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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: 

      IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim;  

        VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  

      VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria;  

      XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

      XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 

o salário normal;  

      XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias;  

      XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;  

      XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 

nos termos da lei;  

     XXIV - aposentadoria;  

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
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Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os 

direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a 

sua integração à previdência social.  

1 – Sugestões localizadas1  

  SUGESTÃO:10195 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   ASS. PROFIS. DAS EMPREGADAS DOMÉSTICAS - NOVA IGUAÇU-RJPREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS ASSEGURANDO DIREITOS ÀS TRABALHADORAS 
EMPREGADAS DOMÉSTICAS. 
 
  SUGESTÃO:10677 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   EMPREGADAS DOMÉSTICAS DE SANTIAGO - RSCÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO – RS 
MUNICÍPIO: SANTIAGO 
 CEP: 97700 UF: RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE DIREITOS À EMPREGADA DOMÉSTICA. 
 
 SUGESTÃO:01367 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM EQUIPARADOS OS DIREITOS TRABALHISTAS DO 
EMPREGADO DOMÉSTICO AOS DOS DEMAIS TRABALHADORES. 
 
 SUGESTÃO:03243 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS TENHAM OS MESMOS DIREITOS E DEVERES 
DOS DEMAIS TRABALHADORES. 
 
 SUGESTÃO:08236 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS SE ESTENDAM ÀS 
EMPREGADAS DOMÉSTICAS E ÀS TRABALHADORAS RURAIS. 

                                                      
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/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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 SUGESTÃO:08502 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE A IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE 
OS TRABALHADORES. 
  
 SUGESTÃO:00107 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES RURAIS E AOS 
EMPREGADOS DOMÉSTICOS TODOS OS DIREITOS TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIOS CONFERIDOS AOS TRABALHADORES URBANOS SEJA PELA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, SEJA PELA LEGISLAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. 
 
 SUGESTÃO:01365 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O DIREITO À APOSENTADORIA SEJA ESTENDIDO AOS 
EMPREGADOS DOMÉSTICOS E ÀS DONAS-DE-CASA. 
 
 SUGESTÃO:02225 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS TRABALHADORES RURAIS E DOMÉSTICOS TENHAM 
ASSEGURADOS TODOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS; QUE A PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJA 
A BENEFICIÁRIA PRINCIPAL DOS PLANOS DE SORTEIO EXPLORADOS PELO ESTADO. 
 
 SUGESTÃO:00702 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE INCLUSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E DAS 
TRABALHADORAS, DENTRE CUJAS NORMAS ESTÃO: I PROIBIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL 
PARA TRABALHOS IGUAIS; II CRECHES PARA FILHOS DE EMPREGADOS, ATÉ 1 ANO, NO 
LOCAL DO TRABALHO, PRÓXIMO DESTE OU DA MORADIA; III NÃO INCIDÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO NO CURSO DO CONTRATO; IV DESCANSO REMUNERADO À GESTANTE, ANTES 
E DEPOIS DO PARTO; V PARTICIPAÇÃO LUCROS DA EMPRESA; VI GARANTIA E SEGURANÇA 
NO EMPREGO, PROIBIDA DEMISSÃO IMOTIVADA, VII EXTENSÃO DIREITOS TRABALHISTAS 
AOS DOMÉSTICOS. 
 
 SUGESTÃO:07544 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ESTENDA OS DIREITOS TRABALHISTAS AOS 
EMPREGADOS DOMÉSTICOS. 
 
 SUGESTÃO:07701 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ORGANIZE, COORDENE E MANTENHA UM SISTEMA 
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DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA GESTANTES, DONAS-DE-
CASA, TRABALHADORES RURAIS E DOMÉSTICOS, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
 
 SUGESTÃO:09327 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM GARANTIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA MERCADO DE 
TRABALHO, ESTABILIDADE, PROTEÇÃO À VELHICE, PENSÃO POR MORTE E EXTENSÃO DOS 
DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS AOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS E RURAIS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 15ª Reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos 
notas taquigráficas da Audiência Pública realizada 16/7/1987, suplemento, a partir da p. 107, sobre o 
assunto. 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. 1º - A ordem social tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes 

princípios: 

[...] 

XII - igualdade de direito a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, domésticos, 

servidores públicos dos Três Poderes, civis e militares, federais, estaduais e 

municipais;  

[...] 

Parágrafo único - É assegurada a prestação jurisdicional para exigir do Estado o 

cumprimento dos preceitos contidos neste artigo. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

(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: 

I - salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente 

às suas necessidades normais e às de sua família, a ser fixado em lei. Para a 

determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em consideração as 

despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, 

educação, lazer, saúde e seguridade social;  

II - salário-família à razão de 10% (dez por cento) do salário mínimo, por filho ou 

dependente menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho menor de 21 (vinte e 

um ) anos e ao cônjuge, desde que não exerçam atividade econômica, e ao filho 

inválido de qualquer idade.  

III - salário de trabalho noturno superior ao diurno, em pelo menos 50% (cinquenta 

por cento), independentemente de revezamento, das 18 (dezoito) às 6 (seis) horas, 

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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sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cinco) minutos;  

IV - direito ao 13º (décimo terceiro) salário, com base na remuneração integral de 

dezembro de cada ano;  

V - participação direta nos lucros ou no faturamento da empresa;  

VI - alimentação custeada pelo empregador, servida no local de trabalho, ou em 

outro de mútua conveniência;  

VII - reajuste automático mensal de salários, remuneração, pensões e proventos de 

aposentadoria, pela variação do índice do custo de vida;  

VIII - duração máxima da jornada diária não excedente de 8 (oito) horas, com 

intervalo para repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta) horas;  

IX - remuneração em dobro nos serviços emergenciais ou nos casos de força 

maior;  

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

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

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

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

XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30 (trinta dias), com pagamento igual ao 

dobro da remuneração mensal;  

XII - licença remunerada da gestante, antes e depois do parto, por período não 

inferior a 120 (cento e vinte) dias;  

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

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

dias;  

XIV - fundo de garantia por tempo de serviço, que poderá ser levantado pelo 

trabalhador em qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  

XV - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 

negociação coletiva;  

XVI - greve, que não poderá sofrer restrições na legislação, sendo vedado às 

autoridades públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de intervenção que possa 

limitar esse direito; é proibido o locaute;  

XVII - higiene e segurança do trabalho;  

XVIII- proibição de diferença de salário por trabalho igual, qualquer que seja o 

regime jurídico do prestador, inclusive nos casos de substituição ou sucessão do 

trabalhador, bem como proibição de diferença de critérios de admissão e promoção 

por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião política, militância sindical, 

nacionalidade, idade, estado civil, origem, deficiência física, condição social ou 

outros motivos discriminatórios;  

XIX - Irredutibilidade do salário independentemente do vínculo empregatício ou do 

regime jurídico do trabalho;  

XX - proibição de qualquer trabalho a menor de 14 (quatorze) anos e de trabalho 

noturno ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos;  

XXI - proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas, salvo se 

autorizado em convenção ou acordo coletivo, com remuneração majorada em 50% 

(cinquenta por cento);  

XXII - proibição de distinção de direitos por trabalho manual, técnico ou intelectual, 

quanto à condição de trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  

XXIII - proibição de locação e sublocação de mão-de-obra e de contratação de 

trabalhadores avulsos ou temporários para a execução de trabalho de natureza 

permanente ou sazonal;  

XXIV - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo quando a 

remuneração for variável;  
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XXV - proibição de caracterização como renda, para efeitos tributários, da 

remuneração, salários, proventos de aposentadoria e pensões, até o limite de 20 

(vinte) salários mínimos mensais;  

XXVI - não incidência da prescrição no curso do contrato de trabalho até 2 (dois) 

anos da sua cessação;  

XXVII - seguro desemprego, proporcional ao salário da atividade, nunca inferior a 1 

(um) salário mínimo para o trabalhador que, por motivo alheio a sua vontade, ficar 

desempregado, por prazo compatível com a duração média do desemprego;  

XXVIII - acesso por intermédio das organizações sindicais ou comissões por local 

de trabalho, às informações administrativas e aos dados econômico-financeiros dos 

setores, empresas ou órgãos da administração pública, direta e indireta;  

XXIX - organização de comissões por local de trabalho, para a defesa de seus 

interesses e intervenção democrática, seja nas empresas privadas e públicas, seja 

nos órgãos da administração direta ou indireta, tendo os membros das comissões a 

mesma proteção legal garantida aos dirigentes sindicais;  

XXX - cômputo integral de qualquer tempo de serviço comprovado, não 

concomitante, prestado nos setores público e privado, para os efeitos de 

seguridade social;  

XXXI - proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, salvo 

nos casos de microempresas e nas de cunho estritamente familiar;  

XXXII - garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos 

empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e escolas 

maternais, nas empresas ou órgãos públicos em que trabalhem mais de 30 (trinta) 

mulheres;  

XXXIII - jornada diária de 6 (seis) horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento;  

XXXIV - seguridade social nos casos de doença, velhice, invalidez, maternidade, 

morte, reclusão, desaparecimento, seguro- desemprego, e seguro contra acidentes 

de trabalho, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado;  

XXXV - aposentadoria com proventos iguais à maior remuneração dos últimos 12 

(doze) meses de serviço, verificada a regularidade dos reajustes salariais nos 36 

(trinta e seis) meses anteriores ao pedido, garantido o reajustamento para 

preservação de seu valor real, nos termos do inciso VII, que nunca será inferior ao 

número de salários mínimos percebidos quando da concessão do benefício: a) com 

30 (trinta) anos de trabalho, para o homem; b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher; 

c) com tempo inferior ao das modalidades acima, pelo exercício de trabalho 

noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso; d) por velhice aos 60 

(sessenta) anos de idade; e) por invalidez.  

XXXVI - aposentadoria para as donas-de-casa, que deverão contribuir para a 

seguridade social;  

XXXVII - pensão, ao beneficiário, igual à remuneração mensal do segurado; 

XXXVIII - solução, no prazo máximo de 6 (seis) meses, dos litígios trabalhistas na 

esfera judiciária;  

XXXIX - incidência de correção monetária e juros de mercado vigentes à época 

sobre os débitos trabalhistas executados na Justiça do Trabalho. 

 

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

Servidores Públicos a votação da redação final 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-

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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constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 3º A lei protegerá os trabalhadores domésticos, obedecidos os seguintes 

princípios mínimos:  

I - salário mínimo igual ao do trabalhador dos setores produtivos, sem desconto de 

fornecimentos em natureza;  

II - gozo de férias anuais de 30 (trinta) dias remuneradas em dobro;  

III - limitação da jornada de trabalho;  

IV - integração ao sistema de previdência social;  

V - aviso prévio de despedida ou equivalente em dinheiro;  

VI - adicional de salário por permanência à noite, observados os intervalos de 

descanso;  

VII - aposentadoria;  

VIII - repouso semanal remunerado;  

IX - irredutibilidade do salário;  

X - proibição de trabalho doméstico de menores estranhos à família em regime de 

gratuidade, salvo como prática educativa nos casos de adoção legal ou casos 

especiais justificados perante o juiz competente. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 4º  São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, 

IX, X, XII, XVI, XVIII, XXIX, XXII e XXVI do art. 2º, bem como a integração à 

previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro. 

Parágrafo único - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família 

em regime de gratuidade. 

 

Nota: vide art. 2º do Anteprojeto da Comissão, p. 6, disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

187.pdf 

 

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

do Anteprojeto.  

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

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

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/subcomissao7a
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-187.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-187.pdf
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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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 15 São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, 

IX, X, XII, XVI, XVIII, XXII, XXV e XXVIII do art. 14, bem como a integração à 

previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro. 

Parágrafo único - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família 

em regime de gratuidade. 

 

Nota: vide art. 14 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização, 

p. 6, disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

219.pdf  

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 14 São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, 

IX, X, XII, XVI, XVIII, XXIII, XXVI e XXIX do art. 13, bem como a integração à 

previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro. 

Parágrafo único - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família 

em regime de gratuidade. 

 

Nota: vide art. 13 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, p. 8, 

disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

226.pdf  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 55.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 8º São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 

previstos nos itens IV, V, VII, XIII, XV e XX do artigo anterior, bem como a 

integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em 

dinheiro. 

 

Nota: vide art. 7º do Primeiro Substitutivo da Comissão de Sistematização, p. 19, 

disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

235.pdf  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 23.  

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

FASE P – Segundo Art. 7º São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-219.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-219.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-226.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-226.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-235.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-235.pdf
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substitutivo do 
relator 

 

previstos nos incisos IV, V, VII, XIII, XV, XVII e XX do artigo anterior, bem como a 

integração à previdência social. 

 

Nota: vide art. 6º do Segundo Substitutivo da Comissão de Sistematização, p. 30, 

disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

242.pdf  

 

Discussão e votação: 

Destaques apresentados: nº 1517/87, referente à emenda 03269 (o destaque foi 

prejudicado); nº 2928/87, referente à emenda 23462 (a emenda foi retirada). 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1304.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 8º São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 

previstos nos incisos IV, VI, VIII, XIV, XVI, XVIII e XXI do artigo anterior, bem como 

a integração à previdência social. 

 

Nota: vide art. 7º do Projeto A,  p. 8, disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

253.pdf  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 8°, § 5º.  

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão das emendas 01804 e 01193 e destaques.  A emenda 

resultante da fusão foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 1/3/1988, a partir da p. 

7824. 

 

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: 

[...] 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 

reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua 

vinculação para qualquer fim; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

                                                      
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://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-242.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-242.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-253.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-253.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/193anc01mar1988.pdf
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aposentadoria; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

XVII - gozo de férias anuais remuneradas em, pelo menos, um terço a mais do que 

o salário normal;  

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias;  

XIX - licença-paternidade de oito dias, nos mesmos termos do inciso anterior, aos 

que preencham os requisitos fixados em lei;  

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta 

dias, nos termos da lei;  

XXIV - aposentadoria; 

[...] 

§ 2º São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 

previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a 

integração à previdência social. 

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

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

melhoria de sua condição social:  

[...] 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 

reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua 

vinculação para qualquer fim; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

XVII - gozo de férias anuais remuneradas em, pelo menos, um terço a mais do que 

o salário normal;  

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias;  

XIX - licença-paternidade de oito dias, nos mesmos termos do inciso anterior, aos 

que preencham os requisitos fixados em lei;  

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta 

dias, nos termos da lei;  

XXIV - aposentadoria; 

[...] 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os 

direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 

como a integração à previdência social. 
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

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

melhoria de sua condição social: 

[...] 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 

suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 

reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua 

vinculação para qualquer fim; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

XVII - gozo de férias anuais remuneradas em, pelo menos, um terço a mais do que 

o salário normal;  

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias;  

XIX - licença-paternidade de oito dias, nos mesmos termos do inciso anterior, aos 

que preencham os requisitos fixados em lei;  

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta 

dias, nos termos da lei;  

XXIV - aposentadoria; 

[...] 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os 

direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 

como a sua integração à previdência social. 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00081 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 1o.  
As creches são consideradas unidades de guarda e educação de crianças de 0 a 6 anos.  
Extensão de Direitos Trabalhistas aos trabalhadores domésticos.  
É proibido salário diferente para trabalho IGUAL. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda sob análise virá acrescentar ao art. 1o. três itens relativos à creche, extensão de direitos 
trabalhistas aos trabalhadores domésticos e proibição de salários  
diferentes para trabalho igual. Ora, o anteprojeto já contempla nos art. 1o. item XII e art. 2, itens XVIII 
e XXXI os três temas acima enumerados satisfazendo, portanto, o objetivo perseguido pela ilustre 
proponente, Dep. Cristina Tavares.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda por prejudicialidade. 
 
EMENDA:00118 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 do caput do art. 2º do anteprojeto:  
"Art. 2º A Constituição assegura a todos os trabalhadores, sejam eles rurais ou urbanos, domésticos 
e servidores públicos federais, estaduais, municipais, indistintamente e a todos os demais, 
independente de lei, os seguintes direitos, além de outros quem visem à melhoria de sua condição 
social." 
Justificativa: 
Entendemos que embora o disposto no art. 1º, inciso XII, que se reporta a igualdade de direitos entre 
os diversos gêneros de trabalhadores, não é o suficiente. O simples fato de declarar a igualdade não 
significa dizer a priori que todos estarão abrangidos pelas hipóteses previstas no art. 2º. Dessa forma, 
no sentido de efetivamente garantir a igualdade e a extensão dos mesmos direitos a todos é que 
propomos a alteração do caput do artigo 2º. 
Parecer:   
   A parte introdutória da Ordem Social (art. 1º) estabelece a igualdade de direitos de todos os 
trabalhadores urbanos e rurais, domésticos, servidores públicos civis e militares federais, estaduais e 
municipais. A abrangência, portanto, é total, como pretendido na emenda e, por isso, não vemos 
como possa, ainda haver margem para inclusão "e todos  
os demais" no caput do artigo 2 somos, pois pela rejeição da emenda. 

                                                      
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:00281 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 2º, após a expressão trabalhadores  
"urbanos, rurais e domésticos." 
Justificativa: 
Apesar de que o artigo faz presumir a sua aplicabilidade aos trabalhadores de forma geral, incluindo 
urbanos, rurais e domésticos, é preciso que não reste qualquer dúvida sobre essa inclusão.  
Parecer:   
   A ordem social, os direitos dos trabalhadores e os direitos dos servidores públicos formam uma 
unidade integrada. Portanto, quando se estabelece antes que é assegurado "igualdade de direito a 
todos os trabalhadores, urbanos e rurais, domésticos, servidores públicos dos Três Poderes, civis e 
militares, federais, estaduais e municipais", sua aplicação é automática e implícita em tudo o que 
segue e é especificado nos demais artigos. Um direito garantido anteriormente não pode ser excluído 
ou esquecido nos demais artigos.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00263 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescentem-se as normas seguintes ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos - Art. 2º - Item XL  
Art. Igualdade de direito a todos os trabalhadores rurais e urbanos, domésticos. 
Justificativa: 
A retirada dos Servidores Públicos dos Três Poderes, civis e militares, deve-se ao fato de os 
mesmos, dentro desse anteprojeto, possuírem capitulo próprio. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda proposta foi contemplada em seu mérito na redação do caput do Art. 2º onde se encontra 
implícita a igualdade de direitos entre os trabalhadores rurais, urbanos e domésticos. 
 
 
   EMENDA:00806 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 2º - Aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos servidores 
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públicos civis, federais, estaduais e municipais, e a todos os demais, são assegurados os seguintes 
direitos, independente de lei, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
Justificativa: 
Entendemos que a redação por nós proposta não altera o anteprojeto, apenas dá uma redação que 
entendemos melhor. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Julgamos que a alteração da ordem de palavras aqui proposta seja boa, e, a partir disso, embora com 
nossa redação, refizemos o texto. Retiramos, contudo, a expressão "independentemente de lei". 
 
 EMENDA:01053 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo abaixo indicado, do anteprojeto da subcomissão acima indicada, passa a ter a 
seguinte redação:  
"Art. 2º São asseguradas aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos servidores públicos 
civis, federais, estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, da administração direta 
e indireta, independentemente de lei, os seguintes direitos além de outros que vivem à melhoria de 
sua condição social;" 
Justificativa: 
Pretende-se com a emenda tornar inafiançável o crime de apropriação permanente ou temporária, de 
qualquer parcela da remuneração do trabalho, para impedir que o, trabalhador não seja punido pela 
retenção indevida dos valores que lhes são devidos. 
A pena será por detenção de qualquer valor, por qualquer tempo, seja em sentido temporário (dias ou 
meses) ou permanente (anos) e que virá evitar, no futuro, a grande maioria das queixas e 
reclamações trabalhistas ora verificado. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. Julgamos que a pretensão do ilustre proponente esteja atendida dentro do 
texto constante do anteprojeto. 
 
EMENDA:01069 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprimir o item I, artigo 2º, a expressão "domésticos". 
Justificativa: 
A intenção do relator em corrigir uma discriminação poderá gerar um problema social muito mais 
sério: o desemprego. Pouquíssimas famílias poderão arcar com todas as responsabilidades sociais 
no anteprojeto, causando dessa forma um mal maior que o beneficio aparentemente contido no 
relatório da subcomissão. Esses direitos devem ser conquistados gradativamente para não 
provocarem um agravamento ainda maior da crise socioeconômica que estamos vivendo. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Procede a observação do ilustre autor que a manutenção do termo "domésticos" poderá gerar um 
problema social  
mais sério: o desemprego. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE G 

EMENDA:00077 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se os itens I a X do art. 3º, passando o "caput" do art. 3º a ter a seguinte redação:  
"São assegurados aos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, os direitos previstos no art. 2º, itens, alíneas e parágrafos, com exceção dos itens XI, 
XII, XIII, XX, XXI e parágrafo 3º." 
Justificativa: 
Se o empregado doméstico presta serviços e como retribuição recebe a remuneração, não há como 
não submetê-los aos princípios constitucionais e demais leis que regem os direitos dos trabalhadores. 
A alegação de que o trabalho doméstico não gera lucro não deve ser motivo para exclusão ou 
diminuição de direitos aos empregados domésticos. 
Alguns direitos não se coadunam com a natureza do trabalho doméstico, daí as exceções previstas 
no final desta Emenda. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O conteúdo da emenda está contemplado no Substitutivo com redação própria. 
 
  EMENDA:00103 REJEITADA 
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 III do art. 3º do Substitutivo. 
Justificativa: 
A invés de se limitar a duração da jornada de trabalho, o que, em alguns casos, é contrario aos 
interesses dos trabalhadores, dever-se-ia, sim, deixar à livre negociação entre as partes a fixação da 
jornada, visando facilitar o aumento de salário através do maior numero de horas de trabalho. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A limitação da jornada é medida indispensável para evitar a discriminação do empregado doméstico. 
A peculiaridade da profissão poderá ensejar divisão do tempo total diário em intervalos diferentes dos 
usuais na atividade produtiva. O limite máximo a ser fixado, contudo, é freio indispensável a eventuais 
abusos do empregador. 
 
EMENDA:00205 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens I e a X do art. 3º, passando o "caput" do art. 3º a ter a seguinte redação:  
"São assegurados aos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, os direitos previstos no art. 2º, itens, alíneas e parágrafos, com exceção dos itens XI, 
XII, XIII, XX, XXI e parágrafo 3º." 
Justificativa: 
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Se o empregado doméstico presta serviços e como retribuição, não há como não submetê-los aos 
princípios constitucionais e demais leis que regem os direitos dos trabalhadores. A alegação do que o 
trabalho doméstico não dará lucro não deve ser motivo para exclusão ou diminuição de direitos aos 
empregados domésticos.  
Alguns direitos não se coadunam com a natureza ao trabalho doméstico, daí as exceções previstas 
no final desta Emenda. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O conteúdo da emenda está contemplado no Substitutivo com redação própria. 
   
EMENDA:00211 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   Dos trabalhadores  
Art. 3º. ............................. 
Parágrafo 2º.  
Gozo de férias anuais de 30 dias remunerados. 
Justificativa: 
O gozo de férias anuais de 30 dias remuneradas, permite ao trabalhador um descanso justo pelo 
serviço prestado à empresa. A remuneração em dobro oneraria sobremaneira as despesas de 
pessoal do empregador, o que viria atingir diretamente o consumidor final no aumento dos preços do 
produto e ao empregado seria um falso beneficio, pois haveria provavelmente, uma baixa salarial e 
demissões com o passar do tempo. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A remuneração em dobro do período de férias constitui reconhecimento do direito a lazer do 
empregado doméstico. Seria ilusório supor que o salário de subsistência da maioria dos domésticos 
lhes garantisse o gozo de qualquer tipo de lazer no momento das férias. Lazer exige dispêndio, e 
portanto, remuneração adicional. 
 
 EMENDA:00224 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   O item II, do artigo 3º, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 3º - ..................................  
Item II - gozo de férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias. 
Justificativa: 
O pagamento em dobro, das férias, iria sobrecarregar, em muito, as folhas de pagamento das 
empresas e os cofres públicos, razão pela qual procuramos restabelecer o que se pratica nos dias de 
hoje. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A remuneração em dobro do período de férias constitui reconhecimento do direito a lazer do 
empregado doméstico. Seria ilusório supor que o salário de subsistência da maioria dos domésticos 
lhes garantisse o gozo de qualquer tipo de lazer no momento das férias. Lazer exige dispêndio, e, 
portanto, remuneração adicional. 
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   EMENDA:00346 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   O inciso X, do Art. 3o., do substitutivo  
apresentado pela Comissão da Ordem Social, passará  
a ter a seguinte redação:  
Art. 3o. - ..................................  
X - proibição de trabalho doméstico de  
menores estranhos à família em regime de  
gratuidade;" 
Justificativa: 
Não é admissível inscrever-se na Constituição a possibilidade de menores ficarem sujeitos a trabalho 
gratuito, embora doméstico, mesmo que seja em caso de prática educativa.  
O trabalho doméstico, pela sua carga e dimensão, deverá ser proibido a menor em qualquer caso, até 
porque este menor precisa é de estudos suficientes para seu aperfeiçoamento e aprimoramento 
cultural, e não profissional.  
O trabalho desempenhado por menores, em estabelecimentos de ensino profissional, não se 
caracteriza no caso do item X, do artigo 3°, e por isto dada a sua eventualidade e transitoriedade, 
deverá ser previsto nos programas educativos.  
Parecer:   
   Aprovada.  
O texto do Substitutivo é igual ao desta Emenda. 
 
   
EMENDA:00355 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   O item II, do artigo 3º, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 3º - ..................................  
Item II - gozo de férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias. 
Justificativa: 
Oneraria os cofres públicos e sobrecarregaria as folhas de pagamento das empresas, o pagamento 
em dobro, das diárias. Razão pela qual procuramos restabelecer o que se pratica atualmente. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A remuneração em dobro do período de férias constitui reconhecimento do direito a lazer do 
empregado doméstico. Seria ilusório supor que o salário de subsistência da maioria dos domésticos 
lhes garantisse o gozo de qualquer tipo de lazer no momento das férias. Lazer exige dispêndio, e 
portanto, remuneração adicional. 
   
 
EMENDA:00491 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens I a X do art. 3º, passando o "caput" do art. 3º a ter a seguinte redação:  
"São assegurados aos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, os direitos previstos no art. 2º, itens, alíneas e parágrafos, com exceção dos itens XI, 
XII, XIII, XX, XXI e parágrafo 3º. 
Justificativa 
Se o empregado doméstico presta serviços e como retribuição recebe a remuneração, não há como 
não submetê-los aos princípios constitucionais e demais leis que regem os direitos dos trabalhadores. 
A alegação de que o trabalho doméstico não gera lucro não deve ser motivo para exclusão ou 
diminuição de direitos aos empregados domésticos. 
Alguns direitos não se coadunam com a natureza do trabalho doméstico, daí as exceções previstas 
no final desta Emenda. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O conteúdo da emenda está contemplado no Substitutivo com redação própria. 
 
 EMENDA:00542 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dê-se esta redação ao Artigo 3o., VII  
Aposentadoria integral. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser integral. 
Não é justo que o trabalhador ou trabalhadora tenham redução nos seus proventos, exatamente, 
quando se retiram da atividade funcional. 
No caso presente, trata-se da empregada doméstica que, com sobejas razões, merece uma 
aposentadoria, sem redução no seu salário. 
Nestas condições, é impreciso defender proventos integrais para a empregada ou o empregado 
doméstico que passam para a inatividade. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Consideramos a aposentadoria integral ônus impossível de ser assumido pelo sistema previdenciário 
nacional. Não caberia aqui privilegiar a categoria dos empregados domésticos. 
 
 EMENDA:00681 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens I a X do art. 3º do substitutivo da Comissão da Ordem Social, passando o 
"caput" do art. 3o. a ter a seguinte redação:  
Art. 3º. São assegurados aos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, os direitos previstos no art. 2º, itens, alíneas e parágrafos, com exceção dos itens XI, 
XII, XIII, XX, XXI (última parte referente aos 18 anos) e § 3º. 
Justificativa: 
A emenda é oferecida em atenção a solicitação da Associação das Empregadas Domésticas. 
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O conteúdo da emenda está contemplado no Substitutivo com redação própria. 
 
 EMENDA:00725 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte inciso no artigo 3º do Substitutivo da Comissão da Ordem Social:  
"garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável." 
Justificativa: 
Trata-se exclusivamente de evitar odiosa discriminação perpetrada no tratamento dos trabalhadores 
domésticos. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O empregado doméstico não se insere em atividades produtivas.  
Vende serviços a indivíduos ou unidades familiares que deles não obterão lucro. Essa especificidade 
determina diferenciação de direitos, pelo menos no que respeita à estabilidade.  
Demais, a concessão da estabilidade significaria pura e simplesmente a extinção da categoria, vez 
que os empregadores prefeririam dispensar o trabalho doméstico a correr o risco de manter no lar o 
empregado não mais desejado. 
 
   EMENDA:00769 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IX do artigo 3o. do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão. 
Justificativa: 
O princípio de que trata o inciso em questão de irredutibilidade do salário, não se coaduna com a 
realidade do mercado de trabalho ao empregado doméstico, cuja duração de jornada, aliada a 
benefícios diversos muitas vezes concedidos, podem justificar a redução salarial. A medida proposta 
viria somente acarretar a diminuição da oferta de emprego ao trabalhador doméstico e mesmo sua 
perda.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Consideramos a irredutibilidade de salário direito do empregado doméstico, assim como de todo 
trabalhador. Queda de salário em razão de menor período de trabalho não constitui redução salarial, 
vez que a remuneração por unidade de tempo permanece a mesma. 
 
   EMENDA:00818 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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Suprima-se o item VI do Art. 3o. do  
Substitutivo. 
Justificativa: 
Temos que convir que, a maioria dos empregados domésticos muitas vezes, residem no próprio 
emprego; e, da forma que foi o item redigido, é quase certo que a maioria daqueles se aproveitariam 
do texto constitucional para levarem à Justiça, injustamente a maioria de seus patrões alegando 
horas noturnas, muitas vezes não trabalhadas.  
Parecer:   
   Aprovada.  
As peculiaridades do trabalho doméstico dentre as quais a mais evidente é a residência habitual no 
local de trabalho permitem divisões próprias do tempo de trabalho no decorrer da jornada. É difícil 
aferir nesse caso a prática de serviços extraordinários. 
 
 
 EMENDA:00828 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso I do artigo 3º do Substitutivo do Relator dessa Comissão: 
Justificativa: 
O emprego doméstico se reveste de peculiaridades próprias, que não podem ser esquecidas. Tem 
sido o emprego doméstico uma forma capaz de absorver um grande contingente de mão de obra, e 
tal imposição redundaria em restrição ao nível de oferta de emprego. Ademais a restrição a 
descontos de utilidade privilegiaria o empregado doméstico em relação aos demais tipos de 
empregados, resultados, de forma obliqua, em um salario mínimo para o empregado doméstico em 
valor superior ao dos demais trabalhadores. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Salário mínimo igual ao dos trabalhadores produtivos é direito elementar do trabalhador doméstico. 
Procede, também, a não consideração dos fornecimentos em natureza vez que encontram-se 
completamente ao arbítrio do empregador. 
 
EMENDA:00829 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Ao inciso II do artigo 3º do Substitutivo do Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:  
"II - Férias anuais de 30 dias remuneradas." 
Justificativa: 
As férias objetivam conceder aos empregados um período de descanso remunerado, suficiente à 
recuperação das energias ao longo de determinado tempo. A obrigatoriedade de pagamento em 
dobro das férias não encontra justificativa mais séria e, no emprego doméstico se constituiria em um 
forte inibidor ao oferecimento de emprego. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A remuneração em dobro do período de férias constitui reconhecimento do direito a lazer do 
empregado doméstico. Seria ilusório supor que o salário de subsistência da maioria dos domésticos 
lhes garantisse o gozo de qualquer tipo de lazer no momento das férias. Lazer exige dispêndio, e 
portanto, remuneração adicional. 
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 EMENDA:00830 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VI do artigo 3o. do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão: 
Justificativa: 
As características próprias do emprego doméstico e a sua importância no contexto do mercado de 
trabalho nacional sugerem que não se crie inibidores ao oferecimento de emprego doméstico. Esta 
seria razão bastante à supressão aqui sugerida. 
Parecer:   
   Aprovada.  
As peculiaridades do trabalho doméstico dentre as quais a mais evidente é a residência habitual no 
local de trabalho permitem divisões próprias do tempo de trabalho no decorrer da jornada. É difícil 
aferir nesse caso a prática de serviços extraordinários. 
 
 
EMENDA:00851 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III do artigo 3º do Substitutivo do Relator dessa Comissão: 
Justificativa: 
A prestação de emprego doméstico no âmbito de uma residência tem características peculiares no 
que concerne à duração total da jornada diária. Os constantes intervalos próprios à prestação 
domestica diferem-se dos demais tipos de trabalho ininterruptos, a limitação contida na regra que se 
sugere a supressão, mais uma vez acarretaria a inibição do oferecimento do emprego. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A limitação da jornada é medida indispensável para evitar a discriminação do empregado doméstico. 
A peculiaridade da profissão poderá ensejar divisão do tempo total diário em intervalos diferentes dos 
usuais na atividade produtiva. O limite máximo a ser fixado, contudo, é freio indispensável a eventuais 
abusos do empregador. 
 
EMENDA:01034 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens I a X do art. 3º, passando o "caput" do art. 3º a ter a seguinte redação:  
"São assegurados aos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, os direitos previstos no art. 2º, itens, alíneas e parágrafos, com exceção dos itens XI, 
XII, XIII, XX, XXI e parágrafo 3º." 
Justificativa: 
Se o empregado doméstico presta serviços e como retribuição recebe a remuneração, não há como 
não submetê-los aos princípios constitucionais e demais leis que regem os direitos dos trabalhadores. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 23  

 

A alegação de que o trabalho doméstico não gera lucro não deve ser motivo para exclusão ou 
diminuição de direitos aos empregados domésticos.  
Alguns direitos não se coadunam com a natureza do trabalho doméstico, daí as exceções previstas 
no final desta Emenda. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O conteúdo da emenda está contemplado no Substitutivo com redação própria. 
 
 EMENDA:01054 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso III do artigo 3º do Substitutivo da Comissão da Ordem Social:  
III - Limitação da jornada de trabalho a 48 horas semanais. 
Justificativa: 
Assim como se fixou expressamente o limite para o trabalho das demais categorias, é justo que o 
mesmo se faça para os servidores domésticos. 
Esta sugestão no foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte 
pelo Estado do Maranhão, que recebe nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos 
competentes da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Não se justifica impor ao empregado doméstico jornada de 48 horas semanais no momento em que 
se assegura aos demais trabalhadores do país a redução da jornada semanal de trabalho para 40 
horas. 
 
EMENDA:01088 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. 3º do Substitutivo da Comissão da Ordem Social passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 3º Lei especial protegerá os trabalhadores domésticos". 
Justificativa: 
É inadequada enumerar na Constituição os direitos do trabalhador doméstico sendo próprio para 
esse fim a legislação ordinária. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Nada obsta a que lei especial proteja os trabalhadores domésticos. É necessário, contudo, a exemplo 
do tratamento dispensado aos demais trabalhadores, a enumeração, no texto constitucional, de 
direitos considerados essenciais. 
 
EMENDA:01372 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Capítulo I - Dos Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Suprima-se o art. 3º. 
Justificativa: 
Os trabalhadores domésticos estarão contemplados no artigo 2º, pois assim, haverá economia nos 
seus direitos. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A presença de artigo específico sobre empregados domésticos objetiva a explicitar a diferenciação 
entre eles e os demais trabalhadores que decorre da natureza específica do trabalho que executam. 
O empregado doméstico presta serviços pessoais no lar do empregador, que não obtém lucro deles. 
Em consequência, não fazem jus à totalidade dos direitos do trabalhador. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00782 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 15, sobre o trabalho dos domésticos. 
Justificativa: 
Elevar à categoria de norma constitucional o direito de trabalhadores domésticos é desconhecer a 
realidade Brasileira. A regra estabelecida pelo art. 15, levaria, certamente, ao desaparecimento dessa 
categoria profissional, já que o empregador doméstico não pode arcar com o ônus que a medida 
representaria. Ademais, trata-se de matéria que deve ser regulada pela legislação ordinária. 
 
EMENDA:00876 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 DO § ÚNICO DO ART. 15  
Art. 15 - ..................................  
§ único - Suprima-se 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já está regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no Art. 14 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade; bem como, as idades em que se 
permite o trabalho do menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores, afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedem-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros.  
 
EMENDA:01354 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 15  
Art. 15 Os trabalhadores domésticos têm os mesmos direitos e deveres dos trabalhadores em geral. 
Justificativa: 
A reivindicação dos trabalhadores domésticos pode ser claramente atendida com esta redação.  
 
EMENDA:01415 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § único do art. 15  
Art. 15 - ..................................  
§ único - Suprima-se 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já está regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no Art. 14 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade; bem como, as idades em que se 
permite o trabalho do menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores, afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedem-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros.  
 
 EMENDA:02494 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 do parágrafo único do art. 15.  
Art. 15. ....................................  
Parágrafo único. Suprima-se. 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já está regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no Art. 14 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade; bem como, as idades em que se 
permite o trabalho do menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores, afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedem-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros.  
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EMENDA:02678 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 15.  
Suprima-se o art. 15 do anteprojeto. 
Justificativa: 
Em nosso entender, a questão é suscetível de legislação ordinária.  
   
EMENDA:02848 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 15.  
Inclua-se no art. 15 do anteprojeto, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX e XXIX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias de 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários com seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas com Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do Projeto. 
 
 EMENDA:03134 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 do § único do art. 15  
Art. 15 - ..................................  
§ Único - Suprima-se 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já está regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no Art. 14 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade; bem como, as idades em que se 
permite o trabalho do menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores, afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedem-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros.  
 
EMENDA:03751 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O art. 15 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. - São asseguradas aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, além de outras que visem a 
melhoria de sua condição social, todos os direitos sociais previstos para os trabalhadores 
e trabalhadoras dos setores públicos e privados. 
Justificativa: 
O novo texto constitucional deverá oferecer tratamento igualitário a todos os trabalhadores, quer 
sejam urbanos, rurais ou domésticas. 
A implementação dos direitos sociais não deve ser feita, apenas, para determinar categorias sociais, 
senão para todos aqueles e aquelas que exercitam sua atividade laboral. 
Nesta linha de raciocínio, impõe-se a outorga constitucional desses direitos, também, para os 
empregados e empregados domésticas.  
 
EMENDA:04371 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: ARTIGO 15.  
O artigo 15, caput, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 15. - Lei especial protegerá os trabalhadores domésticos". 
Justificativa: 
É inadequada enumerar na Constituição os direitos do trabalhador doméstico sendo próprio para 
esse fim a legislação ordinária. 
 
  EMENDA:05161 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 15 do Anteprojeto, os seguintes itens: II, III, VI, XV, XIX e XXIX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias de 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador.  
Não se justifica portanto tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho.  
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

 EMENDA:00721 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 14, sobre o trabalho dos domésticos. 
Justificativa: 
Elevar à categoria de norma constitucional o direito de trabalhadores domésticos é desconhecer a 
realidade Brasileira. A regra estabelecida pelo art. 14, levaria, certamente, ao desaparecimento dessa 
categoria profissional, já que o empregador doméstico não pode arcar com os ônus que a medida 
representaria. Ademais, trata-se de matéria que deve ser regulada pela legislação ordinária. 
Parecer:   
   Não concordamos, categoricamente, com a eliminação de qualquer tutela constitucional para o 
trabalho doméstico. Bem sabemos que não há identidade entre as atividades do doméstico, que 
presta serviço no âmbito do lar e a do trabalhador nas empresas com fins lucrativos. Há, no entanto, 
certos direitos que além de inalienáveis são inerentes a qualquer relação empregatícia, ou sejam, os 
enumerados no Projeto.  
 
 EMENDA:00812 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO § ÚNICO DO ART. 14  
Art. 14 - ..................................  
§ único - Suprima-se 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já está regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no art. 13 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade, bem como, as idades em que se 
permite o trabalho de menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedam-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros. 
Parecer:   
   Concordamos com a Emenda, pois, de fato, o parágrafo único é redundante e desnecessário.  
 
 EMENDA:00919 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14.  
Suprima-se do texto do artigo 14, os seguintes itens: X, XII, XVIII, XXXVIII. 
Justificativa: 
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A manutenção do texto, sem a exclusão dos itens acima, será dificultar ou até anular a possibilidade 
da classe dos trabalhadores domésticos, de ter acesso a um emprego. 
Creio que melhor do que no texto, texto, dever-se-ia deixar que a legislação trabalhista, definisse com 
maior clareza as condições de trabalho para os trabalhadores de modo geral, especialmente dos 
domésticos, eis que tal matéria não se adeque a norma constitucional, eis que as conquistas 
trabalhistas devem sofrer mutações e avanços gradativos em consonância com a realidade do País. 
Parecer:   
   Entendemos que todos os direitos do trabalhador que não se relacionem com a prestação de 
serviço a empregador que exerça atividade econômica, devem ser estendidos ao 
empregado doméstico.  
 
 EMENDA:01257 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 14  
Art. 14 - Os trabalhadores domésticos têm os mesmos direitos e deveres dos trabalhadores em geral. 
Justificativa: 
A reivindicação dos trabalhadores domésticos pode ser claramente atendida com esta redação. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho doméstico e do vínculo 
jurídico da relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os 
riscos da atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços 
necessários à consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há 
fins econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar determinadas 
garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa empresarial.  
 
 EMENDA:01316 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § único do Art. 14  
Art. 14 - ..................................  
§ único - Suprima-se 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já esta regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no Art. 13 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade, bem como, as idades em que se 
permite o trabalho de menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedam-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros. 
Parecer:   
   Concordamos com a Emenda pois, de fato, o parágrafo único é redundante e desnecessário.  
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 EMENDA:01647 APROVADA 
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 14  
Suprima-se o Parágrafo único, do artigo 14, do anteprojeto, do Relator da Comissão 
de Sistematização. 
Justificativa: 
A norma constitucional em tela precisa explicitar cada caso de menores que poderiam estar 
enquadrada nela, uma vez que existem casos diversificados de menores que poderiam nessa 
situação. 
A visão tida pelo legislador é bastante louvável, contudo, não a teve nos variados casos e situações, 
pelo que dever-se-ia tornar o dispositivo mais abrangente e tipificar os casos desses menores. 
Parecer:   
   Concordamos com a Emenda, pois, de fato, o parágrafo único é redundante e desnecessário.  
 
EMENDA:02351 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização     
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva do parágrafo único do art. 14.  
Art. 14. ....................................  
Parágrafo único. Suprima-se. 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já esta regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no Art. 13 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade, bem como, as idades em que se 
permite o trabalho de menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedam-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros. 
Parecer:   
   Consideramos que o trabalho doméstico reveste-se de particularidades que justificam seu 
tratamento em separado no texto constitucional. Talvez a mais importante seja o caráter de prestação 
de serviço pessoal, que a diferencia dos demais trabalhadores voltados à produção para o mercado 
e, portanto, para o lucro.  
Omitir a questão daria margem a duas interpretações, igualmente errôneas a nosso ver. De um lado, 
poder-se-ia imaginar que nada diferencia os domésticos dos demais trabalhadores, cabendo-lhes, por 
conseguinte todo o elenco de direitos relacionados no artigo 13. De outro, julgavam alguns, significar 
a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direitos, relegados que seriam à definição por lei 
ordinária.  
Optamos por explicitar, com clareza, em artigos próprios os direitos que julgamos ser-lhes devidos.  
 
EMENDA:02428 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 14.  
Inclua-se no Artigo 14 do projeto, os seguintes itens : II, III, XV, e XIX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   É objetivo do autor acrescer ao rol dos direitos do empregado doméstico o seguro-desemprego, o 
fundo de garantia de patrimônio individual, a garantia de salário fixo nunca inferior ao mínimo no caso 
de remuneração variável, duração de trabalho de quarenta horas semanais, a licença remunerada 
à gestante e seguro contra acidentes de trabalho.  
Somos de opinião que parte dos referidos direitos não é aplicável às peculiaridades do trabalho 
doméstico, como a remuneração variável, por exemplo. Outros, se acolhidos, redundariam em 
restrição constante do mercado de trabalho do doméstico.  
 
 EMENDA:02532 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 14  
Suprimam-se o art. 14 do Projeto. 
Justificativa: 
Em nosso entender, a questão é suscetível de legislação ordinária. 
Parecer:   
   Consideramos que o trabalho doméstico reveste-se de particularidades que justificam seu 
tratamento em separado no texto constitucional. Talvez a mais importante seja o caráter de prestação 
de serviço pessoal, que a diferencia dos demais trabalhadores voltados à produção para o mercado 
e, portanto, para o lucro.  
Omitir a questão daria margem a duas interpretações, igualmente errôneas a nosso ver. De um lado, 
poder-se-ia imaginar que nada diferencia os domésticos dos demais trabalhadores, cabendo-lhes, por 
conseguinte todo o elenco de direitos relacionados no artigo 13. De outro, julgavam alguns, significar 
a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direitos, relegados que seriam à definição por lei 
ordinária.  
Optamos por explicitar, com clareza, em artigos próprios os direitos que julgamos ser-lhes devidos.  
 
EMENDA:02696 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 14.  
Inclua-se no art. 14 caput do projeto, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX e XXX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
    É objetivo do autor acrescer ao rol dos direitos do empregado doméstico o seguro-desemprego, o 
fundo de garantia de patrimônio individual, a garantia de salário fixo nunca inferior ao mínimo no caso 
de remuneração variável, duração de trabalho de quarenta horas semanais, a licença remunerada 
à gestante e seguro contra acidentes de trabalho.  
Somos de opinião que parte dos referidos direitos não é aplicável às peculiaridades do trabalho 
doméstico, como a remuneração variável, por exemplo. Outros, se acolhidos, redundariam em 
restrição constante do mercado de trabalho do doméstico.  
 
EMENDA:02967 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § único do art. 14  
Art. 14 - ..................................  
§ Único - Suprima-se 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já esta regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos no Art. 13 e seus incisos, entre os quais está o direito de 
receber o salário mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade, bem como, as idades em que se 
permite o trabalho de menor – inciso XXII. 
De outra parte, a Constituição deve aproximar-se ao máximo da realidade. Proibir que menores, 
ainda que estranhos à família exerçam trabalho doméstico é, no mínimo utópico. É mais comum do 
que se pode imaginar o fato de menores afilhados e protegidos da família, especialmente no interior, 
hospedam-se com uma família para estudar na cidade. Assim como os próprios menores da família, 
realizam tarefas domésticas. Proibir este fato é inviabilizar a vida futura de um grande número de 
brasileiros. 
Parecer:   
   Consideramos que o trabalho doméstico reveste-se de particularidades que justificam seu 
tratamento em separado no texto constitucional. Talvez a mais importante seja o caráter de prestação 
de serviço pessoal, que a diferencia dos demais trabalhadores voltados à produção para o mercado 
e, portanto, para o lucro.  
Omitir a questão daria margem a duas interpretações, igualmente errôneas a nosso ver. De um lado, 
poder-se-ia imaginar que nada diferencia os domésticos dos demais trabalhadores, cabendo-lhes, por 
conseguinte todo o elenco de direitos relacionados no artigo 13. De outro, julgavam alguns, significar 
a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direitos, relegados que seriam à definição por lei 
ordinária.  
Optamos por explicitar, com clareza, em artigos próprios os direitos que julgamos ser-lhes devidos.  
   
 EMENDA:03095 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14  
Inclua-se no Artigo 14 do Projeto, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX e XXX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Não há como equiparar o trabalho realizado no âmbito do lar com aquele prestado pelos demais 
trabalhadores às empresas. A dona-de-casa não exerce atividade econômica nem pode ter 
obviamente, uma estrutura administrativa complexa que permite atender a todas as exigências legais 
próprias do empresariado.  
Assim, não há como estender aos trabalhadores domésticos os preceitos indicados na Emenda.  
 
EMENDA:03269 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 14  
Inclua-se no artigo 14 do Projeto, os seguintes itens: II, III, VII, XIX e XXIX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
 
EMENDA:03390 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14.  
Inclua-se no Artigo 14 do Projeto, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX e XXIX, do artigo 13. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
 
 EMENDA:03527 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O art. 14 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São asseguradas aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, além de outras que visem a 
melhoria de sua condição social, todos os direitos sociais previstos para os trabalhadores 
e trabalhadoras dos setores públicos e privados. 
Justificativa: 
O novo texto constitucional deverá oferecer tratamento igualitário a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras, quer sejam urbanas, rurais ou domésticas. 
A implementação dos direitos sociais não deve ser feita, apenas, para determinar categorias sociais, 
senão para todas aqueles e aquelas que exercitam sua atividade laboral. 
Nesta linha de raciocínio, impõe-se a outorga constitucional desses direitos, também, para os 
empregados e empregadas domésticas.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
   
EMENDA:04110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14.  
O artigo 14., caput, do Projeto da Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14. - Lei especial protegerá os trabalhadores domésticos". 
Justificativa: 
É inadequada enumerar na Constituição os direitos do trabalhador doméstico sendo próprio para 
esse fim a legislação ordinária. 
Parecer:   
   Se os direitos que são assegurados aos trabalhadores de empresas, são contemplados em 
dispositivos constitucionais, não entendemos porque, como pretende o nobre parlamentar, que não 
se configure, também, nos referidos dispositivos, certos direitos trabalhistas aos trabalhadores 
domésticos, motivo porque, opinamos pela rejeição da presente Emenda.  
 
EMENDA:04518 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14  
Inclua-se no Artigo 14 do projeto, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX e XXX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Não há dúvidas de que se deva estender alguns dos direitos trabalhistas aos empregados 
domésticos, como seres humanos e como trabalhadores que são. Contudo, há que se considerar 
que, esse tipo de mão de obra, tem se caracterizado, predominantemente, despreparados para os 
seus desempenhos motivo porque, pretender contemplá-los, de imediato, com os mesmos direitos 
que são assegurados os trabalhadores de empresas, é a nosso ver, de todo injustificável. Assim 
sendo, somos pela rejeição da pretensão do nobre parlamentar. 
   
EMENDA:04796 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 14.  
Inclua-se no art. 14, caput do projeto, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX, e XXX do art. 13. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias de 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
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Não se justifica portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
 
EMENDA:05132 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa (Ao Projeto do Relator)  
Desloque-se o conteúdo do art. 14 para  
Disposições Transitórias, onde couber, com supressão do parágrafo único:  
"Art. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, a partir da data da promulgação 
desta Constituição, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os  
direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X , XII, XVI , XVIII, XXV e XXVIII do art. 14 desta Constituição, 
bem como a integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em 
dinheiro." 
Justificativa: 
É compreensível a preocupação do constituinte em fazer constar do texto constitucional as garantias 
mínimas asseguradas à categoria dos trabalhadores domésticos, atendendo aos receios da laboriosa 
classe de que não venham ser devidamente contemplados na legislação ordinária. 
Os receios não procedem, porém, pois pela redação imprimida ao art. 14 todos os trabalhadores, 
urbanos e rurais, fazem jus aos direitos ali elencados. Assim, a manutenção do tratamento 
diferenciado aos empregados domésticos, constante do art. 15, além de configurar uma injusta 
discriminação dessa categoria, poderá a dar a entender, no futuro que, tais trabalhadores nunca farão 
jus aos demais direitos enumerados no art. 14. 
Essa a razão de nossa proposta de deslocamento do dispositivo para Disposições Transitórias, mas 
com vigência imediata, como se quer, deixando à legislação ordinária a iniciativa de regular os 
demais direitos assegurados aos trabalhadores domésticos. 
A supressão do parágrafo único nos parece óbvia, já que, com a garantia de salário mínimo (art. 14, 
IV), a gratuidade do trabalho está afastada.  
Parecer:   
   Não há dúvidas de que se deva estender alguns dos direitos trabalhistas aos empregados 
domésticos, como seres humanos e como trabalhadores que são. Contudo, há que se considerar 
que, esse tipo de mão de obra, tem se caracterizado, predominantemente, despreparados para os 
seus desempenhos motivo porque, pretender contemplá-los, de imediato, com os mesmos direitos 
que são assegurados os trabalhadores de empresas, é a nosso ver, de todo injustificável. Assim 
sendo, somos pela rejeição da pretensão do nobre parlamentar.  
 
EMENDA:05210 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14  
Inclua-se no artigo 14 do anteprojeto, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX e XXIX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
   
EMENDA:05666 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O art. 15 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 15 São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que visem a 
melhoria de sua condição social, os direitos previstos para todos os trabalhadores. 
Justificativa: 
Embora seja louvável a intenção do legislador, esta forma atende melhor o entendimento que deve 
ter a redação da Constituição.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
   
 EMENDA:06127 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: art. 14  
"Art. 14 - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outras que visar à 
melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens II, III, IV, V, VI, VII, IX,  
X, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXX. 
Justificativa: 
Entendemos que aos trabalhadores domésticos se estendam os direitos previstos nos itens retro 
transcritos. 
Parecer:   
   A emenda visa a outorgar aos trabalhadores domésticos vários direitos que não lhes são 
concedidos pelo Projeto e retira alguns outros que o art. 14 contempla.  
O projeto procurou conceder aos trabalhadores domésticos o máximo de direitos compatíveis com 
sua peculiar relação de trabalho ajustada para uma atividade que não tem caráter econômico, na 
certeza de que o empregador doméstico não pode ser equiparado ao empresário. Seria errônea 
ignorar a diferença dessa relação de trabalho em comparação à que é estabelecida com uma 
empresa.  
A atribuição dos domésticos dos direitos propostos, não comtemplados no Projeto, não se 
compatibiliza com uma relação de emprego onde não há atividade de caráter econômico. Somos pela 
rejeição da Emenda.  
 
  EMENDA:06910 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título II - Capítulo II -  
Art. 13 - ............................ 
Dê-se ao "caput" do art. 13 a seguinte redação:  
"Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos, de ambos os sexos, 
além de outros que visem a melhoria de sua condição social." 
Justificativa: 
Não podemos fazer uma legislação parcial, discriminatória em relação a determinada categoria 
profissional, como se pretende fazer, no caso, com as domésticas. Devem ter os mesmos direitos que 
os demais trabalhadores. 
Achemos, ainda, por bem, deixar claro neste artigo que, as mulheres rurais também devem ficar 
compreendidos entre os demais trabalhadores e, portanto, gozar dos benefícios legais que os 
amparam.  
Parecer:   
   Visa a emenda a incluir no caput do artigo 13 os empregados domésticos de maneira a que o rol de 
direitos ali mencionados seja a eles estendido no seu todo.  
Consideramos, no entanto, que o trabalho doméstico guarda especificidades marcantes em relação 
aos demais. A mais significativa, a nosso ver, é sua finalidade, a prestação de serviços pessoais, em 
contraste com a produção para o mercado, fim do esforço dos demais trabalhadores.  
Decorre dessas particularidades a exclusão do trabalhador doméstico do gozo de alguns direitos 
aplicáveis somente aos empregados de empresas. Daí a diferenciação a que procede o artigo 14 do 
Projeto.  
Pela rejeição da emenda. 
 
EMENDA:06911 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Título II - Capítulo II - Art. 14  
"Art.14 - Suprima-se o "caput" do art. 14." 
Justificativa: 
Com a inclusão no artigo 13 do Título II, Capítulo II, dos empregados domésticos, este artigo não tem 
razão de ser. 
Parecer:   
   Visa o autor a suprimir o artigo 14 do Projeto que relaciona os direitos dos empregados domésticos. 
A emenda complementa outra, do mesmo autor, que inclui a categoria de empregados domésticos no 
"caput" do artigo 13, assegurando-lhes, assim, a totalidade dos direitos ali relacionados.  
Somos de opinião que as particularidades do trabalho doméstico, principalmente seu caráter de 
prestação de serviços pessoais, as distingue, de maneira radical, do trabalho a serviço de empresas. 
A essa distinção de natureza corresponde a diferenciação de direitos estipulada no Projeto.  
Pela rejeição da emenda.  
 
EMENDA:07004 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao título II, Capítulo II,  
Artigos 13, 14, 15 e 16, que passarão a ter a seguinte redação:  
Dos Direitos Sociais  
Art. - São direitos sociais dos trabalhadores:  
I - garantia do direito ao trabalho  
II - seguro-desemprego  
III - fundo de garantia  
IV - reajuste e irredutibilidade de salários, remunerações, vencimentos, proventos e pensões, iguais 
para ativos e inativos;  
V - salário mínimo nacional unificado;  
VI - piso salarial  
VII - gratificação natalina;  
VIII - salário por trabalho noturno superior ao diurno;  
IX - equidade de salários e vencimentos, de admissão, dispensa e promoção para o desempenho 
de tarefas idênticas;  
X - salário-família;  
XI - participação nos lucros ou nas ações;  
XII - jornada de trabalho não superior a quarenta e oito horas, com intervalo para alimentação e 
repouso;  
XIII - repouso semanal remunerado;  
XIV - remuneração em dobro em caso de serviço extraordinário;  
XV - férias anuais remuneradas;  
XVI - licença à gestante  
XVII - saúde e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas, salvo Lei ou convenção coletiva;  
XIX - proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores de dezoito anos;  
XX - proibição de qualquer trabalho aos menores de doze anos, salvo na condição de aprendiz;  
XXI - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva;  
XXII - aposentadoria, com as garantias do inciso IV;  
XXIII - garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados, pelo 
menos até seis anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos públicos;  
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XXIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXV - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados no trabalho ou portadores 
de doenças profissionais, nos casos definidos em lei, sem prejuízo da remuneração antes percebida;  
XXVI - seguro contra acidentes do trabalho;  
XXVII - participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica e da automação, que não 
prejudicarão seus direitos adquiridos.  
§ único - A Lei regulamentará o disposto neste Artigo.  
Art. - Aos trabalhadores domésticos são assegurados os direitos previstos nos incisos IV, V, VII, VIII, 
X, XIII, XV, XIX, XX, XXII, XXV, do Art. 13, além da integração à Previdência Social e Aviso Prévio de 
Dispensa, ou equivalente em dinheiro;  
§ único - não será permitido o trabalho gratuito de menores estranhos à família.  
Art. - A indenização acidentaria não exclui a do direito comum, no caso de dolo ou culpa do  
empregador.  
Justificativa: 
Evitando prolixidade e redundância, além de subtrair matéria que deva ser tratada em Lei 
Complementar ou Ordinária, a presente emenda objetiva garantir os direitos essenciais ao 
trabalhador. 
Parecer:   
   Concordamos com o autor da presente emenda quanto à necessidade de eliminar do texto as 
prolixidades e redundâncias. Entretanto, considerando que o texto constitucional deve ser lido 
também pelo homem comum, devemos realizá-lo de tal forma que a ele seja acessível e 
compreensível, sem com isso prejudicarmos sua linguagem própria.  
 
 EMENDA:07166 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 14  
Inclua-se no artigo 14, do Projeto de  
Constituição, os seguintes itens do art. 13, do mesmo Projeto: II, III, VII, XV, XIX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
  
 EMENDA:07326 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo Único do Artigo 14, do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de 
Sistematização. 
Justificativa: 
O que o legislador teve em mira com o dispositivo em tela é bastante louvável, procurando, 
naturalmente, a proteção ao menor. 
Contudo, cremos que não é suficientemente claro quanto aos diversos casos que existem, com 
referência aos menores enfocados. 
Assim, torna-se necessário tipificar os variados casos, evitando-se a generalização, que certamente 
acarretará situações indesejáveis. Além disso, muitas vezes é preferível a gratuidade em casas de 
família, do que o abandono total a que estão relegadas milhões de crianças, devido à impotência dos 
Poderes públicos em solucionar o grave problema. 
Parecer:   
   Concordamos com a Emenda, pois, de fato, o parágrafo único é redundante e desnecessário.  
 
  EMENDA:07378 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 14  
Inclua-se no art. 14 do Projeto de Constituição, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX, XXV e XVIII do 
art. 13. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias dos 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante o seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio Individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
  
 EMENDA:07475 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 14  
Art. 14 - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à 
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melhoria de sua condição social, todos os direitos previstos no artigo 13, com exceção aos itens XI, 
XIII, XIV, XXVII e XXXI, bem como a integração à previdência social a aviso prévio de despedida, ou 
equivalente em dinheiro.  
Parágrafo único - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família em regime de 
gratuidade. 
Justificativa: 
A alegação de que o trabalho doméstico não gera lucro, não deve ser motivo exclusão ou diminuição 
de direitos aos empregados domésticos. 
Não se justifica o tratamento diferenciado dado a esta categoria, com exceção àqueles direitos 
inerentes da relação de trabalho – trabalhador X empresa. Seria grande injustiça não conceder ao 
trabalhador doméstico direitos como seguro desemprego, contra acidente do trabalho, licença 
remunerada à gestante, Fundo de Garantia do Patrimônio Individual, limitação da jornada de trabalho 
entre outros. 
Como vemos, são poucos os direitos trabalhistas que não se coadunam com a natureza trabalho 
doméstico. Aí, as exceções são cabíveis, e estas estão previstas na Emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
 
 EMENDA:07922 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 14.  
Suprima-se do texto do art. 14, os seguintes números: X, XII, XVIII. 
Justificativa: 
A manutenção do texto, sem a exclusão dos itens acima, será dificultar ou até anular a possibilidade 
da classe dos trabalhadores domésticos, de ter acesso a um emprego. 
Creio que melhor do que no texto, dever-se-ia deixar as condições de trabalho para os trabalhadores 
e modo geral, especialmente dos domésticos, eis que tal matéria não se adequa a norma 
constitucional, eis que as conquistas trabalhistas devem sofrer mutações e avanços gradativos em 
consonância com a realidade do País.  
Parecer:   
   Entendemos que todos os direitos do trabalhador que não se relacionem com a prestação de 
serviço a empregador que exerça atividade econômica, devem ser estendidos ao 
empregado doméstico.  
 
 EMENDA:08463 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Art. 14, sobre o trabalho dos domésticos. 
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Justificativa: 
Elevar à categoria de norma constitucional o direito de trabalhadores domésticos é desconhecer a 
realidade brasileira. A regra estabelecida pelo Art. 14, levaria, certamente, ao desaparecimento dessa 
categoria profissional. Já que o empregador doméstico não pode arcar com os ônus que a medida 
representativa. Ademais, trata-se de matéria que deve ser regulada pela legislação ordinária.  
Parecer:   
   Não concordamos, categoricamente, com a eliminação de qualquer tutela constitucional para o 
trabalho doméstico. Bem sabemos que não há identidade entre as atividades do doméstico, que 
presta serviço no âmbito do lar e a do trabalhador nas empresas com fins lucrativos. Há, no entanto, 
certos direitos que além de inalienáveis são inerentes a qualquer relação empregatícia, ou sejam, os 
enumerados no Projeto.  
 
 EMENDA:09079 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSPIDE NETTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Título II,  
Capítulo II:  
Art. A empregada doméstica tem reconhecida a sua qualificação profissional, integrando-se 
como trabalhadora assalariada, com todos os direitos trabalhistas. 
Justificativa: 
A empregada doméstica é uma trabalhadora na exata expressão do termo. 
O reconhecimento desta qualidade se impõe, junto com as consequentes derivações dos direitos que 
integram esse reconhecimento. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
 
  EMENDA:09130 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  
O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que visem a 
melhoria de sua condição social, os direitos previstos nas alíneas IV, VI, IX, X, XVI, XVIII, XXIII, XXVI 
e XXIX do artigo 13, bem como a integração à previdência social de aviso prévio ou equivalente em 
dinheiro, no caso de demissão. 
Justificativa: 
Suprimimos do texto do Projeto, o benefício contido na alínea XII, tendo em vista que a concessão de 
salário família irá prejudicar o próprio trabalhador doméstico, que não conseguiria emprego, caso 
tenha dependente. 
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Parecer:   
   Concordamos, inteiramente, com a Emenda, cujo teor pretendemos adotar com o acréscimo, 
apenas, do direito ao salário-família. 
 
  EMENDA:10055 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 14 e seu Parágrafo Único, sobre o trabalho dos domésticos. 
Justificativa: 
Elevar a categoria de norma constitucional o direito de trabalhadores domésticos é desconhecer a 
realidade brasileira. A regra estabelecida pelo Art. 14, levaria, certamente, ao desaparecimento dessa 
categoria profissional, já que o empregador doméstico não pode arcar com os ônus que a medida 
representaria. 
Quanto ao Parágrafo Único, também suprimido, via de consequência, não dispõe, propriamente, 
sobre o trabalho doméstico do menor, mas, sim, da proibição genérica ao trabalho gratuito, o que a 
legislação ordinária condena. 
Trata-se de matéria que deve ser regulada pela legislação ordinária. 
Parecer:   
   Não concordamos, categoricamente, com a eliminação de qualquer tutela constitucional para o 
trabalho doméstico. Bem sabemos que não há identidade entre as atividades do doméstico, que 
presta serviço no âmbito do lar e a do trabalhador nas empresas com fins lucrativos. Há, no entanto, 
certos direitos que além de inalienáveis são inerentes a qualquer relação empregatícia, ou sejam, os 
enumerados no Projeto.  
 
 EMENDA:10113 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14  
Art. 14 ....................................  
Suprima-se o item XXIX 
Justificativa: 
(JUSTIFICATIVA ORAL EM PLÉNARIO) 
Parecer:   
   Consideramos que a Constituição deva garantir apenas a remuneração do trabalhador acidentado 
ou portador de doença profissional paga com recursos da Previdência Social e não sua permanência 
no emprego.  
Na realidade, o fundamental é a existência de uma previdência social que garanta remuneração e 
possibilite ao empregador a readaptações que o habilite a manter o mesmo padrão de vida, apesar 
do infortúnio, ou o reabilite para o trabalho.  
Convém salientar, ainda, que o empregador acidentado é atualmente protegido por dispositivo legal 
que garante sua permanência no emprego enquanto durar seu afastamento.  
 
  EMENDA:11066 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 14, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização dando a seguinte 
redação:  
Art. São assegurados à categoria dos empregados domésticos, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social, os direitos previstos nos itens II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XV, XVI, XVIII, 
XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXIX e XXX do artigo 13, bem como a integração à previdência social e aviso 
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  
Parágrafo único: É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família em regime de 
gratuidade. 
Justificativa: 
A emenda reflete a reivindicação das empregadas domésticas. O artigo 13 ao que se reflete a 
emenda é o constante do Projeto de Constituição, ora emendado. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
 
 EMENDA:11613 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado. Art. 14  
Suprima-se o art. 14 do projeto. 
Justificativa: 
Em nosso entender, a questão é suscetível de legislação ordinária. 
Parecer:   
   Consideramos que o trabalho doméstico reveste-se de particularidades que justificam seu 
tratamento em separado no texto constitucional. Talvez a mais importante seja o caráter de prestação 
de serviço pessoal, que a diferencia dos demais trabalhadores voltados à produção para o mercado 
e, portanto, para o lucro.  
Omitir a questão daria margem a duas interpretações, igualmente errôneas a nosso ver. De um lado, 
poder-se-ia imaginar que nada diferencia os domésticos dos demais trabalhadores, cabendo-lhes, por 
conseguinte todo o elenco de direitos relacionados no artigo 13. De outro, julgavam alguns, significar 
a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direitos, relegados que seriam à definição por lei 
ordinária.  
Optamos por explicitar, com clareza, em artigos próprios os direitos que julgamos ser-lhes devidos.  
 
  EMENDA:13387 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o Artigo 14 e seu parágrafo único, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A matéria pertence a Lei Ordinária e por ela deve se regulamentada. 
Parecer:   
   Consideramos que o trabalho doméstico reveste-se de particularidades que justificam seu 
tratamento em separado no texto constitucional. Talvez a mais importante seja o caráter de prestação 
de serviço pessoal, que a diferencia dos demais trabalhadores voltados à produção para o mercado 
e, portanto, para o lucro.  
Omitir a questão daria margem a duas interpretações, igualmente errôneas a nosso ver. De um lado, 
poder-se-ia imaginar que nada diferencia os domésticos dos demais trabalhadores, cabendo-lhes, por 
conseguinte todo o elenco de direitos relacionados no artigo 13. De outro, julgavam alguns, significar 
a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direitos, relegados que seriam à definição por lei 
ordinária.  
Optamos por explicitar, com clareza, em artigos próprios os direitos que julgamos ser-lhes devidos.  
 
 EMENDA:14438 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 14. 
Justificativa: 
Não se trata de matéria constitucional.  
Parecer:   
Consideramos que o trabalho doméstico reveste-se de particularidades que justificam seu tratamento 
em separado no texto constitucional. Talvez a mais importante seja o caráter de prestação de serviço 
pessoal, que a diferencia dos demais trabalhadores voltados à produção para o mercado e, 
portanto, para o lucro.  
Omitir a questão daria margem a duas interpretações, igualmente errôneas a nosso ver. De um lado, 
poder-se-ia imaginar que nada diferencia os domésticos dos demais trabalhadores, cabendo-lhes, por 
conseguinte todo o elenco de direitos relacionados no artigo 13. De outro, julgavam alguns, significar 
a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direitos, relegados que seriam à definição por lei 
ordinária.  
Optamos por explicitar, com clareza, em artigos próprios os direitos que julgamos ser-lhes devidos.  
 
EMENDA:14778 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao artigo 14:  
Inclua-se entre os direitos assegurados aos empregados domésticos os previstos nos incisos XIX e 
XXX do art. 13. 
Justificativa: 
A proteção à maternidade é um dos mais elementares deveres do Estado. 
Não se compreende que as empregadas domésticas fiquem excluídas desta proteção, pois 
constituem grande parte da força de trabalho. 
O serviço doméstico é considerado hoje verdadeiro contrato de trabalho, é regido pela lei n° 5859 de 
11 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Dec. n° 71.885 do 9 de março de 1973. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 47  

 

Esta lei assegura expressamente direito à Previdência Social e o salário maternidade é obrigação 
Previdenciária, por força da lei nº 6136 de 7 de novembro de 1974, regulamentada polo Dec. 75.207 
de 10 de janeiro de 1975. 
O acidente do trabalho decorre da teoria do risco. É previsível e é o ônus do empregador. O seguro 
contra acidentes do trabalho é compulsório e é efeito pela Previdência Social por força da lei n° 6367 
de 21 de outubro de 1976 para os Trabalhadores Urbanos e pala lei 6195 de 19 de dezembro de 
1974 para os Trabalhadores Rurais, ambas suplementares pelo Dec. numero 83.080 de 24 de janeiro 
de 1979. Estas leis excluem da proteção o empregado doméstico. 
É preciso reparar essa injustiça.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
 
 EMENDA:14806 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 14, caput.  
O art. 14, caput, do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São asseguradas à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVI, XVIII, XXIII, XVI 
e XXIX do Art. 13, bem como a integração à Presidência Social e aviso prévio de despedida, ou 
equivalente em dinheiro e a categoria dos servidores públicos, além destas disposições, as 
constantes dos itens V, VIII e XXVII do Art. 13. 
Justificativa: 
A emenda visa acrescentar ao art. 14, na parte que se refere à categoria dos servidores públicos, na 
remissão que lhe faz o art. 86 Caput, dispositivos inscritos no Art.13 que, a toda prova, se afeiçoam a 
esta categoria como reajuste de vencimentos, proventos etc, (inc. V), piso salarial (inc. VIII) e creches 
e pré-escolas para filhos e dependentes de pessoas vinculadas aos órgãos públicos (inc. XXVII). 
São dispositivos que se pretende estender aos servidores públicos, menos pela forma como estão 
redigidos no atual texto, como pela efetiva necessidade de regramento constitucional aos fatos 
sociais a que se referem. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
   
 EMENDA:15103 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do artigo 14. 
Justificativa: 
O trabalho doméstico do menor já está regulado no “caput” do artigo na medida em que se assegura 
ao trabalho doméstico dispositivos previstos, entre os quais está o direito de receber o salário 
mínimo, e via reflexa a proibição da gratuidade; bem como, as idades em que se permite o trabalho 
do menor. 
Parecer:   
   O regime de gratuidade no trabalho doméstico nem sempre se caracteriza como uma exploração de 
trabalho, se constituindo, muitas vezes, numa oportunidade de ajuda da família hospedeira a pessoas 
necessitadas que, em troca, recebem alimentação, moradia, amparo a saúde e a educação. Por essa 
razão, não entendemos como necessária a supressão do parágrafo único do art. 14, como pretende o 
nobre parlamentar. 
 
EMENDA:15273 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Substitua-se o parágrafo único do at. 14 do Projeto de Constituição pelo § 1º e acrescente-se o § 2º, 
com a seguinte redação:  
Art. 14............................  
§ 1º - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos à família em regime de gratuidade.  
§ 2º - As despesas realizadas pelo empregador, pessoa física, com os trabalhadores domésticos, são 
dedutíveis do imposto de renda". 
Justificativa: 
Não é justo o Estado impor à pessoa física uma série de obrigações, próprias da pessoa jurídica, sem 
estender paralelamente, os direitos fiscais daquela categoria.  
A justeza na aprovação desta emenda é tão clara, tão cristalina, tão real, que dispensa maiores 
comentários. 
Parecer:   
   O trabalho em regime de gratuidade é o escravo, espoliativo, que há um século está banido. Não há 
como se tratar de tal matéria na Constituição, motivo pelo qual escoimamos do Projeto esse 
esdrúxulo preceito. Quanto à dedutibilidade do Imposto de Renda das despesas com empregados 
domésticos, é matéria que não pertine ao Capítulo dos Direitos Sociais e sim ao que dispõe sobre o 
Sistema Tributário.  
 
EMENDA:15590 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 14 do projeto a seguinte redação:  
"Parágrafo único. É permitido o trabalho doméstico gratuito de menor de quatorze anos, desde que 
amparadas sua educação e sua saúde e garantida a mesma alimentação da família hospedeira". 
Justificativa: 
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A família rural não se constitui apenas dos parentes consanguíneos ou afins, mas, também, dos 
chamados “aderentes” ou “comensais” a quem se confiam afazeres domésticos, tanto quanto aos 
demais membros da família, em regime de aparente gratuidade, pois, na verdade, recebem um 
salário indireto, traduzindo em abrigo, vestuário, alimentação e assistência médica e educacional. 
O dispositivo restritivo do art. 14 torna ilegal esse acolhimento, produzindo, principalmente, prejuízos 
para os menores assistidos nas grandes famílias rurais. 
Parecer:   
   O regime da gratuidade no trabalho doméstico nem sempre se caracteriza como uma exploração de 
trabalho, se constituindo, muitas vezes, numa oportunidade de ajuda da família hospedeira a pessoas 
necessitadas que, em troca, recebem alimentação, moradia, amparo à saúde e à educação. 
Entretanto, tal norma poderia gerar abusos imperdoáveis, o que nos aconselha sua rejeição.  
Pela rejeição.  
 
 EMENDA:16103 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: Art. 14.  
Suprima-se, do art. 14, a referência aos itens IX, X, XII e XXIX. 
Justificativa: 
A presente emenda decorre de outras proposições igualmente supressivas relacionadas com os itens 
mencionados. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
   
 EMENDA:16819 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Dê-se ao parágrafo único do artigo 14 a seguinte redação:  
"Paragrafo Único. É proibido o trabalho doméstico gratuito de menores, em funções normalmente 
assalariadas." 
Justificativa: 
O dispositivo proíbe “o trabalho doméstico de menores estranhos à família em regime de gratuidade”. 
Não define o que seja “trabalho doméstico”, com uma conceituação que abrange os executados 
dentro e fora do domicilio, na cozinha, na limpeza da casa, na conservação do jardim, na limpeza em 
geral, como também fora da casa, como a condução de veículos e outros. 
O que se pretende, no entanto, é proibir que o menor seja usado para feitura de trabalhos 
domésticos, ganhando apenas, a subsistência e o vestuário, sem nenhum salário direto. 
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A redação que propomos atende a esse objetivo e permite incluir no contexto familiar – trabalhando 
gratuitamente, para receber toda a assistência, inclusive educacional e médica – o menor 
oficialmente adotado e o simplesmente admitido a esse convívio, que poderia ser indicado como 
“estranho à família”. 
Parecer:   
   O regime de gratuidade no trabalho doméstico nem sempre se caracteriza como uma exploração de 
trabalho, se constituindo, muitas vezes, numa oportunidade de ajuda da família hospedeira a pessoas 
necessitadas que, em troca, recebem alimentação, moradia, amparo a saúde e a educação.  
Pela rejeição.  
 
  EMENDA:17404 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
  Emenda Supressiva  
Suprima-se do Art. 14, Capítulo II os itens IV, VI, X, XII, XVIII XXVI: 
Justificativa: 
Consideramos o autor desse Art. 14, com todo respeito ao seu desejo de dar ao trabalhador 
doméstico mais algumas garantias, o total desconhecimento da realidade brasileira e mundial. Querer 
equipar o trabalho doméstico a um trabalhador urbano de fábrica, e não estar dentro de uma 
realidade atual e futura. 
Parecer:   
   A presente emenda traz em seu bojo contribuições valiosas que deverão ser incorporadas, em 
parte, ao Projeto.  
Entendemos que os incisos X, XII e XXIII devem ser suprimidos, uma vez que é um tanto complexa 
sua aplicação no caso do empregado doméstico.  
Com relação ao IV (salário mínimo), VI (irredutibilidade), XVIII (férias) e XXVI (aposentadoria) não 
podem deixar de constar já que constituem direitos fundamentais garantidos a qualquer trabalhador. 
Por outro lado, já é hora de considerar e reconhecer a importância da atividade desenvolvida 
pelo empregado doméstico.  
 
 EMENDA:17443 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Manutenção do Art. 14 do Capítulo II, - Dos Direitos Socais do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A extensão dos direitos trabalhistas aos empregados e empregadas domésticas, obrigatoriamente 
abrangerá os benefícios previdenciários e suprirá a injustiça mercante a uma classe de trabalhadores 
que vem sendo, durante toda nossa historia discriminada.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
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 EMENDA:17639 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 14  
Suprimam-se do Projeto de Constituição:  
- O Caput do Art. 14  
- parágrafo único do Art. 14 
Justificativa: 
Trata-se de matéria ordinária que regulamenta os direitos dos empregados domésticos, na sua 
relação empregatícia, que não poderão ser tratados inflexivelmente à nível de Constituição. 
Parecer:   
   Considerado como grande avanço ao artigo 14 é um marco histórico, pois, pela primeira vez, uma 
Constituição contempla esta categoria há muito tempo desamparada. A supressão do referido artigo 
significaria por outro lado, uma injustiça imperdoável.  
Pela rejeição.  
 
  EMENDA:17717 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 14, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 14. - Além de outros que visem a melhoria de sua condição social, são assegurados aos 
trabalhadores domésticos, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVI, XVIII, XIX, XXIII e 
XXVII do artigo 13, bem como a integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou 
equivalente em dinheiro, e aos trabalhadores avulsos os direitos previstos nos itens II, III, IV, V, VIII, 
IX, X, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV e XXX do mesmo artigo e integração 
na previdência social. 
Justificativa: 
Trata-se de corrigir lamentável omissão do Projeto. 
O artigo 13 enumera os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. E o artigo 14, em sua 
redação original, manda aplicar aos domésticos os direitos que especifica. 
Nada foi referido quanto aos trabalhadores avulsos que, em suas diversas modalidades, são mais de 
300.000 em todo o território nacional. 
Ora, tendo o projeto mencionado expressamente os direitos assegurados dos trabalhadores urbanos 
e rurais e, logo a seguir, estendendo-os aos domésticos, silenciando quanto aos avulsos, não parece 
haver duvida de que a mais correta forma de interpretação conduz ao entendimento de que estas 
estão ao desabrigo dos preceitos constitucionais em enfoque. 
Daí a necessidade de coloca-los também ao abrigo das normas pertinentes, o que se objetiva 
mediante adição ao disposto originariamente no artigo 14 do Projeto. 
Está-se, deste modo, fazendo justiça com essas laboriosas categorias profissionais e contribuindo 
para mais perfeita abrangência da norma constitucional. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
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econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar 
determinadas garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa 
empresarial.  
   
 EMENDA:19236 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dispõe sobre o trabalhador rural.  
Dê-se, ao artigo 14, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 14. São assegurados às categorias dos trabalhadores domésticos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVI, XVIII, 
XXIII, XXVI e XXIX do artigo 13, bem como a integração à previdência social e aviso prévio de 
despedida, ou equivalente em dinheiro. 
Justificativa: 
Nenhuma razão de ordem legal justifica o alijamento, dos trabalhadores rurais e domésticos, dos 
benefícios assegurados às demais categorias profissionais. É, assim, de inteira justiça, que se lhes 
garantam, pelo menos, algumas das proteções concedidas aos seus companheiros de outros setores 
de atividades. 
Parecer:   
   A emenda ora sob, exame estabelece que "Além de outros que visem a melhoria de sua condição 
social, são assegurados aos trabalhadores domésticos, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, 
XII, XVII, XVIII, XIX, XXIII e XXVII do artigo 13, bem como a integração à previdência social e aviso 
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro, e aos trabalhadores avulsos os direitos previstos 
nos itens II, III IV, VII, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, e XXX do mesmo artigo 
e integração na previdência social.  
Considerando que no substitutivo, a classe dos trabalhadores está plenamente contemplada não 
apenas nos aspectos específicos, bem como na sua extensão, opinamos pela rejeição.  
  
 EMENDA:19368 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se novo item ao artigo 13 do Projeto de Constituição, com a seguinte redação, o qual 
deverá constar entre os direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, no artigo 
subsequente (Art. 14):  
Art. 13 - ..................................  
..................................................  
XXXII - não incidência da prescrição no curso da relação de emprego. 
Justificativa: 
Já se constitui rotina a aceitação passiva, por parte do empregado, das violações a seus direitos, 
durante a vigência do contrato de trabalho, na certeza de que, ajuizando reclamação para garanti-los, 
sofrerá, inevitavelmente, represálias que via de regra culminam com a demissão. 
Necessário se torna, portanto, a inserção, no texto constitucional, de dispositivo vedando a prescrição 
no curso do contrato, isso significando, assim, que contagem do prazo respectivo passará a ocorrer a 
partir do termo da relação empregatícia.  
Parecer:   
   A norma sobre a prescrição relativa aos direitos trabalhistas é processual, própria da lei ordinária.  
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Pela rejeição.  
 
EMENDA:19544 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do Artigo 14  
Dê-se ao art. 14 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 14 - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens 
XVIII e XXVI do art. 13". 
Justificativa: 
Empregados domésticos são os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou a 
família, no âmbito residencial destas. 
A lei n° 5.859, de 11.12.72 já lhes assegura os direitos que, pela emenda ora proposta, se erige a 
nível de garantia constitucional, férias e filiação obrigatória à Previdência Social. 
A manutenção de sua família não é uma atividade empresarial. As famílias vão se mantendo com 
extrema dificuldade nesta época de concentração urbana e crises econômico-financeiras. Ante as 
necessidades os afazeres se desdobram e as donas de casa, tendo que ajudar a aumentar a renda 
familiar, não tem tempo para dedicar-se às tarefas do lar. Torna-se, assim, necessária a convocação 
de auxiliares, os empregados domésticos. 
Ora, se não se trata de atividade empresarial com fins lucrativos, nem de instituições ou associações 
a que se refere o §1° do art. 2º da Consolidação, não é justo nem razoável impingir às famílias, em 
nível constitucional, outros além dos hoje já existentes. 
Isso não significa e nem a emenda proposta impede, que, no futuro, outros direitos sejam conferidos 
ao empregado doméstico pela lei ordinária, como decorrência de mudanças em nossa estrutura 
econômica e social.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos todos os direitos assegurados aos 
demais. A proposta nos parece incompatível com a natureza do trabalho e do vínculo jurídico da 
relação empregatícia. O empregador, no conceito doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da 
atividade econômica, paga ao trabalhador o salário, como contraprestação de serviços necessários à 
consecução dos objetivos do seu empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há fins 
econômicos para o trabalho realizado. Assim, equiparar a atividade empresarial com a atividade 
doméstica é contrassenso inarredável. Daí porque não ser possível se assegurar determinadas  
garantias ao doméstico só viabilizáveis dentro de uma estrutura administrativa empresarial.  
 
  EMENDA:19672 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 14.  
Inclua-se no Artigo 14 do Projeto de Constituição, os seguintes itens: II, III, VII, XV, XIX, XXI e XXX. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias de 
trabalhadores muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como seguro 
desemprego, licença remunerada à gestante e seguro contra acidentes do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
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Parecer:   
   A emenda da ilustre Constituinte estabelece que seja incluído os incisos II, III, VII, XV, XIX, XXI, 
XXX do art. 14 do Projeto.  
O dispositivo do Substitutivo assegura à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que 
visem a melhoria de sua condição social uma gama de direitos que atendam plenamente a categoria.  
Na verdade, a categoria dos trabalhadores domésticos já se encontra contemplada de uma maneira 
bastante ampla e justa.  
Os direitos não relevantes poderão ser objeto de discussão e decisão na legislação ordinária, tal 
como acontecerá com várias categorias profissionais.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição.  
 
EMENDA:20454 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 14 e parágrafo único do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O empregado doméstico se reveste de peculiaridades próprias e que se devem ser regulamentadas 
por lei própria.  
Parecer:   
   Aos trabalhadores de empresas já são assegurados os seus direitos, que constam tanto de 
dispositivos constitucionais como da legislação trabalhista.  
Os empregados domésticos, embora não tenham a mesma configuração quanto à natureza do 
trabalho que executam em relação aos trabalhadores de empresa, não deixam de se constituírem, no 
entanto, como trabalhadores com garantias e certos direitos, mas não com direitos iguais àqueles 
trabalhadores. Não entendemos a proposição do nobre parlamentar, quando pretende regulamentar 
em lei própria o emprego doméstico, uma vez que ele já se encontra configurado no Substitutivo que 
está sendo elaborado, no Capítulo "dos direitos sociais", ao lado dos trabalhadores urbanos e rurais.  
Destarte, somos pela rejeição da emenda.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:21337 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 8º a referência ao item XX do art. 7º do Substitutivo do Projeto de Constituição, 
da Comissão de Sistematização:  
Art. 8º - São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, 
V, VII, VIII e XV do artigo anterior, bem como a integração à previdência social e aviso prévio da 
despedida, ou equivalente em dinheiro. 
Justificativa: 
O inciso XX do art. 7º faz alusão a aposentadoria como um dos direitos assegurados aos 
trabalhadores. O art. 8º, que contempla várias concessões aos trabalhadores domésticos, já inclui no 
seu próprio texto, integração a previdência, parecendo-nos, portanto, de todo desnecessário, a 
inclusão daquele item, que se constitui como uma repetição daquele direito pretendido. 
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Parecer:   
   Exceção feita a alguns itens específicos da relação empregatícia no âmbito das empresas, devem 
ser assegurados aos trabalhadores domésticos todos os direitos comuns aos demais trabalhadores. 
 
EMENDA:21416 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O Art. 8º - Capítulo II, Dos Direitos Sociais, passa a ter a seguinte redação:  
"São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, V, VII, 
VIII, XV e XX do artigo anterior, bem como a integração à previdência social e aviso prévio de 
despedida, ou equivalente em dinheiro, salvo se a Despedida se der por Justa Causa." 
Justificativa: 
As famílias precisam estar resguardadas contra atos ilícitos constantemente praticados por 
domésticas, furtos, principalmente. Creio não existir uma única família brasileira que não tenha sido 
vítima de suas empregadas domésticas. 
Devemos amparar a categoria profissional, mas é preciso garantir a integridade patrimonial das 
famílias contra aquelas domésticas que, ludibriando a boa fé de seus empregadores, usam da 
confiança e da intimidade dos lares para a prática dos mais diversos delitos. 
Direitos, sim; responsabilidade, também. 
Parecer:   
   O acréscimo da ressalva "in fine", isto é, o tratamento das hipóteses em que será devido o 
pagamento do aviso prévio, é matéria para ser disciplinada em lei. 
 
 EMENDA:22276 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao art. 8º do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens XV 
e XX do art. 7º. 
Justificativa: 
Empregados domésticos são os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou a 
família, no âmbito residencial destas. 
A lei n° 5.859, de 11.12.72 já lhes assegura os direitos que, pela emenda ora proposta, se erige a 
nível de garantia constitucional, férias e filiação obrigatória à Presidência Social. 
A manutenção de sua família não é uma atividade empresarial. As famílias vão se mantendo com 
extrema dificuldade nesta época de concentração urbana e crises econômico-financeiras. Ante as 
necessidades os afazeres se desdobram e as donas de casa, tendo que ajudar a aumentar a renda 
familiar, não tem tempo para dedicar-se às tarefas do lar. Torna-se, assim, necessária a convocação 
de auxiliares, os empregados domésticos. 
Ora, se não se trata de atividade empresarial com fins lucrativos, nem de instituições ou associações 
a que se refere o §1° do art. 2º da Consolidação, não é justo nem razoável impingir às famílias, em 
nível constitucional, outros além dos hoje já existentes. 
Isso não significa e nem a emenda proposta impede, que, no futuro, outros direitos sejam conferidos 
ao empregado doméstico pela lei ordinária, como decorrência de mudanças em nossa estrutura 
econômica e social.  
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Parecer:   
   Exceção feita a alguns itens específicos da relação empregatícia no âmbito das empresas, devem 
ser assegurados aos trabalhadores domésticos todos os direitos comuns aos demais trabalhadores. 
   
EMENDA:23442 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Art. 8º, Capítulo II:  
"Art. 8º e aviso prévio de despedida ou equivalente em dinheiro. 
Justificativa: 
Concordamos com ascensão social que é a tônica do próximo milênio. 
Não concordamos, porém, é que o empregado doméstico que goza de muito mais conforto e 
condições que o empregado da indústria e do comércio, ainda venha receber aviso prévio ou 
equivalente em dinheiro, quando sabemos ser impossível manter dentro de sua residência alguém 
que já não goze mais de confiança de seu patrão.  
A rotatividade que existe no setor, não é culpa de quem emprega, e sim do empregado que sempre 
apresenta-se alegando conhecimentos e condições que, com o passar do tempo, conclui-se não 
possuir. Acho não ser justo privilegiar quem não procura o mínimo de condição que as famílias 
brasileiras exigem que é fazer o trivial em uma residência, seja, limpando, lavando ou cozinhando.  
Parecer:   
   Entendemos, em consonância com diversas Emendas aprovadas, que deve ser assegurado ao 
trabalhador doméstico o direito ao aviso-prévio, nos termos da lei. 
 
EMENDA:23462 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 8º.  
Acrescente-se ao Art. 8º, do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator), um Parágrafo Único, 
com a seguinte redação:  
Art. 8º - ..............................  
Parágrafo único - As despesas realizadas pelo empregador, pessoa física, com os 
trabalhadores domésticos, são dedutivas do imposto de renda. 
Justificativa: 
Não nos parece justo que o Estado apenas imponha, sobre a pessoa física uma série de obrigações, 
próprias da pessoa jurídica, sem em contrapartida, estender-lhe os direitos fiscais concedidos aos da 
referida categoria (pessoa jurídica). 
Não sendo, esses empregados, considerados dependentes do empregador, nada mais justo que 
deduzir os gastos com as exigências legais da previdência social, do respectivo imposto de renda.  
Parecer:   
   A nosso ver o dispositivo de que o autor propõe a inclusão constitui matéria tributária não inservível, 
por seu caráter conjuntural e transitório, no texto constitucional.  
Nosso parecer, é, em consequência, pela rejeição da Emenda. 
 
  EMENDA:23567 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 8º- São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, 
V, VII, XIII, XV, XX e XXIV do artigo anterior, bem como a integração à previdência social e aviso 
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro". 
Justificativa: 
Trata-se de estender aos trabalhadores domésticos o seguro contra acidentes do trabalho que 
contempla, na forma do inciso XXIV do artigo 7º, as demais categorias de empregados. 
Certamente a empregada doméstica está também sujeita aos riscos de acidente do trabalho – 
inclusive quando ocorrido nos trajetos casa-trabalho, trabalho-casa-, não se justificando, portanto, 
que seja marginalizada da cobertura de seguro que atende aos outros trabalhadores. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão do seguro de acidentes do trabalho entre os direitos do trabalhador 
doméstico. Ora, o mecanismo desse seguro, forma de cálculo e todos os demais aspectos, não se 
adaptam ao tipo de vínculo empregatício dessa categoria de trabalhadores, razão pela qual não 
acolhemos a Emenda. 
 
 EMENDA:23622 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título II Capítulo II  
"Dê-se ao artigo 8º a seguinte redação":  
Art. 8º - A lei regulará direitos à categoria especial dos trabalhadores domésticos, bem como a forma 
de sua integração à Previdência Social. 
Justificativa: 
Elevar a categoria de norma constitucional o direito de trabalhadores domésticos é desconhecer a 
realidade brasileira. A regra estabelecida pelo Art. 8º levaria, certamente, ao desaparecimento dessa 
categoria profissional, já que o empregador doméstico não pode arcar com os ônus que a medida 
representaria.  
Parecer:   
   Consideramos necessário assegurar-se, tal como feito para as demais categorias, no texto 
constitucional, os direitos fundamentais do trabalhador doméstico, ficando para a lei ordinária, 
apenas, a sua regulamentação. 
   
 EMENDA:24182 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 8º.  
Suprima-se o art. 8º do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O texto do artigo 8º presta mais desserviço à classe do trabalhador doméstico que benefícios. 
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Ora, num país cujo mercado de trabalho encontra-se saturado por força da instabilidade gerada no 
plano econômico, o trabalho doméstico é uma válvula de escape na composição global de renda 
familiar.  
Impor-lhes restrições é desestimular a segurança de um emprego mensal e reforçar a contratação de 
empregados diaristas, em bula efetivamente provocada pela camisa-de-força do texto constitucional. 
A vingar o dispositivo, temo ocorrerem casos de cobrança de despesas com alimentação e moradia e 
as decorrentes do asseio e higiene, por parte do empregador, a se ver livre de tamanhas obrigações 
sociais. 
Tal matéria, por meritória, precisa, no entanto, ser tratada pela legislação ordinária.  
Parecer:   
   Consideramos necessário assegurar-se, tal como feito para as demais categorias, no texto 
constitucional, os direitos fundamentais do trabalhador doméstico, ficando para a lei ordinária, 
apenas, a sua regulamentação. 
 
 EMENDA:24842 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 8º pelo seguinte:  
Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, 
V, VII, XIII, XV e XX do artigo anterior, bem como a integração à previdência social e aviso prévio de 
despedida ou equivalente  
em dinheiro. Ao empregador é assegurado o desconto das importâncias efetivamente pagas 
aos trabalhadores domésticos, a qualquer título, para efeito do Imposto de Renda. 
Justificativa: 
Assim como as pessoas jurídicas podem descontar em seus balanços, para efeito de apuração do 
lucro líquido, as importâncias pagas a seus empregados, não há por que negar idêntico direito às 
pessoas físicas, quer em relação aos salários, quer em relação aos encargos sociais por que devem 
responder. 
Parecer:   
   Ao Capítulo II que trata dos "Direitos Sociais" cabe assegurar os direitos dos trabalhadores. Quanto 
ao desconto das importâncias pagas aos trabalhadores domésticos, para efeito do imposto de renda, 
é matéria que pertine ao Capítulo do "Sistema Tributário Nacional".  
Pela rejeição. 
 
 EMENDA:25874 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 8º. 
Suprima-se do Substitutivo o Art. 8º. 
Justificativa: 
O trabalhador doméstico, como qualquer outro trabalhador, tem seus direitos garantidos no capítulo 
II, dos direitos sociais, art. 7º, acreditamos que, qualquer outra especificação do assunto deva constar 
da legislação ordinária. 
Parecer:   
   Consideramos necessário assegurar-se, tal como feito para as demais categorias, no texto 
constitucional, os direitos fundamentais do trabalhador doméstico, ficando para a lei ordinária, 
apenas, a sua regulamentação. 
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 EMENDA:26171 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 8º.  
Inclua-se no Artigo 8º do Projeto de Constituição, a citação dos seguintes itens: II, III, VI, XI e XVI do 
Artigo 7º. 
Justificativa: 
A categoria dos empregados domésticos deve ser tratada como as demais categorias de 
trabalhadores, muito embora o caráter diferenciado do empregador. 
Não se justifica, portanto, tratamento diferenciado quanto aos benefícios previdenciários como 
seguro-desemprego, licença remunerada à gestante e seguro contra acidente do trabalho e direitos 
trabalhistas como Fundo de Garantia do patrimônio individual e jornada de trabalho. 
A inclusão dos itens referidos acima vem compatibilizar o corpo do projeto. 
Parecer:   
   Não é possível se estender aos trabalhadores domésticos certos direitos somente exequíveis na 
relação empregatícia de natureza empresarial.  
Pela rejeição. 
 
 EMENDA:26217 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - CAPÍTULO II DOS  
DIREITOS SOCIAIS - ART. 8º.  
Dê-se ao artigo 8º. do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens 
IV, V, VII, VIII, X, XV e XX, do artigo anterior, também garantia de emprego para os acidentados, bem 
como a integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro." 
Justificativa: 
Propomos a alteração na redação do Art. 8º, incluindo os itens VIII e X do Art. 7º e, ainda, a garantia 
do emprego no caso de acidente, visando garantir à esquecida e abnegada categoria dos 
trabalhadores domésticos, à proteção necessária já estendida às outras classes trabalhadoras. 
Parecer:   
   Não é possível se estender aos trabalhadores domésticos certos direitos somente exequíveis na 
relação empregatícia de natureza empresarial.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:27650 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 8º, do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
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Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, todos os direitos previstos no artigo 7º, com exceção dos itens IX, 
XII, XIX, XXI, XXIII, bem como a  
integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  
Parágrafo único - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos a família em regime de 
gratuidade. 
Justificativa: 
A alegação de que o trabalho doméstico não gera lucro, não deve ser motivo para exclusão ou 
diminuição aos trabalhadores domésticos.  
Não se justifica o tratamento diferenciado dado a esta categoria, com exceção àqueles direitos 
inerentes da redação de trabalho em empresa. Seria grande injustiça não conceder ao trabalhador 
doméstico, direitos como, seguro desemprego, contra acidentes de trabalho, licença remunerada à 
gestante, FGTS, limitação da jornada de trabalho, entre outros. 
Como vemos, são poucos os direitos trabalhistas que não se coadunam com a natureza do trabalho 
doméstico. Aí, as exceções são cabíveis e estas estão previstas na Emenda que ora propomos. 
Parecer:   
   Consideramos desnecessário o acréscimo do parágrafo proposto, pois o trabalho em regime de 
gratuidade, compensado apenas pela alimentação e moradia, que caracteriza o trabalho escravo, já, 
há muito, foi abolido no País.  
Pela rejeição. 
 
 EMENDA:29355 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 8º do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
Art. 8º - SUPRIMA-SE 
Justificativa: 
A matéria versada no artigo suprimido refere-se a itens do art. 7º. Em anterior emenda 
acrescentamos no art. 7º paragrafo que transcreve o texto suprimido de forma a melhorar a técnica 
redacional.  
Parecer:   
   Muito embora a natureza do trabalho dos empregados domésticos não possua vínculo jurídico de 
relação empregatícia, não se identificando, portanto, com a atividade empresarial, de vez que não há 
fins econômicos para o tipo de trabalho realizado, não há dúvidas de que se lhes assegurar no 
texto constitucional certos direitos trabalhistas já concedidos aos trabalhadores de empresas. 
 
 EMENDA:29366 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 7º do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Acrescente-se o seguinte parágrafo  
Art. 7º - ..................................  
I (...) XXIV  
§ 1º (...) – 3º.  
§ - São assegurados aos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, V, VII, XIII, XV e 
XX, deste artigo, bem como a previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em 
dinheiro. 
Justificativa: 
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A emenda visa conferir ao texto melhor redação técnica.  
Parecer:   
   Preferimos configurar, em destaque, num artigo próprio, a garantia dos direitos aos trabalhadores 
domésticos. 
   
 
EMENDA:29647 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se na Constituição Brasileira, no Título II, Capítulo II, onde couber:  
Art. 1o. - A Constituição assegura aos trabalhadores, independente de Lei, os seguintes direitos, além 
de outros que visem a melhoria de sua condição de empregado doméstico no quadro social, 
ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador.  
I - Reconhecimento de sua categoria  
Profissional pelo Ministério do Trabalho com acesso às disposições das Legislação  
Previdenciária e Trabalhista Consolidadas.  
II - Elevação da condição de Associação Profissional em Sindicato de Classe com todas 
as prerrogativas que a Legislação Sindical confere, já que a categoria sem encontra regularmente 
num determinado território e atende a todos os requisitos estabelecidos no Art. 515, da consolidação 
das Leis de Trabalho.  
III - Salário Mínimo real, nacionalmente unificado capaz de satisfazer às necessidades integrais, a ser 
fixado pelo Congresso Nacional.  
IV - Salário família, à razão de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, para filho ou 
dependente maior de 14 (quatorze) anos e aos cônjuge e filho-menor de 21 (vinte e um) anos, desde 
que não exerçam atividades econômicas e ao filho inválido de qualquer idade.  
V - Salário de trabalho noturno superior ou diurno em pelo menos 50 (cinquenta por 
cento), independente de revezamento, compreendendo o horário das 18:00 (dezoito) às 6:00 (seis) 
horas, sendo a hora noturna de 45 minutos.  
VI - 13o. (décimo terceiro) salário com base na remuneração integral, pago em dezembro de 
cada ano.  
VII - Alimentação custeada pelo empregador servida no local de trabalho.  
VIII - Reajuste mensal de salários, remunerações e pensões pela variação do índice do custo de 
vida.  
IX - Duração máxima da jornada de 08 (oito) horas - 40 (quarenta) horas semanais - com intervalo 
para repouso e alimentação.  
X - Remuneração de forma dobrada nos serviços extraordinários emergenciais ou de força maior.  
XI - Repouso remunerado aos sábados, domingos e feriados, civis e religiosos de acordo com 
a tradição local, garantindo o repouso de pelo menos dois fins de semana ao mês.  
XII - Férias anuais com gozo de pelo menos 30 (trinta) dias com pagamento igual ao dobro 
da remuneração mensal.  
XIII - Estabilidade no serviço desde a data de ingresso, salvo cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente.  
XIV - Fundo de garantia por tempo de serviço que poderá ser levantado pelo trabalhador em qualquer 
caso de rescisão do contrato de trabalho.  
XV - Assegurado ao trabalhador o direito de greve, sem qualquer restrição na legislação.  
XVI - Higiene e segurança no trabalho. Proibição de diferença de salário por trabalho igual inclusive 
nos casos de substituição ou sucessão do trabalhador, bem como proibição de diferença de critérios 
de admissão por motivo de raça, cor, credo, opinião pública, militância sindical, nacionalidade, idade, 
estado civil, origem, deficiência física, condição social ou outros motivos discriminatórios.  
XVII - Proibição de exploração do trabalho do menor como pretexto de criação e educação, de 
sua prestação em jornada noturna aos menores de 18 (dezoito) anos.  
XVIII - Proibição de prestação de serviços em atividades perigosas ou insalubres alheias à natureza 
de sua condição de empregado doméstico.  
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XIX - Proibição de distinção de direitos por trabalho manual, técnico, ou intelectual, quanto à condição 
de trabalhador ou entre profissionais respectivos.  
XX - Não incidência de prescrição no curso do contrato de trabalho, até dois anos de sua cessação.  
XXI - Seguro desemprego até a data de retorno à atividade para todo trabalhador.  
XXII - Cômputo integral de qualquer tempo de serviço comprovado não concomitante, prestado 
em setores públicos e privados, para todos os efeitos.  
Art. 2o. - Benefícios da Previdência Social estendidos de forma plena aos trabalhadores empregados 
domésticos, mediante comprovação da União, do empregador e empregado, quais sejam:  
I - Casas de doenças;  
II - Velhice;  
III - Invalidez;  
IV - Maternidade;  
V - Morte;  
VI - Seguro Desemprego;  
VII - Seguro contra Acidentes de Trabalho;  
VIII - Aposentadoria, com remuneração igual à atividade garantida com reajustamento 
para preservação do valor real;  
a) - com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem.  
b) - com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho para a mulher.  
c) com tempo inferior aos das alíneas acima, pelo exercício de trabalho noturno, do revezamento, 
insalubre, ou perigoso.  
Art. 3o. - É assegurada a participação dos trabalhadores em paridades de representação com 
os empregadores em todos os órgãos e organismos, fundos e instituições onde seus 
interesses profissionais, sociais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Consideramos desnecessário repetir, para os trabalhadores domésticos, os direitos que são 
comuns a todas as demais categorias. Assim é que, de modo destacado, fizemos no Substitutivo a 
remissão dos direitos assegurados aos domésticos, com exclusão de alguns somente aplicáveis à 
relação empregatícia de natureza econômica.  
Pela rejeição. 
 
 
 EMENDA:31462 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens 
IV, V, VII, VIII, X, XIII, XII, XV, XVI, e XX, do artigo anterior, bem como a garantia de integração à 
previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro. 
Justificativa: 
Estando propondo a alteração na redação do Art. 8º, incluindo os itens VIII, X, e XVI, do Art. 7º, que já 
estavam consubstanciados no Projeto de Constituição, e que não foram acatadas no presente 
Substitutivo.  
Parecer:   
   Não é possível se estender aos trabalhadores domésticos certos direitos somente exequíveis na 
relação empregatícia de natureza empresarial.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:31777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 8º.  
Substitua-se o art. 8º pelo seguinte:  
"Art. 8º São assegurados aos empregados domésticos os direitos previstos nos incisos II, III, IV, V, 
VII, XIII, XV, e XX do artigo anterior". 
Justificativa: 
Busca-se com a presente emenda melhor adequar a matéria aos objetivos colimados, inclusive para 
escoimar disposições como a que assegura previdência social aos domésticos, matéria já 
devidamente cristalizada na legislação vigente. 
Doutra parte, o salário mínimo ficou devidamente assegurado, na medida em que incluímos o inciso II 
ao art. 7º e fizemos remissão na presente emenda. 
Parecer:   
   Não é possível se estender aos trabalhadores domésticos certos direitos somente exequíveis na 
relação empregatícia de natureza empresarial.  
Pela rejeição. 
 
 EMENDA:32585 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dar a seguinte redução ao art. 8º.  
"Art. 8º A lei especificará os direitos aplicáveis aos trabalhadores domésticos, dentre os enumerados 
no artigo anterior." 
Justificativa: 
Não se justifica que a Constituição faça uma especificação tão restritiva dos direitos dos 
trabalhadores domésticos em relação aos demais trabalhadores. Basta lembrar que, sem uma 
justificação aceitável, não se lhes atribui garantia de seguro-desemprego, fundo de garantia, adicional 
noturno, salário família, limitação da jornada, licença à gestante, saúde, higiene e segurança do 
trabalho, assistência aos filhos e dependentes etc. Claro que são muitas as objeções que se 
levantam à garantia de tantos direitos. Mas, numa Constituição, num artigo que enumera os direitos 
básicos dos trabalhadores não fica bem que o artigo seguinte revele a nossa face “patronal” (da 
classe média brasileira, incluindo muitos trabalhadores da indústria), que não é tão “generosa” para 
os nossos empregados como queremos que os nossos patrões sejam. Claro que a explicação é o 
“poder econômico” maior dos patrões, mas estamos esquecendo que, por “patrões”, estamos tendo, 
no art. 7º, empreendedores os mais modestos, que nem mesmo se dão ao luxo de tem uma 
empregada doméstica, mas que têm empregados e estão necessariamente confundidos, no art. 7º 
com todos os detentores do famigerado “poder econômico”. Se não podemos fazer justiça, na 
Constituição, aos trabalhadores domésticos, não digamos nada senão isso que a lei ordinária verá o 
melhor modo de fazer justiça a esses trabalhadores. Já temos essa lei, e a especificação que faz o 
art. 8º pouco a melhora: mas servirá de fator limitante para o legislador ordinário. Daí a mudança da 
redação proposta. 
Parecer:   
   Para especar quaisquer dúvidas futuras na regulamentação pela lei ordinária, achamos preferível 
enumerar os direitos assegurados aos trabalhadores domésticos. 
   
 EMENDA:33030 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 8º do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, 
V, VII, VIII, X, XIII, XV e XX, do artigo anterior, bem como a garantia de integração à previdência 
social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro. 
Justificativa: 
Estamos propondo a alteração na redação do Art. 8º, incluindo os itens VIII, X e XIII do Art. 7º, que já 
estavam consubstanciados no Projeto de Constituição, e que não foram acatados no presente 
Substitutivo.  
Parecer:   
   Não é possível se estender aos trabalhadores domésticos certos direitos somente exequíveis na 
relação empregatícia de natureza empresarial.  
Pela rejeição. 
   
 EMENDA:33034 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 8º.  
O Artigo 8º do Projeto de Constituição passará a ter a seguinte redação:  
Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social, todos os direitos previstos no artigo 7º, com exceção aos itens IX, 
XII, XIX, XXI, XXIII, bem como a  
integração à previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  
Parágrafo Único - É proibido o trabalho doméstico de menores estranhos a família em regime de 
gratuidade. 
Justificativa: 
A alegação de que o trabalho doméstico não gera lucro, não deve ser motivo para exclusão ou 
diminuição aos trabalhadores domésticos.  
Não se justifica o tratamento diferenciado dado a esta categoria, com exceção àqueles direitos 
inerentes da redação de trabalho em empresa. Seria grande injustiça não conceder ao trabalhador 
doméstico, direitos como, seguro desemprego, contra acidentes de trabalho, licença remunerada à 
gestante, FGTS, limitação da jornada de trabalho, entre outros. 
Como vemos, são poucos os direitos trabalhistas que não se coadunam com a natureza do trabalho 
doméstico. Aí, as exceções são cabíveis e estas estão previstas na Emenda que ora propomos. 
Parecer:   
   Consideramos desnecessário o acréscimo do parágrafo proposto, pois o trabalho em regime de 
gratuidade, compensado apenas pela alimentação e moradia, que caracteriza o trabalho escravo, já, 
há muito, foi abolido no País.  
Pela rejeição. 
 
 EMENDA:33476 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do texto do art. 8º, o seguinte trecho final:  
"e aviso prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro". 
Justificativa: 
A previsão de aviso prévio deve ser deixada à lei ordinária, como o Projeto entendeu fazer com 
relação aos trabalhadores em geral.  
Parecer:   
   Entendemos, em consonância com diversas Emendas aprovadas, que deve ser assegurado ao 
trabalhador doméstico o direito ao aviso-prévio, nos termos da lei. 
 
 EMENDA:34639 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator)  
Dê-se ao art. 8º a subsequente redação, ficando renumerado como § 4º do art. 7º, renumerando-se, 
de consequência, os artigos que se lhe seguem:  
"Art. 7º - ................................  
§ 4º - Os direitos previstos nos itens IV, V, VII, XIII e XX deste artigo, a integração à previdência social 
e a extensão das disposições legais relativas ao aviso prévio são assegurados aos trabalhadores 
domésticos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   A Emenda apenas dá forma redacional diversa ao texto do artigo 8º. Consideramos, no entanto, 
mais preciso o preceito do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:01193 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 8º do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 8º - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 
IV, VI, VIII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XXI do artigo anterior, bem como a integração à 
previdência social". 
Justificativa: 
Trata-se de assegurar aos trabalhadores domésticos, além dos direitos já justamente assegurados 
pela Comissão de Sistematização, os benefícios da licença maternidade, da jornada máxima de 
trabalho e do pagamento com acréscimo do serviço extraordinário.  
Parecer:   
   A emenda da ilustre Constituinte estabelece que "são assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XXI do artigo 
anterior, bem como a integração à previdência social".  
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As razões alinhadas pela ilustre Autora justificam plenamente o acolhimento da emenda.  
Pela aprovação. 
 
 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 casos de demissão sem justa causa, e, nos 
casos de força maior, de indenização na forma da lei:  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
IV - salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às 
de sua família, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua 
vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, sem prejuízo da remuneração variável, quando 
houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
IX - remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno;  
X participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, na 
gestão da empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às 
de sua família, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, sem prejuízo da remuneração variável, quando 
houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
IX - remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno;  
X - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, na 
gestão da empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário-família aos dependentes;  
XII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais;  
XIII - jornada especial de trabalho para turnos de revezamento, ininterruptos, conforme convenção ou 
acordo coletivo.  
XIV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  
XV - serviço extraordinário com remuneração superior a cinquenta por cento em relação ao normal;  
XVI - gozo de férias anuais, com remuneração integral;  
XVII - licença à gestante, com duração de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário;  
XVIII - aviso prévio;  
XIX - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  
XX - adicional de remuneração para as atividades insalubres ou perigosas na forma da lei;  
XXI - aposentadoria;  
XXII - assistência gratuita aos filhos e dependentes até seis anos de idade, em creches e pré-
escolas;  
XIII - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  
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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 desenvolvam com eficiência, 
flexibilidade e dinamismo.  
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:  
"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 concessão 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 
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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;  
XXIII - Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  
XXIV - Proteção ao empregado e à sua remuneração, quando atingidos pela automação;  
XXV - Seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador;  
XXVI - Proibição de diferença de salários e de critério de admissão por motivo de sexo, cor, estado 
civil ou idade;  
XXVII - Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais 
respectivos;  
XXVIII - Igualdade de direitos concernentes à seguridade social entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.  
§ 1o. - A Lei protegerá o salário e definirá como crime a sua retenção dolosa.  
§ 2o. - É proibido o trabalhador noturno, insalubre penoso ou perigoso aos menores de dezoito anos 
e qualquer trabalho aos menores de catorze anos, salvo na condição de aprendiz.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, 
inclusive mediante locação.  
§ 4o. - Os direitos sociais dos trabalhadores rurais, previstos nos incisos III, IX, X, XII, XV, XVII, XX, e 
XXII serão disciplinados em lei, que os adaptará às peculiaridades de sua atividade.  
§ 5o. - Os direitos sociais dos trabalhadores domésticos, bem como sua integração à 
Previdência Social serão definidos em lei. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2P00153-0. 
 
 EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
[...] 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 
[...] 
Art. 8º São direitos dos trabalhadores: 
[...] 
Parágrafo 5º Os direitos sociais dos trabalhadores domésticos assim como a sua integração à 
previdência social serão definidos em lei. 
[...] 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 69  

 

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 
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 
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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. 
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. 
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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. 

 

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

 


