde e se compatibiliza com a tradição de nosso direito trabalhista, percebendo um 
mês de salário, por um ano de serviço prestado e mais o FGTS. 
Não é admissível que após a prestação de vários anos de serviços, o empregado se veja alijado da 
empresa, sem nenhum ressarcimento; fora da previsão constitucional não haverá proteção efetiva do 
contrato de trabalho. 
Com a Emenda proposta, desaparece o fantasma da inviabilização das empresas, tão apregoado por 
nossos empresários, que cultivam o mau hábito de, em qualquer prenúncio de crise, se desfazerem 
primeiramente de seus empregados e só no último caso, se despojam de seus iates. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:26001 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art 7o., I  
Dê-se ao inciso I do art. 7o. a redação seguinte:  
Art. 7o. - .............................. 
I - contrato de trabalho com vedação de  
despedida sem justa causa; 
Justificativa: 
A presente emenda visa a valorização do trabalho como condição da dignidade humana. A rescisão 
do contrato de trabalho por motivos que não se constituam em justa causa implica em verdadeiro 
atentado à justiça social, corolário da nossa Carta Magna. Justiça social é igualdade e esta é negada 
quando no contrato laboral se deixa livre, nas mãos de uma só das partes, a faculdade de promover a 
rescisão do contrato de trabalho. Tal faculdade favorece uma minoria em detrimento da grande 
massa de trabalhadores. O fundo de garantia embora tenha se constituído uma conquista do 
trabalhador brasileiro importa, por outro lado na supressão do direito à estabilidade no emprego. É 
que o direito de opção, previsto em lei, a ser exercido pelo trabalhador, inexiste na prática. O 
empregador impõe ao empregado, quando da sua admissão, a opção por aquele regime de trabalho 
sem que possa este se opor ou reagir pela necessidade que tem do emprego, às vezes como única 
forma de subsistência. 
Parecer:   
   Reportando-nos ao parecer oferecido à Emenda no. Es29864-0 e outros de igual sentido, 
consideramos ser imprescindível coibir, também, a despedida imotivada do empregado, como forma 
de limitar o arbítrio do empregador. 
   
   EMENDA:26329 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item I, do Art.  
7o. do Substitutivo do Projeto de Constituição:  
"Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável e com justa remuneração". 
Justificativa: 
O país precisa urgentemente estimular os investimentos no setor produtivo para, entre outras coisas, 
gerar empregos que atendas às necessidades dos brasileiros. O referido item prevê garantia do 
direito ao trabalho, mas não fala da remuneração, que, ao nosso ver, é importante que seja tratada 
nesse tópico. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
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Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:26545 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do inciso I, do Art. 7o.  
Dê-se ao inciso I do Artigo 7o. do Projeto, a  
seguinte redação:  
"I - Garantia de emprego, na forma da lei". 
Justificativa 
A restrição à dispensa do empregado imposta pelo Projeto é de drasticidade que não se observa nem 
mesmo em países de economia estável. 
Afinal, o tecido econômico é composto de forças variadas: há grandes e tradicionais 
empreendimentos, ao lado de pequenos iniciantes. Não se pode dar o mesmo tratamento normativo a 
todos, sob pena de sucumbirem os mais fracos. 
O diretório existe para compensar desigualdades, não para favorecer os mais fortes. 
Por outro lado, raros são os países que tratam dessa matéria em sede constitucional, eis que mais 
adequada à lei ordinária. 
O Direito Comprado mostra que a estabilidade no emprego é obtida após a fluência de certo prazo, 
possibilitando, porém a despedida do trabalhador, não somente em razão de atos faltosos, em 
também por motivos de ordem técnica, econômica e financeira, observadas as características das 
empresas e das profissões. 
Ora, uma tal regulamentação necessariamente complexa, não se processa na esfera constitucional, 
mas no âmbito da lei ordinária ou dos acordos coletivos, em face das alternativas que comporta. 
Em vão favorecemos a classe trabalhadora com concessões paternalistas que oneram a sociedade 
com um todo, acarretando consequências nocivas à ordenação da economia e, portanto, aos próprios 
interesses sociais. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
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tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:26580 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 7o.  
O Inciso I do Art. 7o. do projeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Indenização por despedida imotivada ou sem  
justa causa, nos termos da Lei. 
Justificativa: 
Permitir a despedida apenas motivada ou por justa causa equivale a conceder a estabilidade em 
outras cores. 
A estabilidade no emprego, num país de população eminentemente jovem com é o Brasil, se 
transformará, sem dúvida nenhuma, em estabilidade no emprego para aqueles que não tiveram ainda 
a oportunidade de alcançar o mercado de trabalho. 
A estabilidade aos 10 anos comprovou, infelizmente, que o empregado, ciente e seguro desta 
garantia, acomoda-se no emprego, desinteressando-se pela modernização do trabalho, pela 
descoberta de novas e melhores técnicas e condições para sua realização e, não raro, pratica toda a 
sorte de faltas funcionais, sem que pela sua média gravidade possa caracterizar a dispensa por justa 
causa ou motivada. 
Isto gera clima de intranquilidade entre as partes, queda na reciprocidade estagnação salarial, 
culminando com a baixa produtividade, tudo em prejuízo da Nação. 
Ademais, a lei trabalhista nacional confere ao empregador todos os riscos da produção e do negócio. 
Em consequência, obriga-lo a conviver com empregados que não venham correspondendo 
profissional e tecnicamente será encarar unilateralmente o problema e resolvê-lo sem atender aos 
princípios da equidade. 
De outra parte, admitindo-se que possam haver dimensões irresponsáveis se propõe, para inibi-las, a 
criação de uma indenização verdadeira penalidade para o empregador, ao mesmo tempo em que se 
mantém no projeto o inciso III do Artigo 7°, preservando as disposições do FGTS, atendendo desta 
forma as necessidades das empresas, sem esquecer a segurança dos empregados. 
Sendo empresa e empregados essenciais à produção e ao desenvolvimento nacional, é 
imprescindível que as medidas de proteção de um dos lados não desampare o outro, resultando no 
aniquilamento de ambos. 
A emenda remete à legislação ordinária definir os valores devidos pelas empresas, bem como as 
condições em que o empregado despedido receberá esta indenização. 
Com isto permite-se estudos aprofundados sobre os valores justos e forma de maior conveniência 
pela qual se pagar no tempo esses valores, sem que eles se constituam em estímulo para que os 
empregados provoquem a própria demissão.  
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26792 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II, Capítulo II Art.  
7o., item I  
Complete-se a redação do Item I do art. 7o.  
que passa ser a seguinte:  
"Item I - Contrato de trabalho protegido  
contra despedida imotivada ou sem justa causa nos  
termos da Lei, que assegurará sem prejuízo de  
outros os seguintes direitos:  
a) Indenização proporcional ao tempo de serviço.  
b) Aviso prévio proporcional ao tempo de  
serviço, sendo no mínimo de trinta dias." 
Justificativa: 
A norma proposta está baseada num princípio de solidariedade social. 
Não pode permanecer a perversa legislação atual, que, na prática, onera com o fardo mais pesado, 
exatamente o polo mais frágil de relação de emprego, ou seja, o trabalhador. 
Parecer:   
   Reportando-nos aos termos do parecer oferecido à Emenda no. ES23446-3 e de outras em igual 
sentido, acolhemos, em parte, a presente no que se refere ao aviso-prévio. 
   
   EMENDA:26972 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se o inciso I do Artigo 7o, que passa  
a ser redigido como se segue:  
I - Contrato de trabalho estável nos termos da lei. 
Justificativa: 
A estabilidade do emprego é um princípio tão importante para a harmonia social que não poderá ser 
excluída do Texto Constitucional. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
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Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:27273 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 7o., inciso I  
- contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada nos termos da lei. 
Justificativa 
Justifica-se a supressão de expressão “ou sem justa causa” pelo fato de que a mesma se encontra 
inserida no conceito geral de despedida imotivada. 
Parecer:   
   O conceito de despedida imotivada está mais adstrito ao livre arbítrio do empregador de rescindir, a 
seu talante, o contrato de trabalho. Já a justa causa, será sempre reflexiva, isto é, dependente da 
ação ou omissão do empregado. As duas hipóteses, portanto, são diversas. 
   
   EMENDA:27470 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso 1o., do art. 7o., do  
Substitutivo do Relator, ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"I - Contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos  
da Lei, através de indenização pecuniária  
calculada sobre o saldo do Fundo de Garantia do  
tempo de serviço em alíquotas crescentes  
proporcionais à duração do contrato de trabalho." 
Justificativa: 
Mantido, como o Projeto mantém, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, pretende-se, com a 
presente emenda, especificar a forma de indenização pecuniária a ser paga ao empregado em caso 
de despedida imotivada ou sem justa causa e, paralelamente, assegurar vínculos empregatícios mais 
estáveis. 
Parecer:   
   O inciso III do artigo 7o. mantém, na sua integridade e finalidades, o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. Caberá ao legislador, ao regulamentar o inciso I do artigo 7o. do Substitutivo avaliar se o 
FGTS é suficientemente compensatório da despedida imotivada ou sem justa causa, ou se é caso de, 
paralelamente, instituir outra indenização proporcional ao tempo de serviço. 
   
   EMENDA:28801 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso I, do Art. 7o.  
Dê-se ao inciso I do art. 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. ..................................  
I - estabilidade, mediante garantia contra a  
despedida imotivada, nos termos da lei, e fundo de  
compensação do tempo de serviço." 
Justificativa: 
Estamos reiterando a Emenda IPI 4927-4, que incorpora sugestão do Prof. Arnaldo Sussekind (in 
Direitos Sociais na Constituinte), a qual julgamos indispensável acrescentar a expressão “...nos 
termos da lei...”, perfeitamente cabível ao caso. 
Entendemos que não se deve temer a colocação do princípio da “estabilidade” no texto constitucional, 
se devidamente resguardados seus efeitos danosos à saúde da empresa e da economia em geral, 
através da competente regulamentação que se destinará especificamente para as situações que 
garantam ao trabalhador a existência de normas impeditivas da despedida arbitrária e sem motivo. 
Nesse aspecto, não poderia o constituinte brasileiro de 1987 reverter a tendência universal do direito 
de proteção à segurança do emprego, para produzir normas que representam indesejável retrocesso 
ao próprio texto vigente. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:29102 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Substitua-se o item I do art. 7o. pelo seguinte  
"I - a lei assegurará a estabilidade do  
empregado no emprego" 
Justificativa: 
A redação do projeto ficou ambígua e a Constituição deve ser clara. Será ou não assegurada a 
estabilidade do emprego no emprego? Se não for assegurada, como propõe a emenda e estava no 
anteprojeto revisto, isto deve ficar bem claro para que outras vantagens compensem o retrocesso que 
os trabalhadores suponham não iria ocorrer. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:29361 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao item I do art. 7o. do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 7o. - ................................ 
I - contrato de trabalho;  
II - ........................................ 
XXIV - ................................... 
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - .................................... 
Justificativa: 
O direito que se outorga ao trabalhador é ao trabalho, direito este que se expressa com o contrato de 
trabalho. A estabilidade será, ou não, uma das cláusulas deste contrato. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
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controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:29410 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dar ao Art. 7o, item I, a seguinte redação:  
"I - proteção contra despedida imotivada ou  
sem justa causa, apurável em processo regular, nos  
termos da lei;" 
Justificativa: 
Não é apropriada a referência a “Contrato de Trabalho”, contida no texto atual, já que os destinatários 
dessa norma não são apenas os trabalhadores regidos pela legislação trabalhista, mas também os 
servidores públicos civis, conforme está expresso no art. 63 do substitutivo. 
Como é sabido, o servidor público civil pode ser admitido sob o regime estatuário, caso em que não 
há contrato de trabalho. 
A redação atual do inciso poderá levar à interpretação de que os servidores públicos civis não mais 
poderão ser admitidos sob o regime estatuário, o que não parece ter sido a intenção do autor do 
substitutivo. 
Acrescenta-se que a proteção contra a despedida imotivada somente poderá ser eficaz se o 
empregado for mantido no emprego até ser apurada, em processo regular, a justa causa para a sua 
demissão. 
Parecer:   
   Ao vedar a despedida imotivada ou sem justa causa, o substitutivo deixa implícito que a sua 
apuração só poderá ser feita "em processo regular, nos termos da lei." 
   
   EMENDA:29701 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso I do artigo  
7o. do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 7o. ................................ 
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável após 2 (dois) anos de  
serviço prestados ao mesmo empregador,  
ressalvados:  
a - Ocorrência de falta grave comprovada judicialmente;  
b - Superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena  
de reintegração ou indenização, a critério do  
empregado;" 
Justificativa: 
A estabilidade no emprego, ou garantia contra a dispensa imotivada, é um dos temas mais 
controvertidos dentre todos aqueles que estão afetos à Assembleia Nacional Constituinte. É um dos 
que tem mais críticas tem recebido dos setores mais conservadores das classes dirigentes, 
principalmente dos grandes empresários e das empresas multinacionais. 
As principais objeções dos opositores da garantia de emprego são : (a) a de que se trata de proposta 
paternalista, por isso mesmo repelia pelos trabalhadores que desejam conquista-la nas negociações 
coletivas com os empresários ; (b) provocará o desemprego, uma vez que os empregadores 
impedidos de despedir optarão pelos investimentos mais intensivos em tecnologia, libertadores de 
mão-de-obra; (c) é um atentado ao princípio de livre empresa, violador do direito de propriedade; (d) 
desestimulará o aumento da produtividade, favorecendo os maus empregos e prejudicando os mais 
capazes. 
Tais argumentos merecem apreciação. 
Situemos, inicialmente, os fundamentos da garantia de emprego. Ela pressupõe, em primeiro lugar, a 
democratização da estrutura da empresa, isto é, submete o poder patronal de rescindir o contrato de 
trabalho ao interesse social. O empregador continuará com seu poder de demitir, mas não poderá 
acioná-lo arbitrariamente, por capricho, enquanto inexistirem razões que justifiquem socialmente tal 
procedimento. 
Como se vê, falso o argumento de que a proposta incluída no anteprojeto da Constituição implica em 
proibir em proibir ou retirar do empresário o poder de demitir inerente à empresa capitalista. 
Na verdade, a garantia oferecida aos trabalhadores apenas a oferecida aos servidores públicos no 
Artigo 45, §3° do mesmo anteprojeto; sendo que os servidores públicos no Artigo 45, §3° do mesmo 
anteprojeto; sendo que os servidores militares têm a proteção contra a despedida imotivada a partir 
do momento em que são declarados aspirantes. Assim, se a garantia de emprego para os 
trabalhadores da empresa privada, é nociva ao interesse nacional, a estabilidade do servidor público, 
civil ou militar, deverá ser considerada nocivo ao interesse nacional. 
É uma questão de coerência: ou é boa para todos não serve para ninguém. 
Não é possível manter o atual esquema de relações entre capital e trabalho no qual o empregador 
dispõe do poder arbitrário e ilimitado de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho. 
Não é possível porque ele significa, ao mesmo tempo, manter a empresa privada como sociedade 
fechada, permanecendo o empregador judicialmente irresponsável -  na medida em que não está 
sujeito a nenhuma sansão ao demitir imotivadamente. Nem se diga que q proposta de multa, por 
exemplo, na hipótese de demissão sem justa causa se constitua em um corretivo inibidor da dispensa 
imotivadamente: essa alegada penalidade financeira é sempre incorporada aos custos e transferida 
para o consumidor nos preços de venda. A restrição tem que ser social, isto é, o empregador só 
poderá demitir se justificar socialmente o ato praticado. 
Não é possível porque o ilimitado poder de extinguir unilateralmente o contrato de trabalho confere ao 
empregador o perigoso privilégio de neutralizar o sistema de proteção ao trabalho, expresso na 
política salarial, na proteção do sistema de previdência Leis do Trabalho, na atuação da Justiça do 
Trabalho, e na ação sindical com expressão do poder social. Os reajustes e aumentos salariais têm 
sido permanente afetados pela rotatividade imotivada da mão-de-obra. Este é o motivo pela qual têm 
caído a participação do trabalho na divisão funcional de renda e os salários brasileiros se situam 
entre os mais aviltados do mundo. Esta é a causa pela qual enquanto no mundo civilizado o salário é 
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o principal fator de formação de custos, no Brasil representa o 4° ou 5° fator, bem abaixo dos juros 
bancários, dos impostos governamentais, do lucro e, em alguns casos da matéria prima. Este 
também tem sido o motivo das dificuldades enfrentados pela previdência social brasileira, cuja receita 
é afetada pelos baixos níveis salariais. Aliás, a garantia ao trabalho foi introduzida inicialmente na 
legislação previdenciária como forma de garantir a estabilidade da receita previdenciária. Este é o 
motivo do agravamento das tensões sociais, resultante da violação dos direitos assegurados em lei. 
O trabalhador sabe que se recorrer à justiça do trabalho ganhará a questão, mas seguramente 
perderá o emprego. E o movimento sindical fica prejudicado porque a insegurança no emprego 
impede a consolidação de liderança sindicais. 
Não é possível porque ali onde a empresa é uma sociedade fechada e ante democrática, afigura-se 
inviável a consolidação de uma sociedade politicamente aberta. 
Sob o enfoque econômico, a rotatividade incontrolável da mão-de-obra é uma das principais causas 
da concentração de renda em uma economia inflacionária como a nossa. Somos o país de mão-de-
obra abundante e barata em todos os setores, como afirma a propaganda governamental dirigida às 
empresas multinacionais e distribuída pelas agências do Banco do Brasil no exterior. 
Precisamente pelos motivos acima apontados, fracassou o programa habitacional operado pelo BNH. 
Explica-se: como a rotatividade da mão-de-obra implicava, e implica, na rotatividade dos depósitos do 
Fundo de Garantias, BNH foi obrigado a apelar para a poupança voluntária da Caderneta de 
poupança e das Letras Imobiliárias, muito mais caras do que os depósitos do FGTS e, em 
consequência, a desviar os financiamentos imobiliários para as camadas de mais alta renda, 
expurgando do programa os trabalhadores de menores salários, sujeitos à rotatividade da mão-de-
obra e por isto menor incapaz de responder pontualmente pelo pagamento das prestações 
constantemente elevadas. 
De outro lado, o argumento de que a garantia de emprego ser objeto de negociação coletiva entre 
empregados e empregadores é no mínimo, incorreto. 
A garantia de emprego nos países que, em número cada vez maior a adotam, não obedece a uma 
formula única. Em alguns países ela é objeto de negociação coletiva mais em outros é resultado de 
lei aprovada pelo legislativo. 
A negociação coletiva e adotada nos países cuja cultura jurídica emana do partido consuetudinário. 
Ali, a convenção coletiva ou a lei das partes, como é conhecida, dispõe sobre as condições de 
trabalho, inclusive a garantia contra a dispensa imotivada. 
Porém nos países cuja cultura jurídica emana do direito positivo (como a nossa, que provém do 
direito romano), o esquema de relações entre os grupos sociais resulta de leis aprovadas pelo 
legislativo, atendendo ao livre jogo das pressões democráticas dos trabalhadores organizados, por 
isto mesmo sem qualquer conotação paternalista. No Brasil, ademais pela deliberativa inexistência de 
legislação adequada, a chamada negociação coletiva não passa de uma farsa, na qual prevalece a 
imposição dos interesses patronais. 
Tais são os motivos pelos quais a proteção contra a dispensa imotivada surgiu no Brasil pela via do 
direito positivo, foi suprimida arbitrariamente por lei imposta inconstitucionalmente pelo regime militar, 
e deve ser restaurada pelo ato soberano do poder constituinte. 
Não se pode permanecer nesse quadro de insegurança em que vive o trabalhador brasileiro, posto 
que ele compromete, de forma profunda, o próprio processo de desenvolvimento nacional, além de 
impermitir uma estabilidade estrutural da própria empresa brasileira. 
Estão aí o exemplo do Japão – onde a estabilidade começa no início da relação de emprego e a 
Alemanha – onde a estabilidade começa ao sexto mês de trabalho - a darem exemplo de como a 
garantia ao trabalho é fundamental para a efetivação de um processo de desenvolvimento estável. 
Não posso compreender, por fim, que o empregador brasileiro possa continuar comparado ao 
Presidente da República do Brasil que, desfrutando dos poderes de AI-5, era juridicamente 
irresponsável, posto que estava acima da lei, acima de qualquer norma legal. 
Isto posto, me atrevo a apresentar a presente emenda e, ao submetê-la à consideração dos meus 
ilustres pares, deles peço o apoio para a sua aprovação, por dizer de perto não apenas aos 
interesses dos trabalhadores e dos empregadores, mas, sobretudo, por dizer respeito aos interesses 
nacionais. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
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Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:29864 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir o art. 7o., item I, do substitutivo  
do Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O item I, cuja supressão se propõe, choca-se, de início, com o disposto no item III do mesmo artigo, 
que prevê a continuação do FGTS. 
Realmente, são dois sistemas diversos: ou o empregado adquire estabilidade em seu emprego, ou 
tem a garantia do seu tempo de serviço mediante depósito mensal, pelo empregador, de quantia que 
lhe garanta um patrimônio no caso de despedida imotivada ou sem justa causa. Os dois benefícios, 
cumulados, constituiriam ônus insuportável para o empresariado. 
Por outro lado, conceder ao empregado, de modo indiscriminado e sem prazo de carência algum, 
uma estabilidade funcional iria disseminar a prática do emprego clandestino, pois nenhum empresário 
poderia suportar o ônus desse encargo. 
A estabilidade imediata no emprego envolve sério risco, tano para o empregado quanto para o 
empregador. 
Para o empregado, porque o apego ao emprego inicial iria impedi-lo de, com o tempo e a experiência 
adquiridas, procurar desenvolver atividades lucrativas por conta própria. 
Para o empregador, porque a permanência, em sua empresa, de mão-de-obra desqualificada, 
contratada inicialmente pela simplicidade inicial das tarefas, ou por motivo de economia de despesas, 
iria impedir o desenvolvimento e a modernização tecnológica do processo produtivo. 
A legislação trabalhista atual somente concede a estabilidade ao empregado, não optante do FGTS, 
após 10 anos de serviço. 
É uma disposição sábia e justa, que não vem sofrendo críticas que justifiquem sua revogação. 
O dispositivo proposto no substitutivo iria inibir o empresariado nacional de contratar qualquer novo 
empregado, pelo receio de que, mais tarde, não sendo ele necessário, venha a ser obrigado a mente-
lo no emprego. 
Ocorre, ainda, que nas microempresas o relacionamento entre patrão e empregado é muito próximo e 
estreito, quase familiar. Atritos e divergências pessoais frequentemente surgem que não constituem 
justa causa para a despedida em face da Lei, mas que impedem a continuidade do empregado no 
local, que muitas vezes é a própria moradia do empregador. 
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O dispositivo cuja supressão se propõe é imprudente, pois contribuiria para a deterioração das 
relações empregado-empregador. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:30253 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dar ao art. 7o. inciso I, a seguinte redação:  
"I - Proteção contra demissão, ou despedida  
sem justa causa, apurável em processo regular, nos  
termos da lei;" 
Justificativa: 
Não é adequada a expressão “CONTRATO DE TRABALHO”, constante do texto atual, uma vez que 
os destinatários dessa norma não são apenas os trabalhadores subordinados à CONSOLIDAÇÃO 
DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), mas, também, os servidores públicos civis, conforme determina o 
art. 63 do substitutivo. 
Sabido é que o servidor público também pode ser admitido pelo regime jurídico estatuário, hipótese 
em que inexiste contrato de trabalho. 
A redação atual do inciso poderá levar a interpretação de que os servidores públicos não mais 
poderão ser admitidos sob regime estatuário, o que não parece ter sido a intenção do substitutivo. 
Por outro lado, a supressão da palavra “IMOTIVADA”, evitará que sejam feitas tentativas de se burlar 
a garantia constitucional. Despedida imotivada pode ser justa, ou injusta dependendo do enfoque que 
se queira dar. Daí porque só se assegura garantia pretendida se a forma de dispensa somente 
ocorrer por justa causa, devidamente apurada em processo, conforme dispõe ou venha a dispor a 
legislação ordinária. 
Parecer:   
   Ao vedar a despedida imotivada ou sem justa causa, o substitutivo deixa implícito que a sua 
apuração só poderá ser feita "em processo regular, nos termos da lei." 
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   EMENDA:30906 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Dispositivo Emendado Art. 7o. - Itens I, II, III  
Mantido o caput, itens I, II, III passa a ter  
a seguinte redação.  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável sem prejuízo do Fundo  
de Garantia Por Tempo de Serviço, ressalvados.  
a) ocorrência da falta grave comprovada judicialmente;  
b) contrato a termo, não superior a dois  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
atividades da empresa.  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência não superior a noventa dias, atendidas  
as peculiaridades do trabalho a ser executado.  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito à comprovação judicial, sob pena  
de reintegração ou indenização, a critério do empregado. 
Justificativa: 
Modernamente, os Estados Democráticos adotam mecanismos de garantia do emprego. Oportuno 
observar que países com estrutura econômica e potencial tecnológico inferiores ao brasileiro já 
adotam de há muito mecanismo de proteção ao emprego, em suma a estabilidade, que, pelo menos 
neste caso, como oitava economia do mundo que sigamos aquilo que praticam as dez maiores 
economias do Ocidente. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
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   EMENDA:31088 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva no Item I, do Artigo 7o. do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição  
Art. 7o. - Suprimam-se as seguintes palavras:  
"protegido contra despedida imotivada ou sem justa  
causa, nos termos da lei"; 
Justificativa: 
A estabilidade proposta, tema polêmico, pode ser fator de grande instabilidade no emprego, o que 
prejudicará principalmente o próprio trabalho. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:31261 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item I do artigo 7o. do  
substitutivo, a seguinte redação:  
"I - estabilidade, salvo nos casos  
decorrentes de fatores de natureza econômica ou de  
transgressão disciplinar, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 
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O instituto de estabilidade tem que constar da Constituição. A segurança, a paz e a tranquilidade do 
trabalhador são o maior penhor de seu desempenho. 
Fazê-la, contudo, sem comprometer o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a 
harmonia entre o capital e o trabalho é o dever da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:31575 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO QUE SE QUER MODIFICAR  
Art. 7o. - Inciso I  
Dê-se ao inciso I do art. 7o. do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
I - Contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada, mediante pagamento de  
indenização ou fundo de garantia por tempo de  
serviço, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
Agravamento da despedida imotivada do empregado funcionará como um agente inibidor da prática 
da dispensa e, sem ferir o direito de contratação geraria maior segurança para o trabalhador. 
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31877 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substituir, no item I do art. 7o, a palavra  
"imotivada" por "sem motivo declarado". 
Justificativa: 
A motivação da despedida do trabalhador não adquire qualquer legitimidade se não for 
expressamente declarada. 
Parecer:   
   Sem querer entrar numa estéril discussão semântica, parece-nos que "imotivado" e "sem motivo" 
equivale a trocar o seis por meia-dúzia. Quanto à apuração da causa, se motivada ou não, esta será 
declarada, compulsoriamente, se o empregado, inconformado, recorrer administrativamente ou à 
Justiça do Trabalho. 
   
   EMENDA:32349 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Altera o item I do art. 7o.  
O item I do art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. ............................,.  
I - contrato de trabalho que garanta justa  
indenização contra a despedida imotivada ou sem  
justa causa, nos termos da lei. 
Justificativa: 
A redação do substitutivo do Relator é muito subjetiva quando diz protegido, mas não diz de que 
forma. 
Parecer:   
   Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a indenização ao empregado, como forma 
inibidora da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses que não 
configuram a despedida imotivada, acreditamos que a garantia do emprego, preconizada por todos os 
segmentos com representação na Constituinte, está amplamente assegurada.  
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32978 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso I, do art. 7o., do  
Substitutivo do Relator, do Projeto de  
Constituição, para o seguinte:  
"I - proteção ao contrato de trabalho pela  
proibição da demissão imotivada, assim considerada  
a que não se fundar em falta grave, motivo  
econômico intransponível, força maior, sob pena de  
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reintegração, ressalvados:  
a) contratos a termo não superiores a dois  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
da atividade da empresa;  
b) contratos de experiência, com prazos não  
superiores a 90 (noventa) dias, atendidas as  
peculiaridades do trabalho a ser executado;  
c) empresas com menos de 10 (dez) empregados;  
d) exercício de cargo de confiança imediata"; 
Justificativa 
O texto proposto corresponde ao aprovado pela Comissão da Ordem Social, com alguns 
abrandamentos. Permite a dispensa em razão de: 1°) falta praticada pelo empregado, onde se inclui o 
mau comportamento, ato de improbidade, a indisciplina, a desídia, a insubordinação e todas as 
formas conhecidas legalmente com justa causa para rescisão do contrato de trabalho; 2°) permite a 
despedida por razões econômicas; 3°) também prevê as dispensas por razões de força maior. 
Ressalvamos, também, estão os contratos por prazo determinado, onde se inclui o contrato por obra, 
como ainda, ressalvamos os contratos de experiência. O que não se pode permitir é a dispensa 
imotivada, e à dispensa arbitrária. 
Parecer:   
   Concordamos, em parte, com a Emenda, no sentido de que há necessidade de se conceituar 
hipóteses em que se verifica a inocorrência da despedida arbitrária.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33099 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se aos incisos I, V, VI, VII e XXIV, do  
art. 7o., a seguinte redação:  
"Art. 7o. Além de outros, a Constituição  
assegura aos trabalhadores.  
I - direito ao emprego, vedando-se a  
despedida imotivada ou sem justa causa definida em  
lei; (...)  
V - irredutibilidade do salário contratado,  
salvo o estipulado em convenção ou acordo  
coletivo, de vigência temporária. (...)  
VI - salário fixo, nunca inferior ao salário  
mínimo, além, se for o caso, da remuneração  
variável.  
VII - gratificação natalina, não inferior à  
remuneração integral de dezembro;  
(...)  
XXIV - seguro contra acidentes do trabalho, a  
cargo do empregador, sem prejuízo da indenização  
comum por responsabilidade civil, em caso de dolo  
ou culpa grave. 
Justificativa: 
Cuidou-se de reforçar a eficácia das disposições e de dar redação mais adequada ao conjunto do 
artigo. 
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão 
Afonso Arinos, e, além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de sensibilidade política. 
Parecer:   
   A Emenda, nos termos da sua Justificação, visa apenas a dar nova forma redacional ao texto. 
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Neste aspecto, algumas das sugestões devem ser acolhidas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33454 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do Art.  
7o. do Projeto de Constituição:  
"I - garantia da relação de emprego, salvo:  
a) contrato a termo;  
b) ocorrência de falta grave;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência atendidas as peculiaridades do  
trabalho a ser executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa;  
e) pagamento de indenização progressiva e  
proporcional ao tempo de serviço, na forma da lei." 
Justificativa: 
A emenda ora proposta decorre do fato de entendermos que nossa história já provou inviável 
qualquer sistema que, aparentando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez, do 
mercado de trabalho que prejudique e afronte a liberdade de trabalhar. 
Estabilidade no emprego, sem a contrapartida de garantia dos negócios, é uma equação insolúvel. As 
eventuais instabilidades da economia fatalmente comprometerão a produtividade, a eficiência e a 
competitividade. 
Assim, a garantia da relação de emprego deve estar ressalvada das seguintes ocorrências: 
Contrato a Termo – trata-se de necessidade da economia, particularmente na demanda de serviços 
altamente especializados, com objetivos fixados dentro de determinado período. 
Falta Grave -  o empregador precisa dispor desta alternativa de dispensa a fim de preservar a 
harmonia interna de seu quadro funcional, sendo instituto contemplado em todos os ordenamentos 
jurídicos. 
Contrato de Experiência – é prerrogativa indispensável para os objetivos de eficiência da atividade 
empresarial, pela constatação da capacitação profissional do contratado. 
Fato Econômico instransponível, técnico ou de infortúnio da empresa – como atividade de risco, à 
empresa deve ser conferida modalidade razoável para o enfraquecimento de problemas 
instransponíveis, visando à preservação da atividade empresarial, devidamente demonstrada essa 
circunstância pelos próprios fatores inerentes a variáveis do universo no qual o empreendimento está 
inserido. 
Pagamento de Indenização – ao empregador cabe a responsabilidade de pagamento de indenização 
proporcional e progressiva ao tempo de serviço como única medida adequada capaz de compensar o 
empregado pelo período de sua dedicação à empresa, sem inviabilizá-la. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
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De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:33514 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 7o., I  
Dê-se ao inciso I, do art. 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. - .............................. 
I - contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada ou sem justa causa;  
estabilidade, nos termos da lei. 
Justificativa 
A estabilidade constitui conquista do trabalhador, inserida na Constituição, desde 1946: “art. 157, XII 
– estabilidade na empresa ou na exploração rural e indenização ao trabalhador despedido, nos casos 
e nas condições que a lei estatuir” 
Mesmo na vigência da Constituição outorgada, de 1969, não se ousou eliminar a estabilidade, 
embora seja verdade que a alternativa criada pela opção do fundo de garantia determinou iniludível 
contrafação desse direito. Na prática desapareceu a estabilidade, coercitivamente substituída pelo 
FGTS.  
Agora, em tempo de reconstrução democrática, cumpre restaurar esse direito, reparando assim a 
ominosa injustiça praticada contra os trabalhadores. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
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Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:33764 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 7o., Inciso I.  
Substitua-se a redação o Inciso I, art. 7o.,  
pela seguinte forma:  
Art. 7o. ............................... 
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave comprovada  
judicialmente;  
b) contrato a termo, não superior a dois  
anos, nos casos de transitoriedade dos servidores  
ou da atividade da empresa;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, não superiores a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
d) superveniência de fato econômico  
transponível, técnico ou de infortúnio da empresa,  
sujeito a comprovação judicial, sob pena de  
reintegração ou indenização, a critério do  
empregado. 
Justificativa: 
A redação desta emenda é a mesma apresentada no Projeto de Constituição e a defendemos porque 
corresponde ao anseio nacional, tendo, inclusive, recebido aprovação por parte da maioria dos 
trabalhadores brasileiros. Tal direito deve ser assegurado aos trabalhadores em geral, seja da 
iniciativa privada ou pública. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
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elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:33802 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 7o., item I.  
Suprima-se o item I do art. 7o. 
Justificativa: 
A forma extremada adotada na redação inviabiliza o princípio que se pretendeu consagrar, podendo 
trasmudar em verdadeiro malefício o que se quis instituir como beneficio para a classe trabalhadora, 
eis que nenhuma alternativa é oferecida ao empregador para geria sua empresa no tocante à 
administração pessoal. 
Parecer:   
   A estabilidade, entendida como a garantia de permanência no emprego e, como contraposição ao 
livre arbítrio do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente, uma momentosa e 
controversa questão, porquanto, segmentos expressivos das categorias envolvidas têm se 
manifestado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.  
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele arbítrio e, não, como se propala 
enganadamente, ter a garantia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. 
Consciente de que é parte vital e inalienável da própria atividade empresarial, sabe que não pode ser 
tratado como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após usada, é jogada fora como 
inservível.  
De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desassossego ou insegurança ao seu 
empregado, pois esses são fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experiência, o 
conhecimento técnico, a identificação do empregado com os objetivos maiores da empresa, 
significam para ela um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos humanos, 
buscando habilitar e aprimorar a qualificação profissional de seus empregados. Por tudo isso, é 
elementar que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de-obra, fator absolutamente 
negativo para os resultados do empreendimento.  
Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer para a relação empregatícia, fundada na 
bilateralidade do contrato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, que, ao longo do 
tempo, sempre foi causa de tormentosas demandas judiciais.  
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas as fases da elaboração deste Projeto 
foram apresentadas, estamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendência majoritária 
dessas propostas, aceita por lideranças de categorias econômicas e profissionais que, 
diuturnamente, vêm se manifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da despedida 
imotivada ou sem justa causa, em termos a serem definidos pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:33996 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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 II a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 7o. Além de outros, são direitos dos  
trabalhadores:  
I - contrato de trabalho 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 capaz de satisfazer às  
suas necessidades básicas e às de sua família, na  
forma da lei;  
V - irredutibilidade real 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, na forma da lei;  
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 dependentes dos  
trabalhadores, nos termos da lei;  
XI - jornada diária do trabalho não superior  
a oito horas, com intervalo para repouso e  
alimentação, salvo os casos especiais previstos  
em lei;  
XII - repouso semanal remunerado;  
XIII - serviço extraordinário com remuneração  
superior ao normal, conforme convenção;  
XIV - gozo de férias anuais, na forma de lei,  
com remuneração integral;  
XV - licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário, nos termos da  
lei ou de convenção coletiva;  
XVI - saúde, higiene e segurança do trabalho;  
XVII - redução dos riscos inerentes ao  
trabalho, por meio de normas de medicina, higiene  
e segurança;  
XVIII - adicional de remuneração para as  
atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
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XIX - aposentadoria;  
XX - assistência aos seus filhos e  
dependentes em creches e pré-escolas pelo menos  
até seis anos de idade;  
XXI - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, as quais  
não prejudicarão seus direitos adquiridos;  
XXII - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, as quais  
não prejudicarão seus direitos adquiridos;  
XXIII - seguro contra acidentes do trabalho,  
a cargo do empregador, sem excluir a indenização  
revista no direito comum em caso de culpa ou dolo  
do empregador.  
§ 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 quatorze anos, salvo na  
condição de aprendiz.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, 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, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Senador JOSÉ RICHA, com sólido apoiamento de outros ilustres Constituintes, traz a 
exame extensa emenda voltada para o Título II do Substitutivo. A proposição contempla os aspectos 
de mérito do tema - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS -, "as aspirações sociais do 
povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à 
técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados", justificam seus autores.  
A emenda constitui, sem dúvida, substantivo subsídio ao Relator, nesta fase de elaboração de seu 
segundo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34378 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Inciso I do Art. 7o.:  
Art. 7o. - ................................. 
I - Proteção especial ao contrato de  
trabalho, gravando-se, pecuniariamente, a demissão  
sem justa causa, após um ano de serviço. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Caberá ao legislador, regulamentando o disposto no inciso I do artigo 7o., configurar as hipóteses 
de "proteção contra a despedida imotivada", entre as quais, obviamente, não está excluída a fórmula 
tradicional da indenização pecuniária. Preferimos, por isso, manter o dispositivo tal como está no 
Substitutivo, que dá maior flexibilidade e autonomia à lei ordinária. 
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   EMENDA:34909 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   O Art. 7o. do substitutivo do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores:  
I. Contrato do trabalhador;  
II. ........................................  
III. ........................................  
IV. ........................................  
V. Suprimido.  
VI. Garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo;  
VII. ........................................  
VIII. ......................................  
IX. Participação nos lucros, na forma da lei.  
X. Salário família aos dependentes dos  
trabalhadores.  
XI. Jornada diária de trabalho de oito horas.  
XII. ........................................  
XIII. ......................................  
XIV. Serviço extraordinário com remuneração  
superior ao normal.  
XV. ........................................  
XVI. Licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário.  
XVII. ......................................  
XVIII. ......................................  
XIX. ........................................  
XX. ........................................  
XXI. Assistência aos seus filhos e  
dependentes em creches e pré-escolas até seis anos  
de idade;  
XXII. Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e da negociação coletiva.  
XXIII. Suprimido.  
XXIV: Seguro contra acidentes de trabalho.  
§ 1o. Suprimido.  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Suprimido. 
Justificativa: 
Com a presente emenda procura-se modificar parte do capitulo dos direitos sociais, que nos parece 
excessivamente constritivo das empresas que desenvolvam atividades econômicas.  
A excessiva regulamentação do assunto e o excesso de cláusulas restritivas da liberdade econômica 
inibe a livre iniciativa, sem a qual o país não pode se soerguer da grave crise econômica e social à 
qual está atrelado. 
Parecer:   
   Propõe o autor da Emenda a supressão de diversos dispositivos do artigo 7o. do Projeto sob o 
fundamento de que são cláusulas restritivas da liberdade econômica e inibidoras de livre iniciativa. 
Tivemos o cuidado de conferir uma a uma as supressões propostas e verificamos que nenhuma deles 
cria direito novo ou amplia o que já existe na tradição do nosso direito positivo. Cabe notar, ainda, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 218  

 

que a inclusão dos referi- dos preceitos no texto constitucional resulta de centenas de Emendas 
aprovadas nesse sentido, nas fases anteriores do processo constituinte. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00095 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS 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;  
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;  
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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 turnos de revezamento, prevê a imprescribilidade no prazo de 
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cinco anos e o direito à 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:00153 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART.7o., INCISO I  
São direitos dos trabalhadores urbanos e  
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua  
condição social:  
I - contrato de trabalho protegido, mediante  
indenização, contra despedida imotivada ou se sem  
justa causa, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A proposta constitui um meio termo entre as propostas de estabilidade e as que desejam, 
simplesmente, manter a situação jurídica atual, com o livre direito de despedir por parte do 
empregador. 
A segurança ao trabalhador, segundo a Emenda, será dada mediante indenização, cujo valor a lei 
fixará, que terá em caráter de clausula penal ao contrato de trabalho. Quem despedir e não provar a 
motivação (técnica, financeira, econômica ou por fato de terceiro) ou quem despedir simplesmente 
sem alegar nada, deverá sofrer penalidades desestimuladora. 
Esta por outro lado, constituirá importante complemento do seguro-desemprego, que constitui outro 
direito dos trabalhadores. 
O Congresso, após, com calma, mediante lei, disporá sobre a instituição de indenização nos casos 
concretos. 
Esta é a única fórmula equilibrada entre os interesses sociais em jogo. 
Parecer:   
   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 n. 2037-2 e as Emendas individuais ns. 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. 2037-2, 
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 ERALDO TINOCO e GASTONE RIGHI que abrangem todo o elenco dos direitos sociais 
e, em grande parte, reproduzem a Emenda Coletiva número 2P02037-2 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.  
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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 pela 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.  
Um 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.  
O Relator examinou-as todas com a atenção devida aos altos propósitos de seus ilustres autores.  
A Emenda coletiva nº. 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 empresa 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:00196 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 7o.  
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Art. 7o. - ..................................  
I - estabilidade no emprego, após dois anos  
de efetivo serviço na empresa, com indenização em  
dobro em caso de despedida imotivada, salvo: 
Justificativa 
Não será estável a empresa se instável for sua mão-de-obra. Por outro lado, o emprego constitui 
patrimônio da família do trabalhador 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
 
   EMENDA:00540 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Substitui o Art. 7o, Item I, do capítulo II por:  
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores:  
I - Emprego protegido contra despedida  
imotivada, salvo as hipóteses de contrato de  
experiência e de contrato por prazo determinado.  
§ 1o. - Considere-se motivada a despedida  
fundada em causa econômica, conjuntural ou  
estrutural, financeira, técnica ou de força maior,  
a qual, não apurada, dará ensejo ao pagamento de  
indenização dobrada.  
§ 2o. - Considera-se igualmente motivada a  
despedida quando fundada em falta grave, caso em  
que o empregado despedido não fará jus ao  
recebimento de indenização ou a outras verbas de  
caráter compensatório. 
Justificativa 
Em flagrante contraste com a flexibilidade do modelo acima delineado, a Comissão de 
Sistematização armou um esquema anguloso de proteção ao emprego que, conquanto diverso da 
estabilidade, só admite a despedida, nos contratos por prazo indeterminado, quando fundada em falta 
grave ou em fato econômico intransponível, tecnológico ou em infortúnio na empresa. 
O texto, tal como redigido, suscita, desde logo, a dificuldade instransponível de se saber qual o 
significado de fato econômico instransponível. Ora, o vocábulo intransponível, posto que de uso 
desembaraçado na linguagem cotidiana, para significar, “verbi gratia”, "montanha escarpada 
intransponível", não possui cidadania no campo do direito e constitui neologismo não registrado pelos 
melhores dicionaristas. Diante de tais circunstâncias, fica extremamente difícil descobrir o que a 
Comissão de Sistematização quis dizer com fato econômico intransponível: talvez o mais miserável 
estado de falência; talvez mero financiamento não obtido. Por outro lado, ao usar a Comissão do 
termo "tecnológico", quis dizer que apenas as técnicas inovadoras seriam aptas a motivar a 
despedida e não apenas qualquer técnica. 
Mas a restrição é inaceitável, porque a implantação de técnicas conhecidas pode acarretar 
transformações estruturais mais significativas do que as provenientes da tecnologia. Com não menor 
infelicidade se houve o legislador ao usar da palavra infortúnio, dada a sua estreita conexão com a 
ideia de acidente de trabalho. 
A segunda grave falha do Projeto relaciona-se com o tratamento nele preconizado para o problema 
da continuidade do emprego. Conquanto a comissão não houvesse consagrado o instituto da 
estabilidade (permanência no emprego, que só pode ser desfeita mediante a prova de falta grave, em 
inquérito judicial) montou esquema de garantia de emprego demasiadamente rígido e que não reflete 
a linha de equilíbrio da Convenção 158, da OIT, nem tampouco a de outros sistemas jurídicos, como, 
por exemplo, o francês. 
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A referida Convenção 158, da OIT, foi adotada não para assegurar a estabilidade, mas para abolir a 
despedida arbitrária, substituindo-se pelo conceito de despedida motivada, assim considerada toda 
aquela ligada à capacidade ou conduta do empregado ou ao normal funcionamento da empresa. Na 
França, desde 1973, prevalece a diretriz de que a despedida deve fundar-se em causa real e séria, 
observada a distinção entre a despedida por motivo pessoal e econômico. A da primeira espécie 
justifica-se não apenas em virtude de falta grave do empregado, mas diante de qualquer outra falta 
de alguma seriedade. A inaptidão do empregado, a sua ausência prolongada por motivo de doença e, 
em que tratando de cargo de confiança, a sua continua desinteligência com o empregador igualmente 
a justificam. A despedida de caráter econômico admite-se não somente por causas conjunturais 
(retração de mercado) mas também estruturais (modernização do equipamento, métodos de 
fabricação, concentração). Apurada a inexistência de motivo real e sério para a despedida, a sanção, 
via de regra, é a do pagamento de indenizações, e não a de reintegração no emprego. 
Para que se possa alcançar equilíbrio entre o interesse do trabalhador de não ser despedido por 
mero capricho do empregador e o direito deste de zelar pelo normal funcionamento de sua empresa, 
o preceito constitucional respectivo terá de ser redigido e aprovado sem as impropriedades acima 
apontadas. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
 
   
   EMENDA:00678 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Modifica o inciso I e suas alíneas do art. 7o.  
dando a seguinte redação.  
Art. 7o. .......................................  
I - Garantia de emprego protegido contra despedida  
imotivada, definida em lei, a partir de 10 anos de  
trabalho na mesma empresa e antes deste prazo  
mediante indenização reparativa correspondente a  
um mês de salário por ano de contrato. 
Justificativa 
O objetivo principal desta proposta é oferecer um texto que sirva de termo médio na formulação da 
nova constituição do País. 
Com ela, ao mesmo tempo em que resgatamos e garantimos o princípio da estabilidade no emprego 
para os trabalhadores em geral damos tempo para que as empresas conheçam, seus funcionários e 
se adaptem a nova instituição gerada pela estabilidade, sem prejuízo, no entanto, para o trabalhador 
pois garantimos também o pagamento de uma indenização para aqueles que antes de completar 10 
anos de firma forem demitidos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:00774 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 7o., inciso I, do  
Cap. II, do Título II, do Projeto de Constituição,  
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da Comissão de Sistematização.  
Dê-se ao art. 7o., citado, inciso I, (caput e  
alíneas), a seguinte redação:  
I - Estabilidade no emprego, na forma da lei. 
Justificativa 
A “estabilidade no emprego”, figura entre os “princípios básicos” do “Programa Básico” do PMDB. 
Assim, ao tratar da Distribuição de Renda, diz, expressamente, o programa, à página 34, Edição  
de 1986: 
“Finalmente, o partido defende, também, como instrumento de proteção da remuneração dos 
trabalhadores e de melhoria de suas condições de trabalho, a promoção da estabilidade no emprego, 
a qual deve ser assegurada sem que extinga o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço”. 
Assinale-se que o FGTS já consta do art. 7° citado, inciso III. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:00800 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao art. 7o., item I, do Projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 7o. - São direitos dos trabalhadores  
urbanos e rurais, além de outros que visem à  
melhoria de sua condição social:  
I - contrato de trabalho protegido contra  
despedida arbitrária na forma e nas condições que  
a lei vier a estatuir. 
Justificativa 
Quando dos debates, na Comissão de Sistematização, sobre a questão da estabilidade no emprego 
dos trabalhadores urbanos e rurais, ficou muito claro que todos reconhecem a necessidade de se 
modernizar a legislação laboral, tomando-se como pressuposto a proteção ao contrato de emprego 
contra despedida arbitrária, injusta, imotivada. 
Ficaram nítidas também as posições políticas em relação à forma e às condições em que essa 
proteção se dará. 
Os constituintes que representam interesses mais ligados aos setores empresariais desejam fazer 
constar no texto permanente da Constituição que a indenização é a forma de proteger o contrato de 
trabalho contra a demissão imotivada, enquanto os que refletem o pensamento das áreas sindicais e 
movimentos populares que fique de logo assegurado na carta magna o princípio da estabilidade. Os 
primeiros concentraram os seus esforços na emenda do Deputado Luís Pontes, conhecida com 
emenda “Gaúcha”, pela sai origem entre os empresários do Rio Grande do Sul, cujo texto é o 
seguinte: 
“Art. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sai 
condição social: 

I- Garantia da relação de emprego, salvo; 
a) Contrato a termo; 
b) Ocorrência de falta grave; 
c) Prazos definidos em contratos de experiência, atendidas as peculiaridades do trabalho a ser 

executado; 
d) Superveniência de fato econômico intransponível, técnico ou de infortúnio da empresa; 
e) Pagamento de indenização progressiva e proporcional ao tempo de serviço, na forma da lei. ” 

Os que desejavam consagrar no texto, de já, o princípio da estabilidade, preferiram aprovar o texto do 
CABRAL II, assim escrito: 
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“Art. 7° 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, assim entendida a que não se fundar 
em: 

A) Contrato a termo, nas condições e prazos da lei; 
B) Falta grave, assim na condições e prazos da lei; 
C) Justa causa, baseada em fato econômico instransponível, fato tecnológico ou infortúnio da 

empresa, de acordo com critérios estabelecidos na legislação do trabalho; ” 
Notou-se, entretanto, durante os debates, uma grande convergência para uma posição intermediária, 
refletida no texto do projeto denominado CABRAL I, que remete a matéria para a legislação ordinária: 
“Art. 7° Além de outros, são direitos dos trabalhadores: 
  I – contrato de trabalho protegido contra despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei. 
” 
Esta última redação só foi aprovada por dois motivos básicos: 

a) A redação não deixava claro que o assunto seria remetido para a lei ordinária. Havia certas 
interpretações que identificava o princípio da estabilidade implícito no texto: 

b) Ao deixar a questão na dependência de uma lei ordinária, com data incerta para a sua 
aprovação, o texto de CABRAL I não agradou aos setores trabalhistas. 

É com esta compreensão do assunto que resolvemos propor uma solução que, fundamenta no 
CABRAL I, pudesse superar os obstáculos acima referidos e que impediram a sua aprovação. 
Tivemos, pois em mente, dois objetivos: 

a) Tornar a redação mais clara, de modo a não deixar dúvida, que a proteção ao contrato de 
trabalho contra a demissão arbitrária será objeto de lei ordinária, “na forma e nas condições 
que ela vier a estatuir”; 

b) Assegurar, através das disposições transitórias, que o trabalhador não ficará desprotegido 
enquanto a lei ordinária não for aprovada. Recorremos aos mecanismos já existentes na 
legislação trabalhista. Para aplica-los, nos casos da rescisão de contrato, tornando 
obrigatório, independente da opção pelo sistema do FGTS, o pagamento da indenização. 

Este dispositivo garantirá um ganho imediato para o trabalhador, embora que em situação provisória, 
até que a lei ordinária venha a ser aprovada. 
Os dois dispositivos – um no texto permanente e outro nas disposições transitórias – seriam 
conjugados da seguinte forma: 
“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
I – contrato de trabalho protegido contra despedida arbitrária na forma e nas condições que a lei vier 
a estatuir. 
Disposições Transitórias: 
Art. 7° Até que a legislação ordinária regule o dispositivo pelo art. 7°, inciso I, desta constituição, o 
contrato de trabalho fica protegido contra a despedida arbitrária mediante indenização compensatória 
correspondente a um mês de salário por ano de serviço. 
Parágrafo único. Aos empregados que contêm mais de dez anos de serviço na mesma empresa a 
indenização será paga em dobro. ” 
Trata-se, pois, de uma contribuição na busca de uma solução para a tão polêmica questão de 
estabilidade. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:00887 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Nova Redação ao Art. 7o  
"Art. 7o. - São direitos dos trabalhadores  
urbanos e rurais, além de outros que visem a  
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melhoria de sua condição social:  
I - contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada na forma e nas condições que a  
lei vier a estatuir. 
Justificativa 
A alteração que estamos propondo no presente artigo, está perfeitamente ligada à que estamos 
propondo nas disposições transitórias, que é a seguinte: 
- até a regulamentação, por legislação ordinária, do contrato no presente artigo, aplica-se aos 
contratos de trabalho o contido na Consolidação das Leis do Trabalho em seu Título IV, Capitulo V, 
da Rescisão, e o seu Capitulo VI, do Aviso Prévio. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:00929 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao inciso I do artigo 7o. a seguinte  
redação, suprimindo-se as alíneas "a' "b' e "c':  
"Art. 7o. ..............................  
I - relação de emprego protegida contra a  
despedida arbitrária ou sem justa causa, na forma  
da lei'; 
Justificativa 
Trata-se de assunto complexo cuja disciplinação deve ficar para a legislação ordinária. A Constituição 
deve consignar apenas o princípio. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:00983 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTENIR WERNER (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se aos incisos I e XVIII do artigo 7o. do  
Projeto, as seguintes redações:  
Art. 7o.....................................  
I - Garantia impessoal de emprego, protegido  
pela limitação ânua da despedida imotivada, que  
não pode exceder aos percentuais fixados em lei,  
ou ajustados em convenção, excluídos os casos:  
a) de contrato a termo, nas condições e  
prazos de lei;  
b) falta grave assim conceituada em lei;  
c) baseados em fato econômico intransponível,  
fato tecnológico ou infortúnio da empresa, de  
acordo com critérios estabelecidos na legislação  
do trabalho.  
..................................................  
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XVIII - Aviso prévio proporcional ao tempo de  
serviço sendo no mínimo de trinta dias e a  
indenização compensatória correspondente a um mês  
de salário por ano trabalhado. 
Justificativa 
A emenda em seu inciso I, mitiga a estabilidade assegurada ao Projeto, ao mesmo tempo que 
contempla o trabalho contra despedidas coletivas imotivadas. A lei, no caso, poderá estabelecer 
limites de despedida imotivada por categorias; umas mais protegidas, outras menos, conforme as 
características de cada uma, e até diversificar –se por região. 
Em seu inciso XVIII, a emenda em sua Redação visa proteger os empregados com muito tempo de 
serviço e de certa forma constitui meio de garantia indireta de emprego. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:00988 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso I do artigo  
7o do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 7o - .............................. 
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável após 2 (dois) anos de  
serviço prestados ao mesmo empregador,  
ressalvadas:  
a - Ocorrência de falta grave comprovada  
judicialmente;  
b - Superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena  
de reintegração ou indenização, na forma  
estabelecida em lei, a critério do empregado;" 
Justificativa 
A estabilidade no emprego, ou garantia contra a dispensa imotivada, é um dos temas mais 
controvertidos dentre todos aqueles que estão afetos à Assembleia Nacional Constituinte. É um dos 
que tem mais críticas tem recebido dos setores mais conservadores das classes dirigentes, 
principalmente dos grandes empresários e das empresas multinacionais. 
As principais objeções dos opositores da garantia de emprego são : (a) a de que se trata de proposta 
paternalista, por isso mesmo repelia pelos trabalhadores que desejam conquista-la nas negociações 
coletivas com os empresários ; (b) provocará o desemprego, uma vez que os empregadores 
impedidos de despedir optarão pelos investimentos mais intensivos em tecnologia, libertadores de 
mão-de-obra; (c) é um atentado ao princípio de livre empresa, violador do direito de propriedade; (d) 
desestimulará o aumento da produtividade, favorecendo os maus empregos e prejudicando os mais 
capazes. 
Tais argumentos merecem apreciação. 
Situemos, inicialmente, os fundamentos da garantia de emprego. Ela pressupõe, em primeiro lugar, a 
democratização da estrutura da empresa, isto é, submete o poder patronal de rescindir o contrato de 
trabalho ao interesse social. O empregador continuará com seu poder de demitir, mas não poderá 
acioná-lo arbitrariamente, por capricho, enquanto inexistirem razões que justifiquem socialmente tal 
procedimento. 
Como se vê, falso o argumento de que a proposta incluída no anteprojeto da Constituição implica em 
proibir em proibir ou retirar do empresário o poder de demitir inerente à empresa capitalista. 
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Na verdade, a garantia oferecida aos trabalhadores apenas a oferecida aos servidores públicos no 
Artigo 45, § 3° do mesmo anteprojeto; sendo que os servidores públicos no Artigo 45, §3° do mesmo 
anteprojeto; sendo que os servidores militares têm a proteção contra a despedida imotivada a partir 
do momento em que são declarados aspirantes. Assim, se a garantia de emprego para os 
trabalhadores da empresa privada, é nociva ao interesse nacional, a estabilidade do servidor público, 
civil ou militar, deverá ser considerada nocivo ao interesse nacional. 
É uma questão de coerência: ou é boa para todos não serve para ninguém. 
Não é possível manter o atual esquema de relações entre capital e trabalho no qual o empregador 
dispõe do poder arbitrário e ilimitado de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho. 
Não é possível porque ele significa, ao mesmo tempo, manter a empresa privada como sociedade 
fechada, permanecendo o empregador judicialmente irresponsável -  na medida em que não está 
sujeito a nenhuma sansão ao demitir imotivadamente. Nem se diga que q proposta de multa, por 
exemplo, na hipótese de demissão sem justa causa se constitua em um corretivo inibidor da dispensa 
imotivadamente: essa alegada penalidade financeira é sempre incorporada aos custos e transferida 
para o consumidor nos preços de venda. A restrição tem que ser social, isto é, o empregador só 
poderá demitir se justificar socialmente o ato praticado. 
Não é possível porque o ilimitado poder de extinguir unilateralmente o contrato de trabalho confere ao 
empregador o perigoso privilégio de neutralizar o sistema de proteção ao trabalho, expresso na 
política salarial, na proteção do sistema de previdência Leis do Trabalho, na atuação da Justiça do 
Trabalho, e na ação sindical com expressão do poder social. Os reajustes e aumentos salariais têm 
sido permanente afetados pela rotatividade imotivada da mão-de-obra. Este é o motivo pela qual têm 
caído a participação do trabalho na divisão funcional de renda e os salários brasileiros se situam 
entre os mais aviltados do mundo. Esta é a causa pela qual enquanto no mundo civilizado o salário é 
o principal fator de formação de custos, no Brasil representa o 4° ou 5° fator, bem abaixo dos juros 
bancários, dos impostos governamentais, do lucro e, em alguns casos da matéria prima. Este 
também tem sido o motivo das dificuldades enfrentados pela previdência social brasileira, cuja receita 
é afetada pelos baixos níveis salariais. Aliás, a garantia ao trabalho foi introduzida inicialmente na 
legislação previdenciária como forma de garantir a estabilidade da receita previdenciária. Este é o 
motivo do agravamento das tensões sociais, resultante da violação dos direitos assegurados em lei. 
O trabalhador sabe que se recorrer à justiça do trabalho ganhará a questão, mas seguramente 
perderá o emprego. E o movimento sindical fica prejudicado porque a insegurança no emprego 
impede a consolidação de liderança sindicais. 
Não é possível porque ali onde a empresa é uma sociedade fechada e ante democrática, afigura-se 
inviável a consolidação de uma sociedade politicamente aberta. 
Sob o enfoque econômico, a rotatividade incontrolável da mão-de-obra é uma das principais causas 
da concentração de renda em uma economia inflacionária como a nossa. Somos o país de mão-de-
obra abundante e barata em todos os setores, como afirma a propaganda governamental dirigida às 
empresas multinacionais e distribuída pelas agências do Banco do Brasil no exterior. 
Precisamente pelos motivos acima apontados, fracassou o programa habitacional operado pelo BNH. 
Explica-se : como a rotatividade da mão-de-obra implicava, e implica, na rotatividade dos depósitos 
do Fundo de Garantias, BNH foi obrigado a apelar para a poupança voluntária da Caderneta de 
poupança e das Letras Imobiliárias, muito mais caras do que os depósitos do FGTS e, em 
consequência, a desviar os financiamentos imobiliários para as camadas de mais alta renda, 
expurgando do programa os trabalhadores de menores salários, sujeitos à rotatividade da mão-de-
obra e por isto menor incapaz de responder pontualmente pelo pagamento das prestações 
constantemente elevadas. 
De outro lado, o argumento de que a garantia de emprego ser objeto de negociação coletiva entre 
empregados e empregadores é no mínimo, incorreto. 
A garantia de emprego nos países que, em número cada vez maior a adotam, não obedece a uma 
formula única. Em alguns países ela é objeto de negociação coletiva mais em outros é resultado de 
lei aprovada pelo legislativo. 
A negociação coletiva e adotada nos países cuja cultura jurídica emana do partido consuetudinário. 
Ali, a convenção coletiva ou a lei das partes, como é conhecida, dispõe sobre as condições de 
trabalho, inclusive a garantia contra a dispensa imotivada. 
Porém nos países cuja cultura jurídica emana do direito positivo (como a nossa, que provém do 
direito romano), o esquema de relações entre os grupos sociais resulta de leis aprovadas pelo 
legislativo, atendendo ao livre jogo das pressões democráticas dos trabalhadores organizados, por 
isto mesmo sem qualquer conotação paternalista. No Brasil, ademais pela deliberativa inexistência de 
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legislação adequada, a chamada negociação coletiva não passa de uma farsa, na qual prevalece a 
imposição dos interesses patronais. 
Tais são os motivos pelos quais a proteção contra a dispensa imotivada surgiu no Brasil pela via do 
direito positivo, foi suprimida arbitrariamente por lei imposta inconstitucionalmente pelo regime militar, 
e deve ser restaurada pelo ato soberano do poder constituinte. 
Não se pode permanecer nesse quadro de insegurança em que vive o trabalhador brasileiro, posto 
que ele compromete, de forma profunda, o próprio processo de desenvolvimento nacional, além de 
impermitir uma estabilidade estrutural da própria empresa brasileira. 
Estão aí o exemplo do Japão – onde a estabilidade começa no início da relação de emprego e a 
Alemanha – onde a estabilidade começa ao sexto mês de trabalho - a darem exemplo de como a 
garantia ao trabalho é fundamental para a efetivação de um processo de desenvolvimento estável. 
Não posso compreender, por fim, que o empregador brasileiro possa continuar comparado ao 
Presidente da República do Brasil que, desfrutando dos poderes de AI-5, era juridicamente 
irresponsável, posto que estava acima da lei, acima de qualquer norma legal. 
Isto posto, me atrevo a apresentar a presente emenda e, ao submetê-la à consideração dos meus 
ilustres pares, deles peço o apoio para a sua aprovação, por dizer de perto não apenas aos 
interesses dos trabalhadores e dos empregadores, mas, sobretudo, por dizer respeito aos interesses 
sociais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01137 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Altere-se o Inciso do Artigo 7o., que passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 7o. ....................................  
I - a cada dois anos de efetivo trabalho,  
nunca mesma Empresa, o trabalhador regido pela CLT  
terá direito a perceber uma gratificação adicional  
de vinte por cento (20%) dos seus salários, sem  
prejuízo da remuneração variável e de reajustes  
normais, quando houver, sendo que qualquer  
trabalhador ao incorporar cem por cento (100%)  
desta referida gratificação, somente poderá ser  
despedido com fundamentação em:  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) .......................................... 
Justificativa 
As sucessivas crises na Economia vêm identificando, cada vez mais, em nosso país, um perversa 
deteriorização capital/trabalho. Por um lado, as Empresas privadas, excessivamente alcançadas pela 
mão forte do Estado com seu domínio tecnocrático e interventor, com consequente inibição em suas 
atividades e projetos; do outro, a massa trabalhadora, injustamente atingida por pseudo-proteções de 
duração efêmera e, no mais das vezes, única vítima dos desacertos e desencontros nas contendas 
do Poder Público com as Empresas. Há que se considerar que se o Investimento traz o progresso, o 
trabalho -  a força do trabalhador – é que se transforma em Produção. Consolidando o binômio 
Investimento/Produção, em bases estáveis, aquele na figura do Empresário e este representado pelo 
Empregado, o respeito mútuo advirá, sem paternalismos ou representações demagógicas. 
A garantia de uma estabilidade, conquistadas ao longo do tempo, pelo trabalhador e dedicação a uma 
empresa, por medida específica sacramentada na Lei Maior, certamente resgatará um anseio justo 
da massa trabalhadora, sem desestabilizar o sistema empresarial. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01174 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O inciso I do artigo 7o. do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. .............................  
I - Garantia de emprego após doze meses,  
salvo, na forma e condições da lei, nos casos de  
contrato a termo, na ocorrência de justa causa, ou  
de fato econômico intransponível, fato tecnológico  
ou infortúnio da empresa, assegurada, contra a  
despedida imotivada, a readmissão ou  
reintegração, ou a conversão, judicialmente, da  
despedida em indenização em dobro ou em valor  
progressivamente superior em função do tempo de  
serviço, na conformidade da lei. 
Justificativa 
É preciso buscar uma fórmula conciliatória que atenda, de um lado, o interesse do capital e, do outro, 
a expectativa e necessidade da classe trabalhadora. O mínimo de equilíbrio, harmonia e segurança 
nas relações, entre o capital e o trabalho, é preocupação precípua da sociedade, dos governos e do 
legislador. Não se pode dispor e normatizar deixando sob risco do desamparo, da falta de proteção 
efetiva qualquer das partes da relação econômico-laboral, máxime o mais fraco, o trabalhador, o 
assalariado. Constata-se que o excesso de avanço inviabilizará o setor produtivo, a capacidade de 
investir será ameaçada, a economia nacional não suportará nem resistirá, a crise se tornará um caos. 
De outro modo, a massa trabalhadora, a sua família, a sociedade justa e fraterna e solidária que se 
requer e exige edificar, cristamente, tudo será uma imagem e sonho se o trabalhador não contar com 
o mínimo de condições de sobrevivência, segurança material e continuidade de uma vida digna, que 
a ocupação, o trabalho lhe pode proporcionar, sem o temor, a todo instante, da dispensa, que produz 
a marginalização social e abre as portas para a degradação humana. 
A proposta em apreço visa, portanto, garantir o emprego, que é um anseio e reclamo geral da 
sociedade brasileira. A garantia para o trabalhador cônscio de seu papel, de sua missão, de seus 
deveres e responsabilidades; o trabalhador produtivo, responsável, pois o emprego não pode 
constituir-se em patrimônio pessoal, insuscetível de perda, se o próprio trabalhador der causa, 
praticar ato, ou, por omissão consciente, proceder de modo a justificar a sua justa dispensa. Mas, em 
lugar de noventa dias, se exige a carência de doze meses, lapso de tempo mais compatível a permitir 
o conhecimento, avaliação, o juízo sobre a conduta, a qualidade e o desempenho do trabalhador. A 
justiça apreciará a dispensa ou despedida, o motivo, e, constatada a ocorrência de justa causa, por 
qualquer das normas que constar do elenco da legislação especifica, sem exigência de formalismo 
típico do inquérito para apuração de falta grave, estará consolidada a rescisão do contrato, mediante 
o concurso e a participação do órgão judicial competente, e em caso de demanda instaurada a 
respeito. Contra a despedida imotivada, e que não seja decorrente de fato econômico instransponível, 
de fato tecnológico ou a solução, propugnar a indenização do trabalhador. Esta solução significaria 
retrocesso da legislação laboral pátria. Para o trabalhador importa, primeiro, a continuidade do 
trabalho, do emprego. Inocente, cumpridor de seus deveres, responsável, produtivo, não deve o 
trabalhador ser penalizado, punido, expurgado da convivência construtiva de uma organização 
econômica, de fins lucrativos ou não. Seria próprio buscar, por analogia, o mais que secular e 
democrático princípio, segundo o qual não há pena sem crime e não há crime se lei (anterior) que o 
defina. Assim para o delito, no âmbito penal, assim para o delito, a falta na relação empregatícia ou 
laboral. Contra a despedida imotivada, a readmissão ou a reintegração, mediante a manifestação do 
órgão do Poder Judiciário, assim chamado a pronunciar-se, ou resolvendo-se pela conversão em 
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indenização em dobro na conformidade da lei, não sendo possível a continuidade da relação de 
trabalho. Essa fórmula proposta é consentânea com a tradição do direito brasileiro, mais humana e 
justa, em relação ao tratamento que se deve conferir à categoria mais fraca da relação econômica 
entre o capital e o trabalho. 
Para o desfazimento do contrato resultante de fato independentemente da vontade de ambas as 
partes, o infortúnio da empresa, fato econômico instransponível ou de fato tecnológico, a lei poderá 
assegurar formas de amparo e proteção ao trabalhador, seja mediante indenização por sistema que a 
lei venha definir, seja através de sistema de seguridade, face a eventualidade do desempregado. 
É esta a proposição que formulo, com o propósito de servir de meio e instrumento capaz de viabilizar 
a almejada harmonia entre capital e trabalho, em torno da profunda discussão e grave divergência 
que se trava de referencia a este tema. É preciso que os interesses dos fortes não subjuguem a 
fraqueza dos fracos, nem as esperanças e a necessidade de conquistas dos fracos façam romper os 
canais e os laços da coexistência e da sobrevivência da nossa sociedade e da economia do país. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01217 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso I, e respectivas  
alíneas, do art. 7o. do Projeto de Constituição da  
Comissão de sistematização:  
"Art. 7o. ................................ 
I - Garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave comprovada  
judicialmente;  
b) contrato a termo, não superior a 2 (dois)  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
da atividade da empresa;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, não superiores a 90 (noventa) dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena  
de reintegração ou indenização, a critério do  
empregado;" 
Justificativa 
Trata-se de recuperar o texto acerca da garantia contra demissão imotivada aprovado pela Comissão 
da Ordem Social e constante de Projeto de Constituição aprovado inicialmente pela Comissão de 
Sistematização (“CABRAL ZERO”) 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01304 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 7o., inciso I  
Dê-se ao inciso I do artigo 7o., a seguinte redação:  
I - relação de emprego protegida contra a  
despedida arbitrária nos termos da Lei, a qual  
assegurará, sem prejuízo de outros direitos,  
indenização compensatória. 
Justificativa 
A redação proposta, ao mesmo tempo que estabelece como instrumento de compensação, para o 
trabalhador, em caso de demissão imotivada, o instrumento de indenização pecuniária, não limita o 
universo sociológico de outras alternativas destinadas a incentivar a permanência da relação de 
emprego. 
O Comando Constitucional proposto, portanto, não limita o trato da matéria, única e exclusivamente a 
uma visão mercantilista de preço. É mais abrangente, e através da compreensão da relação de 
emprego, como fato social, além de fato econômico, permite uma legislação infraconstitucional mais 
pertinente para a construção da sociedade solidária que todos almejamos 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01309 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 7o., Inciso I  
Dê-se ao inciso I do Artigo 7o., a seguinte redação:  
I - relação de emprego protegida contra a  
despedida arbitrária, na forma e condições que a  
Lei estabelecer. 
Justificativa 
A norma proposta, estabelece o Comando Constitucional de que a relação de emprego, deve ser 
protegida contra a despedida arbitrária, mas remete para legislação infraconstitucional o 
detalhamento da proteção 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01310 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 7o., inciso I  
Dê-se ao inciso I do art. 7o., a seguinte redação:  
"Relação de emprego, protegida contra  
despedida arbitrária, nos termos da Lei, que  
assegurará, sem prejuízo de outros direitos,  
indenização compensatória, proporcional ao tempo  
de serviço, com majoração quando a despedida  
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ocorrer nos dois primeiros anos de vigência do  
contrato de trabalho." 
Justificativa 
A redação proposta, alcança quatro objetivos fundamentais: 
1 - Estabelece o princípio de que a relação de emprego deve ser protegida contra a despedida 
arbitrária. 
2 - Fixa desde logo, como proteção substantiva, a indenização compensatória. 
3 - Estabelece que essa indenização será proporcional ao tempo de serviço, mas majorada quando a 
despedida ocorrer no período onde ocorre a mais alta rotatividade, ou seja, nos primeiros dois anos 
do contrato de trabalho. 
A norma alcança, portanto, a condição inibidora de rotatividade de mão-de-obra. 
4 – Permite, por outro lado, que a legislação estabeleça, ainda, no espaço e no tempo, mecanismos 
adjetivos de proteção da relação de emprego, como por exemplo, incentivos para permanência de 
condições de emprego. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01355 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 7o., Inciso I  
Dê-se ao Inciso I do Art. 7o. do Projeto de  
Constituição: a seguinte redação:  
"I - garantia do direito de trabalho mediante  
relação de emprego estável, ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave comprovada  
judicialmente;  
b) contrato a termo, não superior a dois  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
da atividade da empresa;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, não superiores a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
d) superveniência de fato econômico  
intransponível, técnico ou de infortúnio da  
empresa, sujeito a comprovação judicial, sob pena  
de reintegração ou indenização, a critério do  
empregado;" 
Justificativa 
A estabilidade constitui-se em uma das mais antigas e importantes reivindicações dos trabalhadores 
brasileiros. Ela significa a tranquilidade econômica para o trabalhador e sai família, resguardando o 
assalariado da nefasta pratica da rotatividade e do consequente rebaixamento de salário. Outrossim 
as ressalvas constantes do texto constituem garantias suficientes ao normal funcionamento das 
empresas privadas. 
A aprovação desta emenda constitui um real avanço na legislação trabalhista brasileira e o 
atendimento de uma importante aspiração popular. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01508 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 7o. do Substitutivo  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 7o.....................................  
I. contrato de trabalho protegido, mediante  
indenização, contra despedida arbitrária ou sem  
justa causa, nos termos da lei." 
Justificativa 
Um dos pontos mais controvertidos do Substitutivo aprovado pela Comissão de Sistematização diz 
respeito à questão da garantia de emprego que, de algum modo, todos os constituintes desejam 
consagrar. 
A dificuldade do tema está em encontrar um denominador que, conquanto não receba a unanimidade 
dos votos do plenário, aglutine adesão suficiente a composição de amplo consenso. Fora daí 
qualquer dispositivo aprovado, por maioria simples e ocasional, estará sujeito, por não cristalizado, a 
inviabilizar-se na prática. 
A matéria, aliás, é situada a nível constitucional em pouquíssimas Constituições vigentes. 
A adoção de princípio rigoroso a nível constitucional contra a possibilidade de dispensa, vai significar, 
por outro lado, declaração antecipada de descrença na capacidade de capital e trabalho decidirem 
por livre negociação sobre as questões de seu fundamental interesse. 
A presente emenda parece-nos atender, realisticamente, a todos os interesses em jogo, com a 
vantagem adicional de dispensar a ressalva relativa aos pequenos empreendimentos. 
É preciso, ainda, não esquecer que, com a presente proposta, à indenização a ser fixada em lei, 
somar-se-á o valor do FGTS. 
Ora, nos regimes anteriores, o trabalhador tinha, alternativamente, ou a estabilidade após dez anos 
de serviço ou o FGTS. 
Acresce que o inciso XVII do mesmo art. 7° em causa, propõe aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, de, no mínimo, conforme dispuser a lei ordinária. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01509 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso I do artigo 7o. do Projeto de  
Constituição "A" da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
I - Indenização na rescisão de Contrato de  
Trabalho, executado o caso de dispensa por falta  
grave, conforme prevista em Lei. 
Justificativa 
A demissão representa um choque na vida do trabalhador e uma perda a empresa que, somente se 
desvincula de seu empregado nos casos de reais necessidades. 
O empregado necessita de proteção contra o mau empregador que pretenda aproveitar-se de simples 
condições econômicas para reduzir custos, jogando com a rotatividade da mão de obra. Para isso, o 
melhor instrumento é a indenização pecuniária sempre que houver uma demissão. 
Por outro lado, o empregador necessita estar protegido contra o mau empregado, limitando-se o 
conceito, neste texto proposto, àquele que comete falta grave, penalizando-o com a perda do direito à 
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percepção da indenização, uma vez que socialmente, todos os empregados estarão amparados por 
outros institutos, tais como o Seguro Desemprego, FGTS, etc. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01611 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Capítulo II - Dos Direitos Sociais  
Substitua-se o Inciso I, do art. 7o., do Projeto  
de Constituição, da Comissão de Sistematização,  
para o seguinte teor:  
"I - contrato de trabalho protegido contra  
demissão imotivada, com nulidade do ato de  
dispensa que não se fundar em falta grave, motivo  
técnico ou econômico intransponíveis, infortúnio  
da empresa, ressalvados:  
a- acordo entre as partes, homologado pelo sindicatos;  
b - contratos a termo não superiores a 2 (dois)  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
da atividade da empresa;  
c - contatos de experiência, com prazos não  
superiores a 90 (noventa) dias, atendidas as  
peculiaridades do trabalho a ser executado;  
d - exercício de cargo de confiança imediata". 
Justificativa: 
Simples, óbvio, talvez uma solução:  nem arbítrio total do patrão, nem a inviável estabilidade 
absoluta. Necessário, talvez, incorporar um mínimo de ambiguidade, inevitável a uma realidade de 
interesses em conflito e esse elemento que incorpora dialeticamente o conflito é a negociação, o 
acordo. 
Assumimos a formulação do DIAP – Departamento Intersindical de Apoio Parlamentar – para a 
questão da Estabilidade, porque ela representa o resultado de um longo esforço de discussão e 
deliberação do movimento sindical frente ao “acordo entre as partes”. 
Uma intensa reflexão coletiva com a participação do Dr. Ulisses Riedel, Diretor Técnico do DIAP, 
reafirma a conclusão que ainda não foi construída formulação mais rigorosa que a do DIAP para a 
Estabilidade do Emprego. O acréscimo do “acordo entre as partes”, como um dos elementos 
resalvadores para a rescisão do contrato de trabalho, se de um lado reconhece ao patrão um mínimo 
de arbítrio para a operação de suas empresas, principalmente as pequenas, possibilita ao trabalhador 
pelo menos a possibilidade de exercer a primeira fase da sua eterna luta, que é a resistência. Admite-
se a liberdade para despedir, mas assegura-se ao empregado o mínimo de garantia em defesa do 
emprego, bem essencial da sai existência. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01728 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Inciso I do Art. VII e  
alíneas "a", "b" e "c"  
Substitua-se o inciso I do Art. VII e as  
alíneas "a", "b" e "c" do mesmo inciso pela  
seguinte redação:  
Estabilidade no emprego mediante garantia de  
indenização compensatória contra despedida  
imotivada ou sem justa causa nos termos da lei  
complementar. 
Justificativa: 
Essa emenda procura proteger os empregados contra demissão imotivada ou sem justa causa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01778 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Título II - Capítulo II  
Artigo 7o.........................  
I - relação de emprego, protegida contra  
despedida arbitrária ou sem justa causa, regulada  
em lei complementar, que assegurará indenização  
compensatória sem prejuízo de outros benefícios. 
Justificativa 
A emenda representa síntese de legítimos interesses de empregados e empregadores amplamente 
discutidos nessa Assembleia Nacional Constituinte, eliminando o risco de adoção do princípio de 
estabilidade no emprego que não interessa às partes e desserve à Nação. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
   
   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  
um mês de salário por ano de serviço prestado, nos  
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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;  
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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 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. 
   
   EMENDA:01872 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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Dê-se ao inciso I do Art. 7o. a seguinte  
redação, suprimindo-se as alíneas:  
"I - garantia de emprego contra a despedida  
imotivada, não substituível por indenização,  
salvo justa causa definida em lei e devidamente  
comprovada." 
Justificativa 
A emenda objetiva, essencialmente, simplificar a contemplação constitucional da garantia de 
emprego, posto que aproxima consideravelmente da sistemática hoje existente. As causas 
ensejadoras da despedida ficaram todas abrangidas pelo conceito de “justa causa”, a ser definido por 
lei, tudo nos moldes da legislação em vigor. (CLT). 
Por outro lado, elimina-se a possibilidade de conversão da garantia de emprego em simples 
indenização, ressalvando-se, ao mesmo tempo, a possibilidade de que isto ocorra quando se trata de 
despedida por justa causa 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01955 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substitua-se a redação do inciso I, alínea a,  
b e c, do art. 7o., suprimindo-se o § 4o., do  
mesmo artigo, do Projeto, pela seguinte:  
"Art. 7o. ..................................  
I - contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos  
da lei." 
Justificativa 
O grande debate nacional que se estabeleceu em torna da questão da estabilidade, com posições 
divergentes e irredutíveis, revela que ainda não há um consenso suficiente para que se estabeleça 
uma norma constitucional definitiva e regulamentadora de todos os aspectos desse instituto. 
Dentre as várias formulações já oferecidas para o equacionamento da questão, uma que se afigura 
mais adequada é a de inscrever na Constituição o princípio da proteção ao contrato de trabalho 
contra a despedida imotivada, remetendo para a lei ordinária a regulamentação dos múltiplos 
aspectos de sua aplicação. Esta foi a concepção adotada no Primeiro Substitutivo do Relator da 
Comissão de Sistematização, cuja redação ora se recupera através da presente emenda. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   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:  
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"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;  
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;  
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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:01994 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMEMDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se a redação do inciso I do art.  
7o. e acrescente-se artigo, onde couber, nas  
Disposições Transitórias de matéria correlata.  
Art. 7o... ..................................  
I - estabilidade no emprego, mediante  
garantia de indenização contra despedida imotivada  
ou sem justa causa, nos termos de Lei Complementar. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:02025 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o texto do inciso I e alíneas,  
do art. 7o., do Projeto de Constituição (A) da  
Comissão de Sistematização, pelo inciso I, do art.  
7o. combinado com o artigo das disposições  
transitórias que se seguem:  
Art. 7o. - ..................................  
I - Estabilidade no emprego mediante garantia  
de indenização compensatória, nos casos de  
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos  
da lei complementar;  
Artigo das Disposições Transitórias:  
Art. - Enquanto a lei complementar,  
prevista no inciso I do art. 7o., não for  
promulgada, a indenização compensatória  
corresponderá a um aumento para quatro vezes das  
porcentagens constantes do art. 22, § 1o. do  
Decreto 59.820.  
Parágrafo único - O disposto neste artigo  
aplica-se, com imediata eficácia, aos contratos em  
vigor na data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa 
É preciso distinguir entre a propriedade improdutiva ou utilizada em benefício próprio e aquela posta a 
serviço da sociedade. 
Sobre a primeira, quando se revista de caráter exagerado e de ostentação, conforme conceito a ser 
estabelecido em lei complementar, é justo que se cobre imposto, enquanto perdurem os contrastes 
sociais e a presença da miséria, a fim de gerar recursos a serem utilizados para minimizar esse 
quadro iníquo. 
O patrimônio produtivo, ao contrário, deve merecer todo o incentivo porque é através dele que se 
produzem os bens demandados pela sociedade, para que, cada um, possa ter uma sobrevivência 
digna e usufruir os benefícios da civilização. Sem ele não há a mínima possibilidade de se erradicar a 
miséria absoluta, este objetivo básico que deve nortear toda a ação do Governo. 
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 
[...] 
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 Art. 8º São direitos dos trabalhadores:  
I – estabilidade no emprego, após doze meses, mediante garantia de indenização correspondente a 
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. 
 

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 
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 
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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 
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. 
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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: 
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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "complementar", do inciso I, do Art. 7o., do Texto. 
Justificativa 
Entendemos que a relação de emprego deve ser protegida contra despedida arbitrária ou sem motivação (justa 
causa). 
O texto todavia, não afasta, inexoravelmente, a despedida arbitrária, ao revés, chega a admiti-la, situação 
mediante à qual se concede, ao trabalhador, indenização compensatória, o que na verdade, não inibe aquela. 
Além disso, a questão, sendo remetida à Lei Complementar – cuja aprovação depende de maioria absoluta nas 
duas casas congressuais – haverá de encontrar, pois, mais obstáculos, ao contrário se fosse a despedida 
arbitrária disciplinada por Lei Ordinária. 
Portanto, entendemos que a proteção contra a despedida arbitrária deva ser tratada por Lei Ordinária, o que, 
ainda, não implica a plena satisfação dos desejos do trabalhador brasileiro que quer, decerto, é a nulidade da 
dispensa imotivada, consoante prevê a convenção nº 158, da OIT, ao invés de sua conversão em indenização 
compensatória. 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o "status" de lei complementar é essencial para sua discussão.  
Considerando que a redação do inciso I do art. 7o resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
 
 
   EMENDA:00433 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "complementar que  
preverá indenização compensatória, dentre outros  
direitos'', constante do Art. 7o, inciso I. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
Considerando que a redação do inciso I do art. 7o resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
 
   
   EMENDA:00442 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CASTELO (PDS/MA) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso I do artigo 7o. do  
Projeto de Constituição (redação para o 2o.  
Turno), as seguintes expressões:  
"I - ...arbitrária ou... dentre outros direitos". 
Justificativa: 
A proteção ao contrato de trabalho deve restringir-se unicamente ao aspecto de existência ou não de justa causa 
na despedida, não cabendo fazer a qualificação da natureza da dispensa isto é, se ela foi arbitrária ou sem justa 
causa, Por outro lado, impõe-se a supressão da expressão “dentre outros direitos” por ser excessivamente 
genérica e pelo fato de o mesmo artigo 7º já prever inúmeros benefícios que protegem o contrato de trabalho. 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
Considerando que a redação do inciso I do art. 7o. resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:00953 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso I (hum) do artigo 7o.  
(sétimo) do Projeto Constitucional a palavra "complementar". 
Justificativa: 
Entendemos que a regulamentação da proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem 
justa causa, deverá ser feita em Lei Ordinária e não em Lei Complementar como consta do Projeto. Essa medida 
se justifica inclusive porque para nenhum dos demais direitos inscritos nos outros 33 (trinta e três) incisos 
relacionados no citado artigo 7o (sétimo) é exigida a regulamentação por Lei Complementar. 
Trata-se, aqui, de aplicar o princípio da isonomia legislativa. 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
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Considerando que a redação do inciso I do art. 7o. resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:01078 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 7o, inciso I, a expressão:  
"complementar que preverá indenização  
compensatória, dentre outros direitos", ficando o  
inciso com a seguinte redação:  
"I - relação de emprego protegida contra  
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos  
termos da lei." 
Justificativa 
Não tem sentido que a lei que regulará a matéria seja complementar, como também é inadmissível que a 
legislação dê prioridade para a indenização compensatória, quando o objetivo é o da nulidade da demissão 
arbitrária. 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
Considerando que a redação do inciso I do art. 7o. resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:01198 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PSDB/DF) 
Texto:   
   Suprimam-se do Art. 7o., inciso I, as  
expressões "complementar que preverá indenização  
compensatória, dentre outros direitos". 
Justificativa: 
O assunto apresenta um grau de complexidade social – tanto do ponto de vista do trabalhador quanto do da 
empresa - que se agrava em função, não apenas da mutabilidade, frequentemente veloz, no processo das 
relações de emprego, mas também da diversidade de situações decorrentes das condições de trabalho, 
variáveis, não só entre as diversas categorias profissionais e suas múltiplas formas de atividade, mas 
Igualmente, e muito, em razão da diversidade de situações regionais num país da extensão e variedade de 
características existenciais do Brasil, que, nesse, sentido, apresenta, às vezes, o caráter de um verdadeiro 
arquipélago social. 
Cumpre, pois, que a solução de um problema de tal complexidade - tanto no tempo quanto no espaço social 
brasileiro - não se revista constitucionalmente da rigidez de dispositivo tão imobilizadoramente especificizante e 
casuístico. Deve-se dar ao seu disciplinamento legislativo um tratamento constitucional tão genérico que permita 
uma flexibilização o mais dinâmica e permanentemente atualizável possível. 
Daí a absoluta conveniência de não se especificar, no próprio texto constitucional, nenhuma forma de medida 
compensatória nos casos de despedida arbitrária do emprego, ainda mais em face da elástica (mas 
constitucionalmente inócua) previsão contida na frase "dentre outros direitos”; deixando-se a regulamentação da 
matéria para o campo da legislação ordinária, bem mais susceptível, que a própria lei complementar, de 
pormenorização - aqui, sim, necessariamente casuística - em função da diversidade de situações, e de 
flexibilização e dinamismo, nas suas possíveis alterações ao longo do tempo. 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
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Considerando que a redação do inciso I do art. 7o. resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:01331 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no inciso I do artigo 7o., a  
expressão "nos termos de lei complementar que  
preverá indenização compensatória, dentre outros  
direitos", ficando o referido inciso assim redigido:  
"I - relação de emprego protegida contra  
despedida arbitrária ou sem justa causa;" 
Justificativa: 
Trata-se de emenda supressiva destinada a assegurar a efetiva proteção da relação de emprego e a retirar do 
texto constitucional a absurda possibilidade de se relevar a arbitrariedade da demissão com uma simples 
indenização. 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
Considerando que a redação do inciso I do art. 7o. resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:01651 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso I do art. 7o. a  
expressão: "...complementar que preverá  
indenização compensatória, dentre outros direitos". 
Justificativa: 
A matéria da redação do emprego é típica de ser definida em lei, estas particularidades que devem ser 
preservadas nas hipóteses que devem ser contempladas. 
Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
Considerando que a redação do inciso I do art. 7o. resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:01820 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PSDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso I, do Art. 7o., a  
expressão "Complementar" 
Justificativa 
Não existe razão para que a lei que regulará a matéria seja lei complementar, que demanda “quórum” especial 
dificultando a sua aprovação. 
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Parecer:   
   A emenda retira do texto a necessidade de lei complementar para regular a proteção do emprego contra 
despedida arbitrária.  
Pela dimensão da matéria, o status de lei complementar é essencial para sua discussão.  
Considerando que a redação do inciso I do art. 7o. resultou de acordo entre as lideranças, nosso parecer é pela 
rejeição da proposta. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00118 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Propõe a seguinte redação:  
"I - Relação de emprego protegida contra  
despedida arbitrária, nos termos de lei  
complementar, que preverá indenização  
compensatória, além de outros direitos". 
Justificativa: 
A redação aprovada, resultado de acordos feitos na hora da votação, traz dificuldades de interpretação, segundo 
vem afirmando advogados trabalhistas e magistrados. 
Propõe-se assim, substituir "dentre outros direitos" por "além de outros direitos " para evitar tais dificuldades. 

___________________________________________________________________ 
 

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

 


