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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. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

  SUGESTÃO:00875 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NO CAPÍTULO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES, SEJAM 
ASSEGURADOS OS SEGUINTES DIREITOS, VISANDO SUA MELHORIA SOCIAL:  
I - SALÁRIO-MÍNIMO CAPAZ DE SATISFAZER, EFETIVAMENTE, SUAS NECESSIDADES 
NORMAIS E AS DE SUA FAMÍLIA;  
II - ESTABELECIMENTO, POR LEI COMPLEMENTAR, DOS REQUISITOS A SEREM 
OBSERVADOS NA FIZAÇÃO DO  
SALÁRIO-MÍNIMO;  
III - PROIBIÇÃO DE QUALQUER PRESTAÇÃO SALARIAL INFERIOR À FIXADA COMO 
SALÁRIO-MÍNIMO FAMILIAR;  
IV - CRIAÇÃO DE COMISSÃO NACIONAL DO SALÁRIO-MÍNIMO, CONSTITUÍDA POR 
REPRESENTANTES DO CONGRESSO NACIONAL E DOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE 
LIDERANÇA DOS EMPREGADOS E EMPREGADORES, À QUAL COMPETE QUALIFICAR 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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DADOS DE COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO, ENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS E 
ALTERAÇÕES. 
 
   
   SUGESTÃO:01201 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE SALÁRIO MÍNIMO UNIFICADO, CAPAZ DE SATISFAZER ÀS 
NECESSIDADES BÁSICAS DO TRABALHADOR E DE SUA FAMÍLIA. 
 
   
   SUGESTÃO:01352 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR SALÁRIO MÍNIMO 
UNIFICADO, CAPAZ DE SATISFAZER ÀS SUAS NECESSIDADES NORMAIS E DE SUA 
FAMÍLIA, REAJUSTADO TRIMESTRALMENTE PELO CONGRESSO NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:01593 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO DO TRABALHADOR. 
 
   
   SUGESTÃO:02644 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ASSEGURANDO AOS TRABALHADORES DIREITO A SALÁRIO 
MÍNIMO REAL E JUSTO. 
 
   
   SUGESTÃO:03476 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O SALÁRO MÍNIMO. 
 
   
   SUGESTÃO:03614 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE SALÁRIO MÍNIMO CAPAZ DE SATISFAZER EFETIVAMENTE ÀS NECESSIDADES 
DO TRABALHADOR E DE SUA FAMÍLIA. 
 
   
   SUGESTÃO:03904 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL DETERMINAR O VALOR 
DO SALÁRIO MÍNIMO DOS TRABALHADORES. 
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   SUGESTÃO:04318 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSE MENDONÇA DE MORAIS (**/**) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE AOS TRABALHADORES SALÁRIO MÍNIMO CAPAZ 
DE SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES NORMAIS E AS DE SUA FAMÍLIA. 
 
   
   SUGESTÃO:05094 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE A INSTITUIÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CAPAZ DE SATISFAZER 
AS NECESSIDADES BÁSICAS DO TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA, BEM COMO 
A PARTICIPAÇÃO DESTE NA FIXAÇÃO DO VALOR. 
 
   
   SUGESTÃO:05200 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE A UNIFICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO EM ÂMBITO NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:05454 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE A UNIFICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E QUE, NA DETERMINAÇÃO DE 
SEU VALOR, SEJAM LEVADAS EM CONTA AS NECESSIDADES DO TRABALHADOR E DE 
SUA FAMÍLIA. 
 
   
   SUGESTÃO:05615 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE UM SALÁRIO MÍNIMO QUE ATENDA 
À DIGNIDADE HUMANA, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:06607 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SALÁRIO MÍNIMO SEJA FIXADO POR LEI E QUE NÃO SIRVA 
DE PARÂMETRO PARA O ESTABELECIMENTO DE QUALQUER VENCIMENTO. 
 
   
   SUGESTÃO:07164 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ESTABELEÇA OS REQUISITOS 
OBRIGATÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. 
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   SUGESTÃO:07534 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO COELHO (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS TENHAM COMO PISO SALARIAL 
O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:07910 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR UM SALÁRIO MÍNIMO CAPAZ DE 
ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES. 
 
   
   SUGESTÃO:08859 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. 
 
   
   SUGESTÃO:10806 DT REC:06/06/87 
Entidade:   
   DEP. INTERSINDICAL DE ASS. PARLAMENTAR - SP 
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES E AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS SALÁRIO MÍNIMO CONDIZENTE COM AS SUAS NECESSIDADES 
BÁSICAS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 7ª reunião e na 10ª reunião extraordinária da Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e Servidores Públicos – VIIa, notas taquigráficas das Audiências Públicas 
realizadas em 23/4/1987 e em 28/4/1987 respectivamente. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

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

outros que visem à melhoria de sua condição social:  

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

às suas necessidades normais e às de sua família, a ser fixado pelo Congresso 

Nacional. Para a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em 

consideração as despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário, 

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

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 8.  

(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; 

 

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

Servidores Públicos - VIIa 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-

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: 11.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

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

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

visem à melhoria de sua condição social.  

[...] 

III - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, suficiente a atender as 

suas necessidades vitais básicas e as de sua família; 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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

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

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

[...] 

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

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

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

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social - VII a votação da redação 
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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 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

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

visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

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

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

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

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

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

visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

 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; 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 39.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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

[...] 

IV - salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua 

família, na forma da lei; 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 29.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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

[...] 

IV - salário-mínimo nacionalmente unificado capaz de satisfazer às suas 

necessidades básicas e às de sua família, com reajustes periódicos de modo a 

preservar seu poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim;  

 

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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Destaque(s) apresentado(s) nº 130/87 (referente à emenda 34313); nº4635/87 

(referente à emenda 21292) e 6792/87 (referente à emenda 30255).  

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

27/01/1988, a partir da p. 1182.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

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

melhoria de sua condição social: 

[...] 

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. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 8. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 8º, IV. 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  O destaque foi aprovado. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/02/1988, discussão a 

partir da p. 7538 e Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/02/1988, 

votação a partir da p. 7580. 

 

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; 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

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;  

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/189anc24fev1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/190anc25fev1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

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

melhoria de sua condição social:  

[...] 

 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, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim;  

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o inciso 

IV do art. 7º. 

Consulte no quadro comparativo,  fl. 12 as propostas de redação, para o inciso IV 

do art. 6º.  

Nota: no Projeto C a Comissão de Redação deslocou o Art. 2º do Título I – Dos 

Princípios Fundamentais para o Título IV – Da Organização dos Poderes. 

Posteriormente, a matéria retornou ao Título I acarretando a renumeração de todos 

os artigos os Títulos I, II e III. 

 

 
 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

 EMENDA:00171 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos 
termos da lei, visem à melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades mínimas normais e de sua família;  
II - salário-família aos seus dependentes;  
III - fixação de salário mínimo familiar, de acordo com o módulo familiar regional, previsão 
de despesas e fixação do reajuste inflacionário real;  
IV - proibição de diferenças de salário por trabalho igual e de critérios discriminatórios de admissão 

                                                      
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/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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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por motivos de classe, sexo, cor ou estado civil;  
V - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
VI - direito a um décimo terceiro salário mensal em cada ano;  
VII - participação obrigatória e direta nos lucros e na gestão das empresas, nos termos da lei;  
VIII - duração do trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso;  
IX - jornada de trabalho de quarenta horas semanais;  
X - repouso semanal remunerado e nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local;  
XI - férias anuais remuneradas;  
XII - higiene e segurança do trabalho;  
XIII - proibição de trabalho, em indústrias insalubres, a mulheres e menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de quatorze anos;  
XIV - descanso remunerado para a gestante antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e do 
salário;  
XV - fixação mínima de dois terços de empregados brasileiros em todas as empresas, salvo as de 
cunho estritamente familiar;  
XVI - estabilidade com dez anos de emprego e garantia de indenização do trabalho estável nos casos 
de incompatibilidade comprovada, na conformidade da lei;  
XVII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;  
XVIII - assistência sanitária, hospitalar, médica, odontológica;  
XIX - previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez e morte, segura - desemprego,  
seguro contra acidentes do trabalho e proteção da maternidade, mediante contribuição da União, do  
empregador e do empregado;  
XX - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual ou entre os profissionais 
respectivos;  
XXI - colônias de férias e clínicas de repouso, recuperação e convalescença, mantidas pela União, na 
conformidade da lei;  
XXIII - aposentadoria para o homem e a mulher aos vinte e cinco anos de trabalho, com 
salário integral, garantido o reajustamento de acordo com o fluxo inflacionário." 
Justificativa: 
   A emenda visa definir os direitos dos trabalhadores em conceitos compatíveis com as 
reivindicações da sociedade brasileira hodierna, definindo direitos já estabelecidos nos Países 
civilizados. 
Parecer:   
   A presente Emenda propõe uma redação completa para o artigo que trata dos direitos dos 
trabalhadores (art. 2 do anteprojeto).  
Pela análise dos incisos propostos, verificamos que os seguintes já foram contemplados: I, II, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX e XX.  
No inciso III é proposto salário mínimo familiar, o qual já está compreendido no salário mínimo 
previsto no inciso I do anteprojeto.  
A estabilidade proposta no inciso XVI é menos interessante para o trabalhador do que a constante do 
inciso XIII do art. 2o do anteprojeto.  
A assistência sanitária, hospitalar, médicas e odontológica está compreendida na assistência à 
saúde, contemplada no inciso XI do art. 1o do anteprojeto.  
A proposta de colônias de férias e clínicas de repouso foi cogitada mas não adotada no rol de 
reivindicações das entidades sindicais.  
Quanto à aposentadoria, preferimos a que foi proposta pela classe trabalhadora, refletida no 
anteprojeto (inciso XXXIII do art. 2o). 
 
 
   EMENDA:00183 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   No item I do art. 2o., onde se lê  
"previdência social", leia-se "seguridade social". 
Justificativa: 
    Trata-se de emenda de redação, onde o conceito mais amplo prefere ao mais restrito. 
Parecer:   
   É idêntica à Emenda nº 7A0185-6, isto é, propõe a substituição da expressão "previdência social" 
por "seguridade social" no item I do artigo 2º do Anteprojeto. Pela aprovação. 
   
 
   EMENDA:00225 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
"Art. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outras que, nos termos 
da lei, visem à melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo, cuja forma de cálculo, estabelecida em lei complementar, levará em consideração:  
a) o número de cada componente de cada família e suas despesas com alimentação, 
moradia, educação, vestuário, higiene, transporte e lazer.  
b) o automático reajustamento dos seus valores, a cada trimestre, de conformidade com os índices 
reais de inflação verificados no período.  
II - Salário-família em razão de seus dependentes;  
III - Salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
IV - Décimo-terceiro salário;  
V - Participação obrigatória e direta nos lucros e na gestão da empresa, conforme se dispuser em lei.  
VI - Duração normal de trabalho durante a semana não excedente a quarenta horas;  
VII - Equiparação salarial entre empregados de uma mesma empresa que exerçam idêntica 
função ou executem trabalho de igual valor, sem qualquer distinção por motivo de sexo, 
idade, nacionalidade, cor ou estado civil;  
VIII - Disciplinarmente em lei das hipóteses de prorrogação da jornada normal de trabalho, 
com estipulação de acréscimo salarial." 
Justificativa: 
   A grande maioria dos direitos trabalhistas e previdenciários constantes da presente proposta já 
figura no título III, da Ordem Econômica e Social, da vigente Constituição. Nosso propósito agora é 
por um lado confirmar a presença desses direitos básicos no texto da futura Constituição, e por outro 
dispensar aos mesmos um tratamento mais moderno e adequado ao tempo corrente. 
Parecer:   
   A subcomissão e o Relator se orientaram no sentido de garantir direito ao trabalhador, 
independentemente da lei ordinária. Por tradição, as leis asseguratórias de direitos e, até, de deveres, 
são alteradas, revogadas, transformadas ao talante das classes dirigentes ou de acordo com as 
conveniências ou tendências sócio-políticas dos governantes. Por isso, sem se chegar ao extremo da 
auto-aplicação de todos os preceitos do capítulo, procurou-se relegar ao mínimo possível as 
disposições que necessitam de lei para terem eficácia. A Emenda por contrariar esse objetivo básico 
do Anteprojeto e por não trazer qualquer inovação ao Capítulo, não deve ser acolhida, razão pela 
qual opinamos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00232 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Dos Direitos dos Trabalhadores:  
"Art. (...) ................................  
I - salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente as suas 
necessidades básicas 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 previdência social." 
Justificativa: 
   A emenda é aditiva. Visa aperfeiçoar o texto no nosso entendimento. As necessidades são básicas 
e não normais. O Congresso não deve fixar salário. Mas a iniciativa deve ser do executivo e a sua 
efetivação depende da Lei.   
Parecer:   
   A emenda sob análise visa substituir as expressões "necessidade normais" por "necessidades 
básicas" e "a ser fixado pelo Congresso Nacional" por "a ser fixado em lei", constante do texto do 
anteprojeto no art. 2º, item I.  
A questão da mudança dos termos de "normais" para "básicas" é apenas semântica.  
No tocante ao fato se se deve ou não o Congresso fixar o salário mínimo já é mais relevante. Na 
verdade, nossa opção se baseou num consenso surgido da maioria dos membros da subcomissão e 
das entidades que vieram até ela expor suas ideias e reivindicações. Por outro lado, estamos 
convencidos que quem melhor representa os trabalhadores e seus anseios é o Congresso Nacional, 
pois dele é o seu porta-voz.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
 
   
   EMENDA:00239 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto do Relator da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores 
e Servidores Públicos:  
"Art. As normas de proteção aos trabalhadores assegurarão a este salário mínimo capaz de satisfazer 
suas necessidades normas e as de sua família.  
§ único. A lei regulará a forma de fixação do salário mínimo de que trata o caput, observando, desde 
já, que seu valor deverá atender às despesas com alimentação, habitação, vestuário, 
transporte, higiene e lazer, conforme pesquisa de mercado que o Poder Executivo deverá proceder 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias da promulgação desta  
Constituição." 
Justificativa: 
   Com a presente sugestão pretendemos reorientar a atual política de salário mínimo, adequando-a à 
realidade nacional.  
   O salário mínimo constitui uma das maiores conquistas sociais da classe trabalhadora, cujo objetivo 
é assegurar ao trabalhador remuneração mínima capaz de satisfazer as suas necessidades normais 
e as de sua família, para garantir-lhes uma existência decente. 
   Os critérios para sua fixação, hoje, são adotados à revelia do texto constitucional e desatendem aos 
elementares preceitos da equidade e da justiça social. Por isso, entendemos pertinente sejam, desde 
já, estabelecidos determinados parâmetros cuja observância será compulsória para fixação do 
aludido valor remuneratório. 
   Não podemos esquecer que a dívida social monstro para com milhões de irmãos nossos que vivem 
à margem do Progresso econômico é dever de todo cidadão responsável, que tem compromissos 
com o engrandecimento e grandeza de nossa Pátria. 
Parecer:   
   A emenda assegura salário mínimo que satisfaça as necessidades normais do trabalhador e de sua 
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família. Dispõe ainda que sua fixação leve em consideração as despesas previstas com alimentação, 
habitação, vestuário, transporte, higiene e lazer, conforme pesquisa de mercado realizada 180 dias 
após a promulgação da Constituição.  
Excetuada a previsão de pesquisa o restante do disposto na emenda está contido na redação do 
inciso I do artigo 2o do anteprojeto. Esse texto, a nosso ver guarda ainda, com relação ao da 
emenda, a vantagem de explicitar o Congresso Nacional enquanto for de determinação do valor do 
salário mínimo, além de acrescer ao rol de necessidades a serem consideradas educação, saúde e 
seguridade social.  
Por essa razão, consideramos prejudicada a emenda da análise. 
 
   
   EMENDA:00259 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   O artigo 2o. do anteprojeto passar a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. É garantido ao trabalhador, além de outros direitos reconhecidos em seu prol 
em convenções internacionais das quais o Brasil seja signatário ou pela legislação ordinária, 
os seguintes:  
I - salário-mínimo capaz de satisfazer, consideradas as peculiaridades de cada região, suas 
necessidades básicas e bem assim as de sua família no que concerne à alimentação, 
educação, habitação, vestuário e transporte;  
II - salário-família aos seus dependentes;  
III - salário uniforme quando houver igualdade de trabalho, independentemente de sexo, idade, 
nacionalidade, cor ou estado civil;  
IV - salário de trabalho noturno superior o diurno;  
V - direito a um décimo-terceiro salário, em cada ano, em conformidade com o que for estabelecido 
em lei;  
VI - participação nos lucros das empresas urbanas e rurais, de acordo com os critérios estabelecidos 
em lei;  
VII - jornada normal diária de trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso e 
alimentação; semanal, não superior a quarenta horas; e cento e setenta e seis horas no período de 
trinta dias, assegurado o pagamento de horas extra até o máximo de duas horas por dia e oito horas 
por semana, calculadas sobre o dobro da remuneração das horas normais;  
IX - repouso semanal e nos feriados civis e religiosos com remuneração;  
X - Férias anuais remuneradas;  
XI - proibição de trabalho em indústrias insalubres, penosas ou perigosas a mulheres e menores de 
dezoito anos e, nos demais casos, mediante convenção ou acordo coletivo; de trabalho noturno a 
menores de dezoito anos; e, de qualquer natureza, a menores de quatorze anos;  
XII - estabilidade para a gestante até seis meses após o parto ou a interrupção comprovada 
da gravidez e licença remunerada no período fixado por lei, sem prejuízo da contagem de tempo 
de serviço;  
XIII - participação mínima de pelo menos dois terço de brasileiros no quadro de pessoa de qualquer 
empresa, exceto nas de cunho estritamente familiar;  
XIV - estabilidade no emprego a partir do quarto mês de trabalho, com garantia de indenização do 
trabalho estável nos casos de incompatibilidade comprovada, em conformidade com a lei;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas entre sindicatos de empregados e empregadores, 
não podendo a lei cercar a livre negociação das condições de trabalho;  
XVI - garantia de não-discriminação entre trabalho manual, técnico ou intelectual ou entre os 
profissionais respectivos no que respeita a direitos;  
XVII - aposentadoria com remuneração igual à da atividade, garantida a correção plena 
dos proventos em decorrência da desvalorização da moeda; 
a) aos trinta anos de trabalho;  
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b) aos vinte e cinco anos, quando o trabalho for considerado penoso, insalubre ou perigoso;  
XVIII - A Previdência Social garantirá a aposentadoria dos trabalhadores os cobrirá contra os riscos 
de morte, invalidez, acidentes e assistência médico-hospitalar." 
Justificativa: 
   A emenda procura explicitar os direitos e garantias fundamentais do trabalhador em norma auto-
executável. 
Parecer:   
   A emenda apresenta alterações a 18 incisos do artigo 2o. do anteprojeto além do próprio caput. 
Entendemos haver infringência do artigo 23 § 2o.do Regimento da ANC, razão pela qual opinamos 
pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:00289 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 2º:  
Parágrafo único. É vedada a vinculação, ao Salário-Mínimo, da remuneração de 
quaisquer trabalhadores ou servidores públicos, a não ser para estabelecer tetos aos seus valores.    
Justificativa: 
   O salário-mínimo deve ser quantificado com um piso de remuneração, compatível com a dignidade 
do trabalhador, e não como uma unidade em que se expressem níveis salariais superiores. A 
vinculação, que se quer impedir, inibe a tão reclamada elevação do salário-mínimo e impede a 
desejável diminuição da disparidade salarial hoje existente. Além disso, é causa do desequilíbrio das 
finanças de muitos Estados da Federação. 
Parecer:   
   A matéria é nitidamente adequada à legislação ordinária e, até por isso, já está regulamentada por 
norma legal aprovada pelo Congresso. A Constituição, entendemos nós, deve assegurar a garantia 
do direito ao salário-mínimo, com a composição prevista no inciso I do artigo 2º.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00401 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dar ao Inciso I, do Art. 2º a seguinte redação:  
"I - Salário-Mínimo capaz de satisfazer efetivamente as suas necessidades normais e às de suas 
famílias, a ser fixado pelo Poder Executivo.  
Para a determinação do valor do salário-mínimo.  
Levar-se-ão em consideração as despesas necessárias com alimentação, moradia, 
vestuário, higiene, educação, lazer, saúde e Previdência Social." 
Justificativa: 
   A expressão real é retirada por constituir demasia, já que o salário capaz de satisfazer efetivamente 
às necessidades mínimas do trabalhador e de sua família será um salário-mínimo real. A fixação pelo 
Poder Executivo tem razão de ser na maior agilidade deste em relação ao Congresso Nacional para 
estabelecer novos níveis de salário-mínimo, pois não necessita percorrer o processo de elaboração 
legislativa. 
Parecer:   
   Difere a emenda do texto do Anteprojeto apenas na atribuição do poder de fixação do salário 
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mínimo. Enquanto a  
emenda exige essa definição do Poder Executivo, o Anteprojeto a deixa a cargo do Poder 
Legislativo.  
Em nossa opinião, o Poder Legislativo, por sua própria natureza, representa, de maneira mais 
completa diversos  
segmentos da sociedade, bem como as várias correntes de opinião nela presentes, que o Executivo.  
Por essa razão, consideramos dever caber-lhe a definição dos sucessivos montantes do salário 
mínimo, que, como  
sabemos, afeta a quase totalidade da população brasileira.  
Somos portanto, pela rejeição da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00288 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao inciso I, do Artigo 2o, do Anteprojeto da Subcomissão - III - A - dos Direitos dos 
Trabalhadores e Servidores Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"I - Salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente às suas 
necessidades normais e às de sua família.  
Para a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em consideração as 
despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, educação, lazer e 
seguridade social." 
Justificativa: 
   O processo legislativo é demorado e a fixação do salário mínimo não pode dele depender. 
   Estabelecidos no dispositivo a natureza e os componentes desse salário, em uma sociedade 
democrática pode ele ser fixado periodicamente, pelo Executivo. 
Parecer:   
   Rejeitada. Tem certo grau de razão o ilustre Constituinte quando afirma que é demorada a fixação 
do salário mínimo. Entretanto, a proposta de supressão não deve prosperar. Acreditamos que um 
Congresso Nacional forte e comprometido com as aspirações dos trabalhadores seja o lugar ideal 
para discutir e estabelecer o salário mínimo que corresponda às necessidades reais deles. Não 
podemos subtrair à casa do povo essa responsabilidade fundamental de sua vocação. 
 
   
   EMENDA:00306 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 2o. do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos a seguinte redação:  
I - A remuneração do trabalhador é superior a salário mínimo cuja fixação contemplará o atendimento 
de suas necessidades básicas e as de seus dependentes, notadamente as de alimentação, higiene, 
moradia, transporte, saúde, educação e vestuário. 
Justificativa: 
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   O direito à remuneração digna e justa não ganha a concretude necessária enquanto não se traduz 
na obrigatoriedade de a remuneração do trabalhador superar um determinado piso, considerado 
suficiente para o atendimento de suas necessidades básicas. 
   Não cabe dúvida, por outro lado, que o atendimento dessas necessidades é condição primeira para 
o exercício da cidadania. Não pode a coletividade exigir do indivíduo o cumprimento de seus deveres 
de cidadão, enquanto deixa a mercê da conjuntura de mercado o montante de sua remuneração. 
   O mercado deve atuar, sim, mas a partir de piso mínimo, que garanta a sobrevivência digna do 
trabalhador e sua família. 
   Para a fixação desse piso, consideramos de fundamental importância a explicação de alguma das 
necessidades a serem atendidas, às quais o legislador não se poderá furtar quanto da definição do 
montante. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Se estabelecermos um piso salarial superior ao salário mínimo para todos os trabalhadores, o 
primeiro passa ser a referência do salário mínimo, perdendo este sua razão de ser. 
 
   
   EMENDA:00462 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo segundo do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A constituição assegura aos trabalhadores e aos servidores públicos, civis, federais, 
estaduais e municipais, os seguintes direitos, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social:  
I - Salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades e as de sua família, a ser fixado acordo 
com a lei;  
II - Salário-família e de trabalho noturno, a ser fixado de acordo com a lei;  
III - Direito a um décimo-terceiro salário, com base na remuneração integral, pago em dezembro de 
cada ano;  
IV - Participação direta nos ganhos de produtividade das empresas, acertada pela via da negociação 
entre empregados e empregadores da respectiva empresa;  
V - Duração máxima da jornada diária não excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para repouso e 
alimentação, ou, em casos especiais, com base em negociação voluntária entre empregados 
e empregadores;  
VI - Repouso remunerado de acordo com a lei e nos termos da negociação direta entre empregados 
e empregadores;  
VII - Gozo de férias anuais de pelo menos 30 (trinta) dias ou, em casos especiais, de acordo com a 
negociação entre empregados e empregadores;  
VIII - Fundo de Garantia por tempo de serviço, que poderá ser levantado pelo trabalhador em 
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
IX - Reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade 
da negociação de boa fé;  
X - É reconhecido o direito de greve, assegurando-se aos trabalhadores, o direito de convencimento 
pacífico e a formação de fundos de sustentação, durante a paralização não remunerada, ficando a 
greve das categorias profissionais dos serviços essenciais sujeitos à manutenção de atividades 
mínimas de responsabilidade dos  
declarantes da greve, sendo a resolução da greve, assunto da única e exclusiva competência das 
parte  
envolvidas, mediante mecanismos, pelas mesmas, estabelecidas, excetuando-se as questões de  
direito positivo que serão submetidas à Justiça do Trabalho, na forma de dissídio coletivo.  
XI - Higiene e segurança do trabalho;  
XII - Proibição de qualquer trabalho a menor de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno 
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aos menores de 18 (dezoito);  
XIII - Proibição de trabalho em atividade insalubres e perigosas, salvo se autorizado em convenção 
ou acordo coletivo;  
XIV - Previdência Social nos casos de doença, velhice, invalidez, maternidade, morte, reclusão, e 
seguro contra acidentes de trabalho, mediante contribuição da união, do empregador e 
do empregado;  
XV - Aposentadoria com 60 anos de idade para homem e 55 para a mulher ou com o tempo 
inferior pelo exercício noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso, conforme a lei. 
Justificativa: 
   Além de assegurar e definir claramente princípios entre os direitos dos trabalhadores na 
Constituição Federal, devem ser incluídos mecanismos que permitem à classe trabalhadora, 
ultrapassar os limites de suas conquistas, com formas de atuação pacífica e de verdadeira pressão 
sobre o capital. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2o., do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
 
   
   EMENDA:00484 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 2o. do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos:  
"Art. 2o. - ................................  
I - Salário-mínimo regional, capaz de satisfazer efetivamente às suas necessidades normais e às de 
sua família, a ser fixado em lei". 
Justificativa: 
   As diferenças regionais gritantes existentes no País impõem a necessidade do retorno à fixação a 
nível regional do salário-mínimo, que deve ser assegurada, constitucionalmente, como princípio 
básico. Tecnicamente é mais conveniente deixar-se à lei, não só a fixação de seu valor como também 
a indicação das despesas que irá abranger. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Parecer idêntico ao de nº 701191-1 
 
   
   EMENDA:00577 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso 1º, do artigo 2º, do Anteprojeto Final da Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos:  
"1º - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades 
básicas dos trabalhadores e de sua família;" 
Justificativa: 
   Justificativa ilegível. 
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Parecer idêntico ao de no. 701191-1 
 
   
   EMENDA:00607 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do artigo 2o, do Anteprojeto Final da Subcomissão 
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos:  
"I - Salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades 
básicas dos trabalhadores e de sua família". 
Justificativa: 
   Nosso país apresenta desníveis sócio-econômicos bastante marcantes, sendo imperioso que o 
valor do salário-mínimo seja fixado de forma variável, adaptando-se à realidade de cada região. 
   Uma unificação nacional desconsiderada as realidades regionais e eventuais oscilações 
conjunturais. Sabe-se, inclusive, que no Nordeste o custo de vida é superior ao que se registra na 
região Centro-Sul. 
   É preciso tratar desigualmente as coisas desiguais. 
   Quanto aos detalhes para a fixação do mínimo, eles deverão ser objeto de legislação e atos 
normativos específicos. 
   Finalmente, em se tratando de “salário mínimo” é tecnicamente mais apropriado falar-se de 
“necessidades básicas” do trabalhador e sua família. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Fixamos neste inciso que o salário-mínimo deverá ser fixado pelo Congresso Nacional por ser este o 
representante mais direto e legítimo do povo. O Poder Legislativo tem mecanismos eficazes para 
tramitações urgentes o que agilizaria o estabelecimento dos nossos níveis de salário-mínimo.  
Por outro lado, o critério a ser levado em conta para se fixar o salário-mínimo foi o mais possível, 
como se pode ver no próprio inciso, onde está o seu detalhamento. 
 
   
   EMENDA:00676 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1º, a seguinte redação:  
"Art. 1º - As normas de valorização e proteção ao trabalho obedecerão aos seguintes princípios, 
visando ao bem-estar social dos trabalhadores:  
I - dever social do trabalho, salvo por motivos de idade, doença ou invalidez;  
II - igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou gênero de trabalho;  
III - proteção adequada à infância e à velhice;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, às 
suas necessidades básicas e às de sua família;  
V - não discriminação ou distinção, exclusão ou preferência baseada em motivos de raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, com igualdade de oportunidade e de 
tratamento no emprego ou no exercício da profissão. Não se considera distinção as preferências 
baseadas nas qualificações exigidas para a função ou cargo, nem as normas concernentes a 
racionalização do trabalho;  
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VI - integração na vida e no desenvolvimento da empresa;  
VII - duração semanal do trabalho não excedente a 48 horas, com intervalo para descanso, salvo 
casos excepcionalmente previstos;  
VIII - repouso semanal remunerado e nos feriados civis e religiosos;  
IX - férias anuais remuneradas;  
X - medicina e segurança do trabalho;  
XI - proibição de qualquer trabalho e menores de 12 anos. A lei definirá quais as atividades que não 
devem ser exercidas por menores de 18 anos, por razões de saúde e de moral.  
XII - condições especial de trabalho à gestante;  
XIII - indenização ao trabalhador despedido, através de fundo de garantia por tempo de serviço e 
seguro desemprego a ser definido em lei, que estabelecerá a forma de seu gerenciamento paritário 
entre trabalhadores, empregadores e o Estado e bem assim as fontes de recursos necessários ao 
seu custeio;  
XIV - previdência social nos casos de doença, invalidez, velhice e morte, com proteção 
adequada contra acidente de trabalho, bem como assistência sanitária, hospitalar e médica 
preventiva;  
XV - aposentadoria, com salário compatível, conforme o que for estabelecido em lei.  
§ Único - Nenhuma prestação de serviço de assistência ou benefício compreendidos na previdência 
social será criada, majorada ou estendida sem a correspondente e vinculada fonte de custeio total. 
Justificativa: 
   O Anteprojeto aprovado traz, em seu art. 1º, uma série de propostas cuja implementação encontra 
óbices de natureza material e outras que se traduzem em simples propósitos ideais, sem qualquer 
vínculo com a realidade nacional ou com os reais interesses dos trabalhadores. 
   A proposta ora apresentada prima por ser objetiva e realista e busca alcance efetivo do bem-estar 
social dos trabalhadores sem qualquer conotação meramente pragmática ou que implique em 
casuísmos ou interpretações com alto grau de subjetivismo. 
   
   EMENDA:00995 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 2o. - Inciso I: Substituir a redação por:  
"Salário mínimo justo, capaz de satisfazer as necessidades normais do trabalhador e as de 
sua família". 
Justificativa: 

Substituir a expressão “real” por “justo”, que parece ser mais forte sob ótica social; 

A unificação nacional desconsidera as realidades regionais e eventuais oscilações conjunturais: 

Maiores detalhes poderão ser objeto de regulamentação em legislação específica. 

Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Parecer idêntico ao de no. 701191-1 
 
   
   EMENDA:01043 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o Inciso I do art. 2o., logo após a expressão "a ser fixado em lei o seguinte:  
"... o salário mínimo mediante proposta de uma Comissão Partidária da qual participe representantes 
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do Governo, do Congresso Nacional e das Entidades máximas nacionais representativas 
de Trabalhadores e Empregados". 
Justificativa: 
   Trata-se de assegurar garantias que consideramos básica e fundamentais para o trabalhador 
brasileiro e que representam as conquistas mínimas que devem marcar a nova etapa de avanço da 
classe trabalhadora no processo Constituinte. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Parecer idêntico ao de no. 701191-1 
 
   
   EMENDA:01191 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I, do artigo 1o., do anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 1o. Salário Mínimo capaz de satisfazer efetivamente as suas necessidades normais e as de suas 
famílias, a ser fixado pelo Poder Executivo.  
Para a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em consideração as 
despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, educação, lazer, 
saúde e Previdência Social. 
Justificativa: 
   A expressão real é retirada por constituir demasia, já que o salário capaz de satisfazer efetivamente 
às necessidades mínimas do trabalhador e de sua família será um salário mínimo real. A fixação pelo 
Poder Executivo tem razão de ser na maior agilidade deste em relação ao Congresso Nacional para 
estabelecer novos níveis de salário-mínimo, pois não necessita percorrer o processo de elaboração 
legislativa. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Fixamos neste inciso que o salário-mínimo deverá ser fixado pelo Congresso Nacional por ser este o 
representante mais direto e legítimo do povo. O Poder Legislativo tem mecanismos eficazes para 
tramitações urgentes o que agilizaria o estabelecimento dos nossos níveis de salário-mínimo.  
Por outro lado, o critério a ser levado em conta para se fixar o salário-mínimo foi o mais possível, 
como se pode ver no próprio inciso, onde está o seu detalhamento. 
 
   
   EMENDA:01216 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   No estabelecimento e atualização do salário mínimo nacional o Estado levará em conta 
as necessidades básicas de uma família para sua alimentação, habitação, saúde, 
educação, vestuário, lazer e transporte ao trabalho, estabelecendo-se na lei a responsabilidade 
civil de ministro e funcionários públicos que por seus atos ou omissões, contribuíram para o 
seu rebaixamento relativo. A diferença entre o salário-mínimo e o maior salário empregado,  
funcionário civil ou militar exercente de cargo ou função pública não poderá exceder 30 
vezes. Progressivamente se buscará reduzir a diferença. 
Justificativa 
E sabido que, num País desenvolvido e socialmente equilibrado as diferenças sociais ·quase não 
existem. 
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Uma das principais providências foi reduzir as distâncias salariais. E muitos destes países o maior 
salário não excede, em nenhuma hipótese, doze vezes o menor salário. 
Entre nós devemos introduzir essa prática de eficaz resultado e elevada justiça, mesmo que 
progressivamente. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Parecer idêntico ao de no. 701191-1. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00118 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator:  
- Dê-se nova redação ao inciso III, do artigo 2º:  
"III - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, suficiente para atender as suas 
necessidades vitais básicas e as de sua família com observância do disposto no inciso II do artigo 1o, 
constituído crime de abuso de  
autoridade a fixação de salário mínimo que não atenda aos requisitos estabelecidos 
nesta Constituição." 
Justificativa: 
   As necessidades básicas a serem atendidas pelo salário mínimo devem ser especificadas, o que se 
faz pela revisão ao inciso II do artigo 1º. Fixar o salário mínimo sem a observância desses requisitos 
básicos há de constituir crime de responsabilidade.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Parece-nos suficientemente evidente a ligação natural existente entre o art. 2o., inciso III e o art. 1o., 
inciso II.  
Por outro lado, nunca um dispositivo constitucional deve ser visto isoladamente, mas como parte de 
vários elos que formam uma corrente. Assim sendo, não vemos necessidade de fazermos referência 
expressa a um artigo anterior, quando este, de per si, tem sua atuação constante e eficaz com tudo o 
que se segue. 
 
   
   EMENDA:00152 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se o ao inciso III do art. 2º a seguinte redação:  
III - salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente às suas 
necessidades normais e às de sua família, a ser fixado pelo Congresso Nacional. Para 
a determinação do valor do salário mínimo levar-se-ão em consideração as despesas necessárias 
com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, educação, lazer, saúde e 
previdência social; 
Justificativa: 
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   A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não 
considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da 
votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura 
Carta Maior. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O Substitutivo procurou estabelecer o preceito constitucional genérico, abrangente das necessidades 
básicas do trabalhador e sua família e optou pela fixação em lei, que garante a passagem pelo 
Congresso Nacional, da fórmula preparada pelo Executivo.  
Não é próprio da iniciativa do legislativo a elaboração da fórmula concreta do salário mínimo, 
contendo quantitativos e cálculos aritméticos, que dependem, inclusive, de levantamentos que 
exigem estruturas técnicas e administrativas de que o Congresso Nacional não dispõe, já existentes 
em órgãos especializados como o IBGE e a FGV ou até mesmo o DIEESE, fora da área pública.  
O que se pretende é o exame crítico pelo Congresso Nacional, envolvendo aspectos sociais, 
econômicos e políticos.  
Como em vários pontos a Emenda coincide com o inciso III, do Art. 2o., do Substitutivo, opinamos 
pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00628 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do Inciso III do artigo 2o. o seguinte:  
Art. 2o. ....................................  
III ........................................  
... sendo que a diferença entre o salário mínimo e o maior salário pago a empregado, funcionário civil 
ou militar exercente de cargo ou função pública, não poderá exceder trinta vezes. 
Justificativa: 
   É sabido que, num país desenvolvido e socialmente equilibrado as diferenças sociais quase não 
existem. 
   Uma das principais providências foi reduzir as distâncias salariais. E muito destes países o maior 
salário não excede, em nenhuma hipótese, doze vezes o menor salário. 
   Entre nós devemos introduzir essa prática de eficaz resultado e elevada justiça, mesmo que 
progressivamente. 
Parecer:   
   Rejeitada. A matéria foi objeto de aprofundados estudos e debates. Há, de fato, um propósito de se 
limitar os ganhos do servidor público, especialmente após o conhecimento desse verdadeiro 
escândalo que constitui a remuneração dos chamados "marajás". Entretanto, chegou-se à conclusão 
de que não cabe à Constituição fixar a remuneração máxima, pois que nela se compreendem, além 
do vencimento, numerosas vantagens pessoais que o servidor faz jus ao longo do seu tempo de 
serviço. Estabelecer-se um teto aprioristicamente não seria correto. Por  
isso, optou-se por deixar à lei a fixação da relação entre o menor e o maior valor, o que se dará após 
um levantamento da geral da situação dos servidores de todos os órgãos de administração pública. 
 
   
   EMENDA:00679 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
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Texto:   
   Substitui a redação do Inciso III, do art.  
2o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Social pela seguinte:  
Inciso III - 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. 
Justificativa: 
   A redação dada no substitutivo do relator, restringe muito a abrangência do salário mínimo. Como 
ele será fixado em lei, esta lei terá que se fixar no dispositivo constitucional. Da maneira proposta, ele 
(salário mínimo) só poderá satisfazer as necessidades “vitais” ou seja, excluindo o lazer, a educação 
a seguridade social e assim por diante. 
Parecer:   
   Rejeitada. O lazer, a educação, a seguridade social são, indiscutivelmente, necessidades vitais do 
trabalhador, isto é, indispensáveis à vida. As necessidades de uma sobrevivência digna de todo ser 
humano em sociedade, não se restringem, assim, aquelas, de ordem material, mas, também, as de 
natureza psíquica e espiritual. Sem o descanso, sem o lazer, sem a educação, o homem se animaliza 
e não há de ser o Congresso Nacional, como autêntico representante do povo, que irá excluir do 
cálculo do salário-mínimo todas aquelas necessidades básicas ou fundamentais do trabalhador. Por 
certo, também, não seria de boa técnica enumerar-se na Constituição todos os  
fatores de composição do salário-mínimo, que podem no tempo, para mais ou para menos. O 
transporte, a alimentação, a educação, por exemplo, podem vir a ser, na evolução da nossa 
sociedade, prestados, obrigatória e gratuitamente ao trabalhador de baixa renda. Hoje é uma utopia. 
Será amanhã? Além disso, entre incluir algumas "necessidades vitais" e deixar-se outras de fora, 
consideramos melhor a forma genérica que o Congresso Nacional, com sua sensibilidade, saberá 
interpretar no devido tempo, ante às circunstâncias do momento da fixação  
ou do reajuste do salário-mínimo. 
 
     EMENDA:00708 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. A organização sindical é livre e compreende o direito à:  
I - constituição de sindicatos para a defesa dos interesses coletivos profissionais e econômicos 
mediante unidade voluntária ou pluralidade sindical a critério exclusivo dos trabalhadores e 
empregadores;  
II - administração do sindicato sem intervenção pela via administrativa;  
III - negociação coletiva visando o ajuste através de convenções e acordos coletivos;  
IV - greve cujo exercício não prejudicará o interesse da sociedade.  
Art. A integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa se fará na forma pactuada 
mediante negociação coletiva à:  
I - participação nos lucros ou nas ações da empresa;  
II - representação na empresa através de delegados ou de comissões, articuladas ou desenvolvidas 
do sindicato;  
III - instituição de comissões paritárias para conciliação das controvérsias com o empregador.  
Art. São assegurados aos trabalhadores, observados os regimes específicos de trabalho e natureza 
da atividade, os seguintes direitos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social;  
I - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à condição do 
trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  
II - proibição de admissão de menores de 14 (catorze) anos;  
III - proteção à vida, saúde e integridade física do trabalhador através de:  
a) normas de medicina e segurança destinadas à redução ou eliminação dos riscos inerentes 
ao trabalho;  
b) proibição do trabalho em atividade insalubre ou perigosa sem autorização do Ministério do 
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Trabalho ou dos órgãos de representação dos trabalhadores;  
c) proibição do trabalho noturno, insalubre e perigoso a menores de 18 (dezoito) anos;  
IV - justa remuneração mediante:  
a) salário mínimo suficiente a atender às suas necessidades vitais e às de sua família;  
b) reajustes periódicos para a preservação e elevação do valor real do salário;  
c) retribuição do trabalho noturno superior à do diurno;  
d) salário igual em funções idênticas na empresa, proibida a discriminação por motivo de sexo, idade, 
cor, raça, religião e estado civil;  
V - licença remunerada gestante;  
VI - descanso diário, semanal e anual com:  
a) limitação da jornada ao máximo de 8 (oito) horas diárias e 48 (quarenta e oito) horas semanais;  
b) intervalos para repouso e alimentação;  
c) repouso semanal remunerado e nos feriados de acordo com a lei;  
d) férias anuais remuneradas;  
VII - proteção contra dispensa arbitrária na forma da lei;  
VIII - fundo de garantia do tempo de serviço ou indenização equivalente.  
Art. Salvo em microempresas haverá uma proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados 
brasileiros. 
Justificativa: 
   Os direitos do trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, como é 
predominante nas Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a 
serem utilizados para a sua consecução. 
   Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical, a integração do trabalhador na empresa e as garantias individuais mínimas. 
   A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos. 
   A integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma utilizada pelos 
países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e trabalho, forma de 
prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso tendo como base a 
negociação. 
   Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, 
sociais, é o cenário onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que permite 
a adequada solução de problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a 
participação dos empregados nos lucros ou nas ações da empresa, a representação dos 
trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, formas que dão maior 
eficácia à fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de representação, e abreviem a 
solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial. 
   As garantias individuais fundamentais dos trabalhadores, que não devem ser confundidas com os 
direitos fixados através de leis ordinárias, convenções e acordos coletivos e pelo contrato de trabalho, 
referem-se a valores que necessitam de tutela constitucional como a proibição de discriminações, a 
proteção à vida, saúde e integridade física, a justa remuneração, o direito ao descanso e a defesa do 
emprego. 
   A greve não é um simples fato social mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a greve sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
   A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra na América Latina como ocorre na Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela (v. la jornada extraordinária em América Latina, OIT – CIAT, 1986). 
   A necessidade de manutenção do número de empregos num período de desaceleração da 
economia desaconselha a proibição das empresas de locação de mão de obra permanente ou 
temporária sendo mais eficaz a manutenção da atividade econômica com a proteção do trabalhador 
equiparando os seus direitos aos dos demais empregados. 
   Como fórmula intermediária entre a estabilidade no emprego e o direito absoluto de despedir o 
empregado é proposta a proteção legal da dispensa através da lei ordinária e outras normas coletivas 
o que permitirá a adoção das diretrizes previstas na Convenção nº 158, da Organização Internacional 
do Trabalho e a disciplina dos critérios de ruptura do vínculo de modo que os trabalhadores mais 
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idosos, com maiores encargos familiares, de maior tempo de casa e outros não venham a ser 
atingidos desde logo por dispensas motivadas. 
   No direito do trabalho moderno dá-se ênfase ao seu aspecto estrutural e à criação de um modelo 
no qual as leis funcionam como forma de assegurar que os próprios interlocutores sociais encontrem 
soluções para os seus problemas, permanecendo o Estado em sua posição maior para intervir 
unicamente quando a sua presença for indispensável, tudo segundo um princípio de autonomia 
privada coletiva e de iniciativa dos particulares. É o que se objetiva com o presente substituto. 
   O substituto da Comissão da Ordem Social mantém o modelo sindical corporativo já afastado dos 
países que o adotam como foi o caso da Itália, Espanha e Portugal, e que impede a autonomia e a 
liberdade sindical, necessárias para a consolidação do processo democrático. 
   Assim é que o Inc. II do Substituto, ao propor que “não será constituída mais d uma organização 
sindical em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 
territorial” consagra o monopólio sindical das cúpulas dirigentes sobe as bases impedindo que estas 
possam organizar-se de acordo com as suas opções e os níveis que julgarem aptos para a defesa 
dos respectivos interesses de grupo. 
   Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicado único na categoria que é 
inconciliável com o direito de associação assegurado pela Constituição, e incomparável com o direito 
do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de organização pelas quais 
livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos originários 
de origem. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda diz respeito a mais de um dispositivo, chocando-se com o art.23,par.2o ,do Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
 
   
   EMENDA:00770 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao art. 2o. do Substitutivo do Relator dessa Comissão, acrescente-se mais um parágrafo, o quarto:  
"§ 4o. - É vedada a vinculação, ao salário mínimo, da remuneração de quaisquer trabalhadores ou 
servidores públicos, a não ser para estabelecer tetos aos seus valores." 
Justificativa: 
   O salário mínimo deve ser quantificado com um piso de remuneração, compatível com a dignidade 
do trabalhador, e não como uma unidade e, que se expressem níveis salariais superiores. A 
vinculação, que se expressem níveis salariais superiores. A vinculação, que se quer impedir, inibe a 
tão reclamada elevação do salário-mínimo e impede a desejável diminuição da disparidade salarial 
hoje existente. Além disso, é causa do desequilíbrio das finanças de muitos Estados da Federação. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A finalidade do salário mínimo está expressa no inciso III do Artigo 2o. do Substitutivo. A vedação de 
seu uso para fins outros, inclusive cálculo de outras remunerações, deve ser matéria de legislação 
ordinária. 
 
   
   EMENDA:00794 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Ao inciso III do artigo 2o. do Substitutivo do Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:  
"III - Salário mínimo, fixado em lei, capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua 
família;" 
Justificativa: 
   O salário mínimo há que ser compatível com as possibilidades da economia nacional. Sua fixação, 
sem observância das reais possibilidades da Nação, o transformaria no dia seguinte em um valor 
irreal, atropelado pela inflação decorrente. 
Parecer:   
   Rejeitada. Concordamos com a justificação da Emenda cujos fundamentos consubstanciaram a 
atual redação do inciso III do artigo 2o. do substitutivo. Por isso, não vemos porque adotar-se a 
redação proposta pelo ilustre Constituinte. 
 
   
   EMENDA:00842 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se na seção IV - Disposições Gerais do Substitutivo do Relator dessa Comissão outro 
artigo, com a seguinte redação:  
- É vedada a vinculação, ao Salário Mínimo, da remuneração de qualquer categoria profissional, a 
não ser para estabelecer tetos aos seus valores. 
Justificativa: 
   O salário mínimo deve ser quantificado como um piso de remuneração, compatível com a dignidade 
do trabalhador, e não como uma unidade em que se expressem níveis salariais superiores. A 
vinculação, que se quer impedir, inibe a tão reclamada elevação do salário-mínimo e impede a 
desejável diminuição da disparidade salarial hoje existente. Além disso, é causa do desequilíbrio das 
finanças de muitos Estados da Federação. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a emenda versa sobre matéria a ser tratada no âmbito da legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:00934 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se à Seção IV - Disposições Gerais, o seguinte dispositivo:  
"Fica vedada a vinculação do salário-mínimo a qualquer base de cálculo para correção ou atualização 
do valor da moeda, exceto para a fixação da remuneração máxima dos servidores da administração 
pública direta ou indireta". 
Justificativa: 
   A medida repete, de certa forma disposição legal vigorante que impede que o salário-mínimo sirva 
de índice para a correção do valor da moeda. É sabido que na composição do salário-mínimo entram 
diversos fatores relativos à incremento do PIB, à defasagem dos reajustes anteriores e a certos 
direitos do trabalhador que não guardam uma correspondência direta com a simples desvalorização 
da moeda. Essa medida, de certo modo, permitiu e permitirá que, no futuro a fixação do salário-
mínimo se faça com maior flexibilidade, uma vez que seus reflexos não incidirão sobre toda a 
economia, caso fosse ele um dos fatores de correção monetária para todos os bens e serviços. 
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Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a emenda versa sobre matéria a ser tratada no âmbito da legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:00936 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no inciso III, do artigo 2o., do Substitutivo da Comissão da Ordem Social entre lei e 
nacionalidade, o seguinte:  
"Cuja composição será revista pelo Congresso Nacional nos primeiros noventa dias de 
cada legislatura," 
Justificativa: 
   O salário mínimo está sempre defasado em relação às necessidades vitais dos trabalhadores. A 
revisão periódica dos componentes do salário mínimo fará com que o mesmo não perca o seu valor 
de compra, que pode até ser aumentado, em face do desenvolvimento da economia nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. Cada legislatura compreende um período de 4 anos, ou 4 sessões legislativas, e não há 
indicativo de que esse período seja reduzido pela Comissão de organização dos Poderes. 
Consideramos, por isso, demasiado longo o prazo para a revisão do salário-mínimo somente após o 
início de cada legislatura. O Congresso Nacional, sensível ao problema, terá melhores condições de 
estabelecer outra periodicidade para essa revisão. 
 
   
   EMENDA:00950 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Inciso III do Artigo 2o. In Fine:  
"... a partir de níveis propostos por Comissão Paritária da qual participem representantes do Governo, 
do Congresso Nacional e das Entidades máximas representativas dos trabalhadores e dos Patrões". 
Justificativa: 
   Já existe suficiente experiência no País com essa simples previsão declaratória de “salário mínimo 
suficiente...”. É preciso inovar, criando de logo o mecanismo capaz de assegurar o debate e a 
formulação concreta dos níveis do salário mínimo, com a presença, nesse mecanismo, da própria 
classe trabalhadora. 
Parecer:   
   Rejeitada Parece-nos que o Congresso Nacional, por sua efetiva representatividade do povo 
brasileiro, pode, por si só e autenticamente, incumbir-se da fixação, através da lei ordinária, dos 
níveis do salário-mínimo. 
 
   
   EMENDA:01084 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Art. 2º, inciso III do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2º.  
Inciso III Salário-mínimo suficiente a atender às necessidades vitais do trabalhador e as de sua 
família". 
Justificativa: 
   O texto do substitutivo da Comissão transfere para o poder legislativo a fixação do salário mínimo. 
   Não é essa a solução capaz de permitir a elevação do valor do salário-mínimo, sabida a sua 
implicação no conjunto da economia e a necessidade de estudos técnicos precedentes à sua fixação, 
com o que o Poder Executivo, mediante consulta, aos interessados, terá melhores condições para a 
expedição de Decretos cuja elaboração é mais rápida do que a da lei, como exige a fixação e 
publicação periódicas do salário mínimo. 
   Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicato único na categoria que é 
inconciliável com o direito de associação assegurado pela Constituição e incompatível com o direito 
do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de organização pelas quais 
livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos originários 
de origem. 
   A liberdade sindical, por outro lado, deve compatibilizar-se com o princípio da responsabilidade civil 
e criminal a que se sujeita toda a sociedade, não havendo razões para tratamento privilegiado do 
sindicato. 
Parecer:   
   Rejeitada Salvo melhor entendimento, não vemos porque o Congresso Nacional não possa se valer 
das mesmas linhas de informação ou proceder, juntamente com os técnicos do Executivo, aos 
estudos necessários à fixação ou aos reajustes do salário-mínimo. Quanto à maior ou menor 
necessidade da elaboração legislativa é circunstância facilmente contornável quando esta casa e 
chamada a opinar sobre matérias relevantes ou em regime  
de urgência. 
 
   
   EMENDA:01102 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao substitutivo da Comissão da Ordem Social:  
"Art. Salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente às suas 
necessidades normais e às de uma família média de 5 (cinco) pessoas, a ser fixado em lei.  
Para a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-á em consideração as despesas 
necessárias com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, educação, saúde, seguridade 
social e lazer." 
Justificativa: 
   O atual salário mínimo tem sido merecidamente criticado por toda a sociedade brasileira, por 
desatender, em seu valor, as despesas que deveria cobrir. Pareceu-nos não ser bastante ampliar a 
natureza dessas despesas, mas estabelecer como parâmetro para a sua fixação, o número de 
pessoas a ser por ele atendido. Optamos por considerar como uma base racional capaz de refletir 
relativamente o estágio presente e futuro da família brasileira, 5 (cinco) pessoas. 
   Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. DR. José Mário Ribeiro da Costa, candidato a 
Constituinte pelo Estado do Maranhão, que recebe nosso endosso praia que possa ser apreciada 
pelos órgãos competentes da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Rejeitada. O Substitutivo optou por deixar à legislação ordinária a fixação do salário-mínimo, 
embora recomendando que o seu valor será o necessário para o atendimento das necessidades 
vitais básicas do trabalhador. Na verdade, tendo a Constituição uma destinação permanente, vários 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 29  

 

fatores conjunturais poderão contribuir, no futuro, para o cálculo do seu valor e, somente a legislação 
comum poderá acompanhar pari passu essas mutações. Quanto à delimitação do grupo familiar em 5 
pessoas, consideramos um número um tanto arbitrário, pois não há dados disponíveis que 
determinem qual a família média brasileira. 
 
   
   EMENDA:01229 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso VI do art. 2o. do Substitutivo.  
Art. 2o. - ............................ 
VI - Garantia de salário mínimo, nacionalmente unificado, fixado em lei que para isso considerará 
obrigatoriamente o atendimento das necessidades vitais básicas e de sua família, de habitação, 
alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer e seguridade social, como forma de garantia e 
existência digna. 
Justificativa: 
   A definição das necessidades vitais, condição ou existência digna, é de capital importância ao texto 
constitucional para: 
  - Evitar que interpretações burocráticas manipulizem o valor do salário mínimo. 
  - permitir bases de cobranças do dispositivo por parte da sociedade e associações civis. 
Parecer:   
   Rejeitada. Reportamo-nos ao parecer à Emenda No. 7s0679-1. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00563 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 14, Inciso IV  
Inclua-se no inciso IV, do Artigo 14, do anteprojeto, a seguinte letra "a":  
Art. 14 - ..................................  
IV - ........................................  
a) nenhuma pessoa de direito público ou privado, federal, estadual ou municipal, poderá, a qualquer 
título, ressarcir contraprestação inferior àquela estipulada para o salário mínimo, sob pena de 
responder, pelos seus atos, civil ou criminalmente. 
Justificativa: 
   Parece contraditório, mas é necessário fixar dispositivo que impeça essas irreverências praticadas 
pelos Municípios e Estados, com a anuência da União. 
   Denúncias de Deputados apontam que a grande parte dos servidores públicos, do Estado ou do 
Município, recebem salários inferiores ao mínimo. 
   A fixação de uma política salarial para todo o setor público encontra-se, mais uma vez, perdida no 
imediatismo e na inconsistência da estratégia econômica. 
   
   EMENDA:00778 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o item IV, do artigo 14, relativo ao salário mínimo, pelo seguinte:  
IV - Salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família. 
  Justificativa: 
   O texto do anteprojeto além de prolixo contém especificações próprias de legislação ordinária. 
    
EMENDA:01297 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Modificativa:  
Modifica a alínea IV do art. 14 do anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Nova Redação:  
Art. 14 ....................................  
IV - salário mínimo desindexado fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social. 
Justificativa: 
   É um óbvio ululante que o atual salário mínimo, o menor em todos os tempos, é incapaz de atender 
as necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 
   Deve-se contornar o mais urgente possível o problema relativo a indexação do salário mínimo, pela 
qual aumentam os salários das faixas mais altas de servidores e de algumas categorias profissionais 
toda vez que o mínimo é reajustado. 
   
   EMENDA:01535 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 14, IV  
O item IV do art. 14 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
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, vedada a sua utilização como fator de indexação ou vinculação, em qualquer caso. 
Justificativa: 
   A grande dificuldade, hoje constatada, para melhoria do salário mínimo é que ele transformou-se 
em índice de referência para muitas relações. 
   A sua desvinculação poderá trazer benefícios aos trabalhadores porque o reajuste real do salário 
mínimo não acarretará consequências em outros setores da economia. 
   
   EMENDA:02633 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 14  
Modifique-se o artigo 14, que passará a ter a seguinte redação:  
"Artigo 14 - São Direitos Sociais dos trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que visem a 
melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, com educação, saúde, moradia, alimentação, transporte, lazer, 
vestuário, higiene e previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações, vencimentos, proventos e pensões, de modo a 
lhes preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem prejuízo de sua elevação real mediante 
acordo ou sentença normativa;  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VI - Gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezembro de cada ano;  
VII - Proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, dispensa 
e promoção pelos motivos a que se refere o artigo 13, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especiais previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de 
acordo com tradição local;  
XII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais remunerados;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e depois do parto, por período estabelecido por lei;  
XIV - Higiene e segurança no trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e 
de qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
10 (dez) anos, por período nunca superior a (três) horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva;  
XVII - Aposentadoria; no caso do trabalhador rural, nas condições previstas nesta Constituição;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados, pelo 
menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos 
públicos;  
XIX - Seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada da remuneração, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
   O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de emprego, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que também lutam seriamente com as dificuldades 
atuais. 
   Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandamento de injunção e outros instrumentos. 
   É a justificativa. 
   
   EMENDA:03368 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificada  
Dispositivo emendado: Art. 14  
Dê-se ao item IV do art. 14 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 14 - .......................  
IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalidade unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e seguridade social; 
Justificativa: 
   O objetivo da presente Emenda é o de compatibilizar a tecnologia empregada pelo anteprojeto, 
optando, no caso, pela constante na alínea “b” do item I do art. 13. 
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição da expressão "previdência social", no inciso IV do art. 14, do 
Anteprojeto, por "seguridade social", objetivando compatibilização com a terminologia empregada em 
outros pontos dele.  
Não cabe a substituição, porque a parcela do salário mínimo que se objetivou cobrir foi a contribuição 
previdenciária. A expressão "seguridade social" seria imprópria por ser muito mais abrangente do que 
a simples contribuição previdenciária.  
Somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:04884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do Artigo 14, do Anteprojeto de Constituição, da Comissão 
de Sistematização:  
"IV - salário-mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e 
às de sua família;" 
Justificativa: 
A explicitação dos direitos dos trabalhadores não cabe numa constituição, devendo ser deixado, 
quando for o caso, à legislação ordinária, até porque esta terá mais possibilidade de adaptação à 
dinâmica da evolução das relações trabalhistas e das características do próprio trabalho, sujeitas ao 
impacto das conquistas tecnológicas. 
   Assim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e diretrizes que balizarão a 
busca de uma política que possibilite uma efetiva proteção do emprego e do trabalhador, bem como a 
melhoria das condições de trabalho. 
 
 
   EMENDA:05088 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 14, a seguinte redação:  
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IV - Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e 
às de uma família de 5 (cinco) pessoas, 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,  
previdência social, saúde e lazer. 
Justificativa: 
   O atual salário mínimo tem sido merecidamente criticado pela sociedade brasileira, por desatender, 
em seu valor, as despesas essenciais que deveria cobrir, mas também um número médio de pessoas 
a ser considerado para a família do trabalhador. Parece-nos não bastante ampliar a natureza dessas 
despesas a ser por ele atendido. Optamos por considerar como uma base racional, capaz de refletir 
adequadamente o tamanho médio da futura família brasileira 5 (cinco) pessoas. Essa proposta, a 
nosso ver, é preferível a vaga expressão “ e às de sua família”, para referir-se as necessidades que o 
salário mínimo deve atender. 
   
   EMENDA:05273 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 14, inciso IV  
O art. 14, inciso IV do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14 - ..................................  
Inciso IV - Salário mínimo suficiente a atender às necessidades vitais do trabalhador e as de sua 
família." 
Justificativa: 
   O texto da Comissão transfere para o Poder Legislativo a fixação do salário mínimo. 
   Não é essa a solução capaz de permitir a elevação do valor do salário-mínimo, sabida a sua 
implicação no conjunto da economia e a necessidade de estudos técnicos procedentes à sua fixação, 
com o Poder Executivo, mediante consulta, aos interessados, terá melhores condições para 
expedição de Decretos cuja elaboração é mais rápida do que a da Lei, como exige a fixação e 
publicação periódicas do salário-mínimo. 
   
   EMENDA:05456 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO II DO TÍTULO II,  
DO ANTEPROJETO DO RELATOR, ARTIGOS 14, 15, 16 e 17  
DANDO-SE NOVA REDAÇÂO  
DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. - São Direitos Sociais.  
I - Garantia do direito ao trabalho;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual;  
IV - salário mínimo fixado em lei;  
V - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário-mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
XX - o salário do trabalho noturno será superior ao diurno;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 34  

 

XIX - participação nos lucros conforme definido em lei;  
XX - proporção mínima de empregados brasileiros, em todas as empresas e em seus estabeleci-  
mentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar;  
XXI - duração de trabalho não excedente a 8 (oito) horas diárias, com intervalo para repouso e  
alimentação;  
XXII - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos;  
XXIII - gozo de férias anuais, com remuneração  
XXIV - licença remunerada à gestante, antes e depois do parto;  
XXV - saúde e segurança do trabalho;  
XXVI - proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados;  
XXIX - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados no trabalho ou 
portadores de doenças profissionais, nos casos definidos em lei;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho.  
Art. - A lei protegerá o trabalho.  
Art. - A indenização acidentária, não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa 
do empregador. 
Justificativa: 
   Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
   Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
   Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00717 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o item IV, do artigo 13, relativo ao salário mínimo, pelo seguinte:  
IV - Salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família. 
Justificativa: 
   O texto do anteprojeto além de prolixo contém especificações próprias de legislação ordinária. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de suprimir do dispositivo os diversos componentes do 
salário-mínimo, deixando para a legislação ordinária essa discriminação.  
A Constituição cabe, apenas, declarar que o salário mínimo destina-se ao atendimento das 
necessidades básicas do  
trabalhador e da sua família, ressalvando, contudo a necessidade de atualização constante do seu 
valor.  
 
     EMENDA:01201 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
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Texto:   
   Modificativa:  
Modifica a alínea IV do art. 13 do anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Nova Redação:  
Art. 13 ....................................  
IV - salário mínimo desindexado fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social. 
Parecer:   
   Após estudos detalhados da questão, optamos por acolher as Emendas que apenas configuram o 
salário-mínimo como um valor capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e sua 
família, deixando para a lei ordinária, mais flexível, a caracterização dessas necessidades.  
Justificativa: 
   É um óbvio ululante que o atual salário mínimo, o menor em todos os tempos, é incapaz de atender 
as necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 
   Deve-se contornar o mais urgente possível o problema relativo a indexação do salário mínimo, pela 
qual aumenta os salários das faixas mais altas de servidores e de algumas categorias profissionais 
toda vez que o mínimo é reajustado. 
   
   EMENDA:01432 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13, IV  
O item IV do art. 13 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
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, vedada a sua utilização como fator de indexação ou 
vinculação, em qualquer caso. 
Justificativa: 
   A grande dificuldade, hoje constatada, para melhoria do salário mínimo é que ele transformou-se 
em índice de referência para muitas relações. 
   A sua desvinculação poderá trazer benefícios aos trabalhadores porque o reajuste real do salário 
mínimo não acarretará consequências em outros setores da economia. 
Parecer:   
   Após estudos detalhados da questão, optamos por acolher as Emendas que apenas configuram o 
salário-mínimo como um valor capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e sua 
família, deixando para a lei ordinária, mais flexível, a caracterização dessas necessidades.  
 
   
   EMENDA:02488 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Modifique-se o artigo 13, que passará a ter a seguinte redação:  
"Artigo 13 - São Direitos Sociais dos trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que visem a 
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melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, com educação, saúde, moradia, alimentação, transporte, lazer, 
vestuário, higiene e previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações, vencimentos, proventos e pensões, de modo a 
lhes preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem prejuízo de sua elevação real mediante 
acordo ou sentença normativa;  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VI - Gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezembro de cada ano;  
VII - Proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o artigo 13, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, em todas as empresas 
e em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos 
especiais previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de 
acordo com tradição local;  
XII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais remunerados;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e depois do parto, por período estabelecido por lei;  
XIV - Higiene e segurança no trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e 
de qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
10 (dez) anos, por período nunca superior a (três) horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva;  
XVII - Aposentadoria; no caso do trabalhador rural, nas condições previstas nesta Constituição;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados, pelo 
menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos 
públicos;  
XIX - Seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada da remuneração, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
   O trabalho e o capital, devem estar sincronizados como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que também lutam seriamente com as dificuldades 
atuais. 
   Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos. 
   É a justificativa. 
Parecer:   
   A sugestão contida na presente emenda traz em seu bojo valiosíssimas contribuições no sentido de 
aprimorar o Projeto. Várias alterações de redação nela apresentadas deverão ser incorporadas ao 
Substitutivo a fim de que seu conteúdo seja mais consoante a um texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:03177 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificada  
Dispositivo emendado: Art. 13  
Dê-se ao item IV do art. 13 do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalidade unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e seguridade social; 
Justificativa: 
   O objetivo da presente Emenda é o de compatibilizar a terminologia empregada pelo projeto, 
optando, no caso, pela constante na alínea “b” do item I do art. 12. 
Parecer:   
   A emenda ora sob exame se compatibiliza plenamente com o texto do substitutivo.  
Ante o exposto, opinamos pela sua prejudicialidade.  
 
   
   EMENDA:04534 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13 Inciso IV.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do  
Artigo 13, do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização:  
"IV - salário-mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e 
às de sua família;" 
Justificativa: 
   A explicitação dos direitos dos trabalhadores não cabe numa Constituição, devendo ser deixado, 
quando for o caso, à legislação ordinária, até porque este terá mais possibilidade de adaptação à 
distância da evolução das relações trabalhistas e das características do próprio trabalho do impacto 
das conquistas tecnológicas. 
   Assim, a Lei Magna deve, apenas, estabelecer os grandes princípios e diretrizes, que tal razão a 
busca de uma política que possibilite uma efetiva proteção do emprego e do trabalhador, bem como a 
melhoria das condições do trabalho. 
Parecer:   
   A Emenda ora sob exame compatibiliza em parte com a redação do Substitutivo. Ante o exposto, 
opinamos pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:04727 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Dê-se ao inciso IV do art. 13, a seguinte redação:  
IV - Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e 
às de uma família de 5 (cinco) pessoas, 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, previdência social, saúde e lazer. 
Justificativa: 
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   O atual salário mínimo tem sido merecidamente criticado pela sociedade brasileira, por desatender, 
em seu valor, as despesas essenciais que deveria cobrir, mas também um número médio de pessoas 
a ser considerado para a família do trabalhador. Parecem-nos não bastante ampliar a natureza 
dessas despesas a ser por ele atendido. Optamos por considerar como uma base racional, capaz de 
refletir adequadamente o tamanho médio da futura família brasileira 5(cinco) pessoas. Essa proposta, 
a nosso ver, é preferível à vaga expressão “e às de sua família”, para referir-se as necessidades que 
o salário mínimo deve atender. 
Parecer:   
   A emenda ora sob exame no seu detalhamento define com ampla especificidade o mérito da 
questão.  
Julgamos que tal detalhamento deve ser matéria de Legislação ordinária.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04906 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 13, inciso IV  
O art. 13, inciso IV do Anteprojeto da  
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
Inciso IV - Salário mínimo suficiente a atender às necessidades vitais do trabalhador e as de sua 
família." 
Justificativa: 
   Não é essa a solução capaz de permitir a elevação do valor do salário-mínimo, sabida a sua 
implicação no conjunto da economia e a necessidade de estudos técnicos precedentes à sua fixação, 
com o que o Poder Executivo, mediante consulta, aos interessados, terá melhores condições para a 
expedição de Decretos cuja elaboração é mais rápida do que a da lei, como exige a fixação e 
publicação periódicos do salário-mínimo. 
Parecer:   
   A proposição do nobre parlamentar já se acha comtemplada no Substitutivo em elaboração, motivo 
porque, consideramos prejudicada a sua Emenda.  
 
   
   EMENDA:05076 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II, do Projeto do Relator, artigos 14, 15, 16 e 17 dando-
se nova redação:  
Dos Direitos Sociais  
Art. 13. - São Direitos Sociais.  
I - Garantia do direito ao trabalho;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual;  
IV - salário mínimo fixado em lei;  
V - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
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esta ocorrer;  
VII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
XX - o salário do trabalho noturno será superior ao do diurno;  
XIX - participação nos lucros, conforme definido em lei;  
XX - proporção mínima de empregados brasileiros, em todas as empresas e em 
seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar;  
XXI - duração de trabalho não excedente a 8 (oito) horas diárias, com intervalo para repouso 
e alimentação;  
XXII - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos;  
XXIII - gozo de férias anuais, com remuneração;  
XXIV - licença remunerada à gestante, antes e depois do parto;  
XXV - saúde e segurança do trabalho;  
XXVI - proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados;  
XXIX - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados no trabalho 
ou portadores de doenças profissionais, nos casos definidos em lei;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho;  
Art. 15 - A lei protegerá o salário.  
Art. 16 - A indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa do 
empregador. 
Justificativa: 
   Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
   Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
   Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   A Emenda é substitutiva apenas no sentido de dar nova redação às disposições do Capítulo II do 
Título II conforme, aliás, ressalta o seu Autor na "justificação". Nessas condições, acolhemos diversas 
das propostas apresentadas que expungiram matéria pertinente à legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:06172 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   MODIFICATIVA:  
Modifica inciso IV do art. 13 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Nova Redação  
"Art. 13 ....................................  
IV - Salário mínimo desvinculado dos demais, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência Social." 
Justificativa: 
   É um óbvio ululante que o atual salário mínimo, o menor em todos os tempos, é incapaz de atender 
as necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 
   Deve-se contornar o mais urgente possível o problema relativo a indexação ou vinculação do 
salário mínimo, pela qual aumentamos os salários das faixas mais altas de servidores e de algumas 
categorias profissionais toda vez que o mínimo é reajustado. 
Parecer:   
   A Emenda visa a modificar a redação do inciso IV, do Art. 13, do Projeto, para acrescentar 
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expressão que desvincula o salário mínimo dos demais.  
Esta desvinculação tem sido ultimamente considerada necessária, inclusive pelo Governo, mas é 
matéria típica de lei ordinária, razão por que é de rejeitar-se a Emenda.  
 
   
   EMENDA:06445 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II, do Título II, do presente projeto, que trata dos Direitos Sociais, a seguinte 
redação:  
CAPÍTULO II  
Dos Direitos Sociais dos Trabalhadores  
Art. 13. São Direitos Sociais dos Trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, nos termos do 
Código do Trabalho, instituído pelo parágrafo – 3º,do artigo 16 desta constituição, os seguintes:  
I - garantia de direitos ao Trabalho, através de relação de emprego estável, na forma da lei;  
II - em caso de desemprego, a assistência, mediante o seguro-desemprego;  
III - salário mínimo, unificado em todo Brasil, capaz de atender, as necessidades básicas, suas, de 
sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, instituindo na 
forma da lei;  
IV - salário-família aos seus dependentes;  
V - será mantido o poder aquisitivo do trabalhador, na forma da lei;  
VI - no vencimento e no salário do trabalhador, não será permitido a irredutibilidade;  
VII - salário de trabalho noturno, será superior em 50% do diurno e a hora noturna, será de 45 
minutos;  
VIII - participação nos lucros das empresas e outros benefícios, previstos em lei;  
IX - gratificação de Natal, com base na remuneração da data do seu pagamento, na forma da lei;  
X - a jornada semanal de trabalho, será de quarenta horas, e a duração diária, não excederá a 8 
horas, com intervalo para o descanso, na forma da lei;  
XI - férias anuais de trinta dias, remuneradas, em dobro;  
XII - repouso remunerado semanal e nos feriados, civis, e religiosos, de conformidade com a tradição 
local;  
XIII - higiene, saúde e segurança do trabalho;  
XIV - licença remunerada à gestante, por período não inferior a noventa dias, sem prejuízo do 
emprego e do salário;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação  
coletiva, na forma da lei;  
XVI - o empregador garantirá aos filhos dos empregados, até aos seis anos de idade, assistência em 
creches e pré-escolar, em empresas privadas e órgão públicos;  
XVII - aposentadoria, ao trabalhador rural, na forma do art. 356;  
XVIII - jornada de seis horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamentos;  
XIX - seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - proibido o trabalho em atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei ou convenção 
coletiva, de conformidades com as normas do inciso XIII, além destas:  
a) - fica proibido o trabalho nas mesmas condições deste inciso, e à noite para menores de dezoito 
anos;  
b) - para mulheres gestantes;  
c) - os menores de quatorze anos, trabalharão como aprendizes, por período nunca superior a 
três horas diária, salvo em caso previsto em lei.  
XXI - fixação das porcentagens de empregados brasileiros, nos serviços públicos, dados 
em concessões, e nos estabelecimentos de determinados casas comerciais e indústrias.  
Art. 14. Aos trabalhadores domésticos, são assegurados os mesmos direitos dos 
trabalhadores, urbanos e rurais, na forma da lei.  
Parágrafo único. O trabalho doméstico por menores, estranhos à família, em regime de gratuidade, é 
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proibido.  
Art. 15. A lei protegerá o salário e punirá como crime a retenção, definitiva ou temporária, de qualquer 
forma de remuneração do trabalho já realizado.  
Art. 16. A indenização por acidente, prevista no inciso XIX do art. 13, não exclui a do direito comum, 
em caso de dolo ou culpa do empregador.  
§ 1o. A culpa do patrão é presumida, pelo ato culposo do seu preposto.  
§ 2o. É manifestada a culpa, através de falta inescusável, concernente à segurança do 
empregado, ou à sua exposição a perigo no desempenho de sua atividade.  
§ 3o. O Congresso Nacional; instituirá o Código do Trabalho, que conterá todas as normas que 
regulam as relações individuais e coletivas do Trabalho. 
Justificativa: 
   A emenda ora apresentada, que altera o presente Capítulo, inclusive reduzindo-o, tem como 
finalidade, sintetizar as normas constitucionais, e coloca para o âmbito da lei trabalhista substantiva, 
que é Código do Trabalho, a fim de que nele sejam condensadas, todas as normas, que dizem 
respeito, as relações, coletivas e individuais do trabalho, eliminando de uma vez por todas, os 
atrapalhos da vigente Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que apesar de ser o diploma que 
rege as relações do trabalho e capital, tem sido responsável pelos problemas mais angustiantes, em 
virtude do elenco de leis, que a cada ano, são ditas e inseridas em seu contexto. 
   É claro, que não se pode deixar de exultar ante a iniciativa de ser compilado o Código do Trabalho, 
pois, neste dispositivo, que estão contidas as normas do direito positivo do trabalhador, haveremos 
de dar maior segurança e tranquilidade à legislação trabalhista, visto que, o maior problema, é a falta 
de codificação das leis trabalhistas, a fim de propiciar ao trabalhador brasileiro, o respaldo necessário 
a sua emancipação no âmbito do trabalho, pois não tenho dúvidas de que este código, será o 
portador das mais auspiciosas esperanças no campo das conquistas trabalhistas, principalmente, na 
virada deste século, quando há um vazio a preencher, e só com a nova Constituição que dá ao 
Congresso Nacional a competência para a elaboração de um Código do Trabalho, e que coroa de 
êxito as conquistas, que se projetou durante séculos, nos canais competentes, em busca de dotar o 
trabalhador brasileiro, das mais elevadas e sábias conquistas moldadas nos ditames da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT, e que zelam pela preservação dos direitos humanos, hoje, às vezes, 
tão desprezíveis, porém não tem sido suficientes para fazer recuar os trabalhadores que têm 
defendido com todo o denodo, as conquistas dos seus antepassados. 
Parecer:   
   A presente sugestão traz em seu bojo uma valiosa contribuição para o aprimoramento do texto do 
projeto. Nesse sentido, deveremos incorporar várias modificações ali contidas que se fazem 
necessárias para uma maior caracterização da matéria constitucional.  
Obviamente, não houve um aproveitamento integral da emenda, devido à complexidade do artigo 13 
que exige um consenso bastante amplo. 
 
   
   EMENDA:06605 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se, no Capítulo II (Título II),  
denominado "Dos Direitos Sociais", um dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. - O salário mínimo será fixado e atualizado, tendo em conta, além das necessidades vitais 
básicas do trabalhador e de sua família, o aumento do custo de vida, o nível de desenvolvimento das 
forças produtivas e as exigências de estabilidade econômica e financeira." 
Justificativa: 
   Não basta assegurar ao trabalhador o salário mínimo. É importante que a Constituição imponha a 
atualização do mesmo, indicando fatores que devem ser sempre levados em conta. 
Parecer:   
   O texto do Projeto assegura aos trabalhadores o salário-mínimo "capaz de satisfazer as suas 
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necessidades básicas e as de sua família", reajustável de modo a preservar seu poder aquisitivo. 
Ora, o que a Emenda propõe é que o salário-mínimo seja atualizado de acordo com o custo de vida, 
o nível de desenvolvimento e a situação econômico-financeira do País. Parece-nos, assim, que ela 
incide num "bis in idem", razão pela qual somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07236 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Ao art. 13, IV.  
Dê-se ao inciso a seguinte redação:  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família. 
Justificativa: 
   O texto ora sugerido se inspira no inciso I, do art. 165 da Carta Vigente, que repete o inciso I do art. 
157 da Constituição de 1946. Parece-nos mais abrangente e mais justo que o constante do Projeto. O 
texto emendado exige salário mínimo “capaz de atender às necessidades vitais básicas” dos 
trabalhadores e de sua família, enquanto o texto sugerido refere-se a salário mínimo capaz de 
satisfazer as “necessidades normais dos trabalhadores e de sua família”. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de suprimir do dispositivo os diversos componentes do 
salário-mínimo, deixando para a legislação ordinária essa discriminação.  
A Constituição cabe, apenas, declarar que o salário mínimo destina-se ao atendimento das 
necessidades básicas do trabalhador e da sua família, ressalvando, contudo a necessidade de 
atualização constante do seu valor.  
 
   
   EMENDA:07676 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 13, inciso IV.  
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 13 do Projeto de Constituição.  
"Art. 13 - ........................... 
IV - Salário-mínimo regional, capaz de satisfazer efetivamente às suas necessidades normais e às de 
sua família, a ser fixado em lei". 
Justificativa: 
   As diferenças regionais gritantes existentes no País impõem a necessidade do retorno à fixação a 
nível regional do salário-mínimo, que deve ser assegurada constitucionalmente, como princípio 
básico. Tecnicamente é mais conveniente deixar-se à lei, não só a fixação de seu valor como também 
a indicação das despesas que irá abranger. 
Parecer:   
   A unificação do salário-mínimo representa uma conquista dos trabalhadores, e para a ordem social, 
um importante fator de desestímulo do seu êxodo para as grandes metrópoles.  
Consideramos, por isso, um retrocesso a regionalização do salário-mínimo.  
 
   
   EMENDA:07985 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 13  
Modifique-se o art. 13, que passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 - São Direitos Sociais dos trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que visem a 
melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades 
vitais básicas e as de sua família, com educação, saúde, moradia, alimentação, transporte, lazer, 
vestuário, higiene e previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações, vencimentos, proventos e pensões, de modo a 
lhes preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem prejuízos de sua elevação real.  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico ou intelectual ou entre os profissionais 
respectivos.  
VI - Gratificação natalina, com base na remuneração integral;  
VII - Proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, dispensa 
e promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Promoção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, em todas as empresas 
e em seus estabelecimentos, salvo às microempresas e às de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos 
especialmente previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de 
acordo com a tradição local;  
XII - Gozo de férias anuais remuneradas, conforme definir a lei.  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego, por período 
estabelecido em lei;  
XIV - Higiene e segurança do trabalho;  
XV - Proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer 
trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10 (dez) anos, 
por período nunca superior a 4  
(quatro) horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;  
XVII - Aposentadoria integral para o trabalhador rural e urbano, nas condições prevista nesta 
Constituição; a aposentadoria para o professor após 30 (trinta) anos e, para a professora, após 25 
(vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério, com salário integral;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados, pelo 
menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos 
públicos, mediante salário educação;  
XIX - Assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço ou indenização equivalente, conforme dispuser a lei;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada da remuneração, conforme definido em lei;  
XXII - Previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego, 
seguro contra acidentes do trabalho e proteção da maternidade, mediante contribuição da União, do 
empregado e do empregador;  
XXIII - Greve, nos casos previstos em lei;  
XXIV - Salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
XXV - Colônias de férias e clínicas de repouso, recuperação e convalescença, mantidas pela União, 
nos termos da lei. 
Justificativa: 
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   O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que lutam seriamente com as dificuldades atuais. 
   Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos. 
   É a justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz uma valiosa contribuição para uma revisão completa do artigo 13 e seus 
incisos. Sem enumerarmos detalhadamente o que pretendemos incorporar no Substitutivo, 
esperamos que haja uma sensível melhora na sua composição.  
 
   
   EMENDA:08461 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o item IV, do Artigo 13, relativo ao salário mínimo, pelo seguinte:  
IV - Salário Mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família. 
Justificativa: 
   O texto do Anteprojeto além de prolixo contém especificações próprias de legislação ordinária. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de suprimir do dispositivo os diversos componentes do 
salário-mínimo, deixando para a legislação ordinária essa discriminação.  
A Constituição cabe, apenas, declarar que o salário mínimo destina-se ao atendimento das 
necessidades básicas do trabalhador e da sua família, ressalvando, contudo a necessidade de 
atualização constante do seu valor.  
 
   
   EMENDA:08585 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o Inciso IV, do art. 13, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, 
dando a seguinte redação:  
Inciso: salário mínimo real, fixado em lei, nacionalmente unificado e capaz de satisfazer efetivamente, 
as necessidades normais do trabalhador e sua família, sendo considerado para a determinação do 
seu valor, as despesas necessárias com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, 
educação, lazer, saúde e previdência social. 
Justificativa: 
   A emenda que oferecemos tem por objetivo ajustar o texto apresentado no Projeto de Constituição. 
Em síntese, a modificação atinge a expressão: “necessidades vitais básicas”, por necessidades 
normais. Entendemos, que a expressão “vitais básicas” poderá permitir interpretações restritivas, por 
ocasião da fixação de seu valor. 
Parecer:   
   Após estudos detalhados da questão, optamos por acolher as Emendas que apenas configuram o 
salário-mínimo como um valor capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e sua 
família, deixando para a lei ordinária, mais flexível, a caracterização dessas necessidades.  
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   EMENDA:09774 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o item IV, do Artigo 13, relativo ao salário mínimo, pelo seguinte:  
IV - Salário Mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família. 
Justificativa: 
   O texto do projeto além de prolixo contém especificações próprias de legislação ordinária. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de suprimir do dispositivo os diversos componentes do 
salário-mínimo, deixando para a legislação ordinária essa discriminação.  
A Constituição cabe, apenas, declarar que o salário mínimo destina-se ao atendimento das 
necessidades básicas do trabalhador e da sua família, ressalvando, contudo a necessidade de 
atualização constante do seu valor.  
 
   
   EMENDA:09932 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 13, IV  
Dê-se nova redação ao inciso IV, do artigo 13:  
"IV - Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, suficiente para atender as suas 
necessidades vitais básicas e as de sua família com observância do disposto no inciso I do artigo 12, 
constituindo crime de abuso de autoridade a fixação de salário mínimo que não atenda aos requisitos 
estabelecidos nesta Constituição". 
Justificativa: 
   As necessidades básicas a serem atendidas pelo salário mínimo devem ser especificadas. Fixar o 
salário mínimo sem a observância desses requisitos básicos há de constituir crime de 
responsabilidade. 
Parecer:   
   Após estudos detidos da questão, optamos por acolher as Emendas que apenas configuram o 
salário-mínimo como um valor capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e sua 
família, deixando para a lei ordinária, mais flexível, a caracterização dessas necessidades.  
 
   
   EMENDA:11303 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 13, do Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo:  
"Art. 13...................................  
Parágrafo único. "Fica vedada a vinculação do salário-mínimo a qualquer base de cálculo 
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para correção ou atualização do valor da moeda, exceto para a fixação da remuneração máxima 
dos servidores da administração pública direta ou indireta". 
Justificativa: 
   A medida repete, de certa forma disposição legal vigorante que impede que o salário-mínimo sirva 
de índice para a correção do valor da moeda. É sabido que na composição do salário-mínimo entram 
diversos fatores relativos à incremento do PIB, à defasagem dos reajustes anteriores e a certos 
direitos do trabalhador que não guardam uma correspondência direta com a simples desvalorização 
da moeda. Essa medida, de certo modo, permitiu e permitirá que, no futuro a fixação do salário-
mínimo se faça com maior flexibilidade, uma vez que seus reflexos não incidirão sobre toda a 
economia, caso fosse ele um dos fatores de correção monetária para todos os bens e serviços. 
Parecer:   
   A emenda do ilustre estabelece que "fica vedada a vinculação do salário-mínimo a qualquer base 
de cálculo para correção ou atualização do valor da moeda, exceto para a fixação da remuneração 
máxima dos servidores da administração pública direta ou indireta".  
Consideramos que o texto do substitutivo define com clareza "os reajustes periódicos de modo a 
preservar o poder aquisitivo dos trabalhadores, atendendo desta forma a emenda sob exame.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da emenda.  
 
   
   EMENDA:12118 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- acrescentar ao inciso IV do artigo 13 do projeto de Constituição:  
"...,desvinculado da remuneração de qualquer categoria profissional, vedada sua utilização 
como indexador de contratos, ajustes ou qualquer obrigação pecuniária". 
Justificativa: 
   A utilização do salário-mínimo como indexador de outros efeitos econômicos, e da remuneração de 
categorias profissionais, tem-se convertido no instrumento de seu achatamento desde sua criação. 
Isto porque, tornando-se o salário-mínimo como referência para estes fatos econômicos, o seu 
reajuste ou ampliação, desempenham ampla repercussão na economia com o aprofundamento do 
processo inflacionário. 
   Visando permitir a recuperação do poder de compra do salário-mínimo, sem repercussão maior no 
processo inflacionário, torna-se mister desvinculá0lo das demais remunerações e proibir o seu uso 
como indexador da economia. 
Parecer:   
   A matéria de que cogita a Emenda deverá ser disciplinada na legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:12170 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, inciso IV  
O inciso IV do artigo 13 do Projeto de Constituições passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13 ....................................  
IV - salário mínimo, fixado em lei, unificado nacionalmente, capaz de atender sua necessidades vitais 
básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, 
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higiene, transporte e previdência social, vedado a sua utilização como fator de indexação ou 
vinculação, em qualquer caso e considerado como retribuição pecuniária para todas as atividades 
remuneradas sejam elas de qualquer tipo ou espécie. 
Justificativa: 
   A grande perda sofrida pelo salário mínimo deveu-se à sua vinculação como índice de referência 
para tantas relações comerciais, de pagamentos e de atualização monetária. 
   O reajuste do salário mínimo não pode gerar outras consequências nas relações econômicas se 
não a de ampliar, a níveis adequados e humanos o rendimento real da classe trabalhadora. 
   Por outro lado, não se pode admitir que existem atividades laboriosas que não são remuneradas 
sequer com o salário mínimo, como é o caso dos conscritos que prestam o serviço militar obrigatório 
e dos empregados domésticos. 
Parecer:   
   Tendo aprovado Emendas no sentido de que no texto constitucional figure, apenas, o direito ao 
salário-mínimo capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e da sua família - 
deixando, assim, à lei ordinária quantificar suas parcelas, fica a presente Emenda prejudicada.  
 
   
   EMENDA:12800 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 13 a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
"IV - salário mínimo, fixado em lei Governo Federal com a participação de representantes 
dos trabalhadores, 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". 
Justificativa: 
   Temos hoje o salário mais baixo de toda a nossa história. Isto porque, os técnicos que elaboram a 
política do salário mínimo estão distantes da realidade dos trabalhadores. Para acabar com esta 
injustiça é que propomos que os trabalhadores, através de suas organizações, possam participar dos 
estudos federais para a fixação do salário mínimo. 
Parecer:   
   O texto constitucional se cingirá em estabelecer a obrigação do Estado de garantir o salário-mínimo 
para o trabalhador. Seu montante, periodicidade, composição, competência para sua fixação, etc., 
deverão ser disciplinado pela legislação comum.  
 
   
   EMENDA:13887 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 13 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a 
melhoria da sua condição social:  
I - garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego por prazo 
indeterminado, ressalvados:  
a) contratos a termo e de experiência, nas formas reguladas em lei;  
b) proteção do emprego prevista em lei, acordo ou convenção coletiva de trabalho;  
II - seguro-desemprego, na forma da lei;  
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III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
IV - Salário-mínimo capaz de satisfazer suas necessidades vitais e as de sua família;  
V - remuneração proporcional à quantidade e qualidade de seu trabalho;  
VI - gratificação natalina, na forma e nas condições previstas em lei;  
VII - salário noturno superior ao diurno, na forma e nos limites fixados em lei;  
VIII - proibição de diferença de salário e vencimento e de critérios de admissão, dispensa 
ou promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, f;  
IX - salário-família aos dependentes dos trabalhadores, na forma da lei;  
X - participação nos lucros ou nas ações, desvinculada da remuneração conforme definido em lei ou 
negociação coletiva;  
XI - fixação das porcentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão 
e nos estabelecimentos de determinados ramos comerciais e industriais;  
XII - jornada de trabalho de 48 (quarenta e oito) horas semanais, podendo ser reduzida através de 
acordo ou convenção coletiva;  
XII - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de 
acordo com a tradição local;  
XIV - licença remunerada à empregada gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e 
do salário, por período não inferior a 90 (noventa) dias;  
XV - férias anuais remuneradas, não inferiores a 30 (trinta) dias;  
XVI - saúde e segurança do trabalho;  
XVII - prestação do trabalho em condições de higiene e segurança, ressalvados os casos especiais 
estabelecidos em lei;  
XVIII - proibição de trabalho noturno, insalubre ou perigoso aos menores de 18 (dezoito) anos e de 
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma que a 
lei dispuser;  
XIX - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva;  
XX - locação de mão-de-obra e contratação de trabalhadores avulsos ou temporários, na forma 
e condições permitidas em lei;  
XXI - aposentadoria, no caso do trabalhador rural, nas condições de redução previstas no art. 358;  
XXII - jornada de trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento, regulada através de 
acordo ou convenção coletiva de trabalho;  
XXIII - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados no trabalho 
ou portadores de doenças profissionais, nos casos definidos em lei;  
XXIV - seguro de vida e contra acidentes do trabalho." 
Justificativa: 
   A primeira modificação que objetivamos com a apresentação da presente emenda é a garantia do 
trabalho e, sobretudo, a garantia do mesmo, desde que prevista em lei, acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. Com isto, visamos abrandar a estabilidade quase que absoluta prevista no Projeto, 
deixando ao legislador e às partes diretamente interessadas (empregados e empregadores) à 
deliberação sobre a matéria. Entendemos, neste passo, e é forçoso enfatizar, ser a negociação 
coletiva das normas que devem regular as relações de emprego, inclusive a tão decantada 
estabilidade. 
   Paralelamente, mantivemos o seguro-desemprego, com o intuito primeiro de dar ao trabalhador 
uma estabilidade econômica que lhe possa garantir uma existência digna durante o período de 
inatividade. Entendemos evidente não se poder dispor, num texto constitucional moderno, sobre as 
condições e os prazos para o pagamento de tal benefício, bem como sobre suas fontes de seu 
custeio, razão pela qual remetemos expressamente a matéria à legislação ordinária, embora 
entendamo-lo fundamental para o equacionamento do problema. 
   Em segundo lugar, julgamos por bem retirar do texto do Projeto as normas que, por sua natureza, 
não mereciam ser tratadas num documento solene contendo uma mutabilidade mais ou menos 
aperfeiçoada. São as normas contidas nos itens V (reajuste de salário), VI (irredutibilidade de salário), 
VII (garantia de um salário fixo, além da parte variável), XVII (proibição de serviços extraordinários 
com fixação de remuneração em dobro quando da ocorrência de força maior ou emergencial), XXVII 
(garantia de assistência pelo empregador aos filhos e dependentes dos empregados). Todos estes 
preceitos nem mereceriam ser objeto de lei ordinária, mas, sim, de livre negociação entre as partes 
concernidas. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 49  

 

    Finalmente, apresentamos modificações, algumas de forma e outras de fundo, visando, dentro dos 
princípios acima expandidos, adequar as normas a um texto constitucional moderno. Assim é que 
propusemos alterações nos itens IV (salário mínimo); VIII (piso salarial), IX (gratificação natalina), XII 
(salário-família), XIV (proporcionalidade de trabalhadores brasileiros nas empresas), XV (duração do 
trabalho) – mantendo aqui a duração normal de 48 (quarenta e oito) horas semanais, como na 
maioria das constituições dos países civilizados, mas admitindo sua redução através da lei ou de 
negociação coletiva, o que parece plenamente razoável, diante das experiências que temos daqueles 
países, XVIII (férias anuais remuneradas) não especificando, por inoportuna e temerária, diante da 
realidade econômica e social que atravessamos, a remuneração das mesmas em dobro, como 
constante do Projeto. Ademais, nada impede que determinadas categorias alcancem tal direito 
através da negociação coletiva, tão enfatizada no Projeto, XIX (licença remunerada a empregada 
gestante) sem especificar prazos, o que também deve ser objeto de lei ordinária, acordo ou 
convenção coletiva. A matéria, como tratada no texto do Projeto, de forma excessivamente 
protecionista e absoluta, poderá vir a ensejar uma discriminação relativamente às empregadas 
mulheres que se quer proteger. Ainda aqui, a lei e a negociação coletiva melhor tratariam da matéria, 
quanto a prazos de licença, pré e pós parto, XXI (proibição de trabalho em atividades insalubres ou 
perigosas) – como entendemos haver uma contradição no texto do Projeto onde, preliminarmente, se 
proíbe o trabalho em atividades insalubres ou perigosas e, logo a seguir, se admite tal trabalho, 
desde que haja a previsão em lei ou convenção coletiva, propusemos uma redação mais técnica com 
as mesmas finalidades, XXVI (proibição de trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 (dezoito) 
anos e de qualquer trabalho a menor de 14 (quatorze) anos, salvo aprendizagem. Aqui também, não 
fugindo do espírito do texto do Projeto, demos uma linguagem mais técnica a norma, inclusive 
incluindo a proibição de trabalho perigoso a menor de dezoito anos e deixando à legislação ordinária 
o poder de dispor sobre a condição do menor aprendiz, XXV (proibição de atividades de 
intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, temporária ou sazonal, ainda que mediante 
locação). Quanto a este inciso, propusemos sua alteração total, passando a permitir a locação de 
mão de obra, na forma da lei. 
   E que hoje com a mesma sendo consagrada em quase todos os países industrializados, mediante 
disciplina legal, que não admite em atividades fins das empresas, mas permite em outras que, 
mesmo sem o referido caráter, são necessários ao desempenho do serviço, como a vigilância, a 
limpeza e outras atividades auxiliares. Assim, a locação de mão-de-obra deva ser permitida nos 
estritos limites e condições da lei. Os trabalhadores avulsos ou temporários não raro são 
imprescindíveis a execução de serviços que não se interligam com as atividades normais da empresa 
e, por isso, a permissão deste tipo de trabalho há que ser admitida, mas, também em condições 
fixadas na Lei ordinária; XXVIII (trabalhos em turno de revezamento), propusemos, admitindo-o, que 
a matéria fosse regulada em lei. 
   Estes os pontos tratados na presente emenda que, em sendo aprovada, acreditamos, tornará o 
texto mais adequado a uma constituição sem afasta-lo fundamentalmente aos princípios básicos que 
nortearam os trabalhos efetuados até o presente. 
Parecer:   
   A presente emenda tem o mérito de expungir do texto do Projeto disposições que, pela sua 
natureza, podem e deverão ser implementadas pela legislação ordinária ou pelas negociações 
coletivas. Dentro dessa ótica, estamos acolhendo várias alterações que contribuirão para o 
aprimoramento do artigo 13. 
Ao nosso ver, os princípios ali enumerados não devem ser protecionistas e muito menos facciosos. 
Objetivam, unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que 
conduza a uma integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Por outro lado, há que se ressaltar ainda, que o fato de não termos aproveitado totalmente o texto 
oferecido pelo autor reflete a nossa preocupação em pinçar das milhares de emendas apresentadas 
elementos formadores de um consenso na construção de um preceituário mais objetivo e universal. 
 
   
   EMENDA:13909 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição, onde couber, no Título II, Capítulo II:  
Art. 1o. A Constituição assegura aos trabalhadores, independente de Lei, os seguintes direitos, além 
de outros que visem melhoria de sua condição de empregado doméstico no quadro 
social, ressaltando sua condição inequívoca de  
trabalhador.  
I - Reconhecimento de sua categoria Profissional pelo Ministério do Trabalho com acesso às 
disposições da 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 se encontra 
regularmente constituída em Associação representando interesses de toda categoria num 
determinado território e atende a todos os requisitos estabelecidos no Art. 515, da Consolidação das 
Leis do 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 menor de 14 (quatorze) anos e ao 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 8 (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 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.  
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:  
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I - Casos de doença.  
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 paridade 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:   
   A presente emenda traz contribuições valiosas que deverão ser levadas em consideração no 
sentido de aprimorar o texto do Projeto. Devemos atentar para o fato, porém, que os princípios que 
deverão figurar no artigo 13 não podem ser protecionistas e muito menos facciosos. Visam, 
unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que conduza a uma 
integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Finalmente, o não aproveitamento total da emenda decorre do fato de estarmos preocupados em 
elaborar um texto que espelhe o consenso extraído das milhares de sugestões apresentadas à nossa 
Comissão. 
 
   
   EMENDA:13992 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 13 do Projeto de Constituição a redação que se segue:  
"Art. 13. ..................................  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer efetivamente às suas necessidades normais e às de sua 
família, a ser ficado pelo Poder Executivo;" 
Justificativa: 
   A expressão real é retirada por construir demasia, já que o salário capaz de satisfazer efetivamente 
às necessidades mínimas do trabalhador e de sua família será um salário-mínimo real. A fixação pelo 
Poder Executivo tem razão de ser na maior agilidade deste em relação ao Congresso Nacional para 
estabelecer novos níveis de salário-mínimo, pois não necessita percorrer o processo de elaboração 
legislativa. A forma de fixação do salário mínimo é assunto que deve ser relegado à lei ordinária 
(onde encontra-se suficientemente disciplinada)  e, não, atribuída, à Constituição, que deve ater-se a 
princípios fundamentais. 
Parecer:   
   O texto constitucional se cingirá em estabelecer a obrigação do Estado de garantir o salário-mínimo 
para o trabalhador. Seu montante, periodicidade, composição, competência para sua fixação, etc., 
deverão ser disciplinado pela legislação comum. 
 
   
   EMENDA:14823 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Redija-se assim, o inciso IV, do Art. 13:  
IV - salário mínimo comprovadamente justo e real, nunca inferior ao valor correspondente a dez por 
cento da média do que percebam, a qualquer título os Vereadores das Capitais dos Estados; 
Justificativa: 
   A emenda objetiva humanizar o salário mínimo, tornando-o capaz de assegurar um nível tolerável 
de existência e sobrevivência à grande massa trabalhadora. 
   É fixado um critério de cálculo que comprovará a transparência da remuneração atribuída aos 
representantes do povo às Câmaras Municipais das Capitais dos Estados. 
Parecer:   
   O item que trata do salário mínimo, deverá apenas fixar sua capacidade de satisfazer as 
necessidades do trabalhador e sua família. Entendemos que o restante do inciso esteja, desse modo 
redigido, já subentendido.  
É evidente que poderá a legislação ordinária detalhar posteriormente os itens que servirão como base 
de cálculo para o mesmo.  
 
   
   EMENDA:15227 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 13 o seguinte parágrafo:  
Parágrafo Único. - É vedado vincular ao salário mínimo qualquer vencimento ou remuneração. 
Justificativa: 
   Desde a importância que assume salário mínimo como orientação para remunerar as classes mais 
simples de trabalhadores, deve-se atribuir-lhe apenas o papel de remunerar aquele que o percebe, e 
não aqueles que percebem múltiplos do salário mínimo. Em virtude de ter passado a servir de 
parâmetro para calcular múltiplos, o salário mínimo foi perdendo valor real e transformando-se numa 
espécie de moeda-salário. O que se deve proceder agora é recuperar o conceito do salário mínimo 
como o mínimo que o trabalhador mais modesto deve ganhar para sustentar a sua própria pessoa em 
condições de vida não miseráveis. A vinculação de salários mais altos ao salário mínimo conduziu a 
uma forte concentração de renda do trabalho no Brasil, agravada pelo fato de apenas as categorias 
mais estruturadas sindicalmente conseguiram tal vinculação. 
Parecer:   
   Concordamos plenamente com os fundamentos da Emenda. Entretanto, o preceito nos parece ser 
mais adequado à legislação ordinária face aos desdobramentos que a matéria comporta.  
 
   
   EMENDA:15780 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do Capítulo II do Título II do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de 
Sistematização, a seguinte redação:  
"IV - salário mínimo capaz de atender às suas necessidades normais e às de sua família;" 
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Justificativa: 

1. O texto do Projeto equipara as leis complementares à Lei Ordinária. No entanto, as leis 

complementares compõe o mandamento constitucional. 

2. Deve haver, para a elaboração da lei complementar, previsão de quórum que assegura amplo 

suporte do Congresso às deliberações complementares. 

Parecer:   
   O item que trata do salário mínimo, deverá apenas fixar sua capacidade de satisfazer as 
necessidades do trabalhador e sua família. Entendemos que o restante do inciso esteja, desse modo 
redigido, já subentendido.  
É evidente que poderá a legislação ordinária detalhar posteriormente os itens que servirão como base 
de cálculo para o mesmo.  
 
   
   EMENDA:16051 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13 do projeto de Constituição - parte relativa aos Direitos Sociais (Capítulo II do Título 
II) - a seguinte redação:  
"Art. 13. Ao trabalhador são assegurados os seguintes direitos, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição social:  
I - justo salário mediante:  
a) proibição de diferença de remuneração em razão de sexo, raça, cor, estado civil ou deficiência 
física;  
b) salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família;  
c) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.  
II - direito ao descanso através de:  
a) duração diária do trabalho não excedente de oito horas, salvo casos previstos em lei ou contratos 
coletivos, com remuneração maior;  
b) repouso semanal remunerado;  
c) férias anuais remuneradas;  
III - proteção à saúde mediante:  
a) normas de higiene e segurança do trabalho;  
b) previdência social;  
c) leis que o amparem nos casos de acidentes de trabalho.  
IV - estabilidade no emprego, com indenização ao trabalhador despedido ou fundo de garantia 
de tempo de serviço equivalente;  
V - direito de associação através de:  
a) livre criação de sindicatos;  
b) filiação no seu sindicato, facultativa;  
c) fixação, pela lei, dos critérios de representatividade havendo no mesmo setor ou base territorial 
mais de um sindicato;  
VI - greve, salvo nos serviços públicos e atividades essenciais, punível o abuso de direito com as 
reparações civil e penais previstas em lei.  
§ 1o. Aplicam-se aos sindicatos patronais, no que couber, as mesmas regras previstas para os 
de trabalhadores.  
§ 2o. É reconhecido aos empregadores o "lock-out"." 
Justificativa: 
   Os direitos e garantias dos trabalhadores abrangem uma ampla lista de conquistas, como salário 
justo, direito ao descanso ou repouso remunerado, estabilidade no emprego ou fundo de garantia 
equivalente, direito de associação, greve etc. 
Parecer:   
   A sugestão de suprimir determinados incisos, deve ser atendida, em parte, a fim de se eliminar 
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aqueles dispositivos que não consubstanciam matéria constitucional.  
Dentro dessa ótica, estamos acolhendo várias alterações que contribuirão para o aprimoramento do 
capítulo "Dos direitos sociais". Ao nosso ver, os princípios que nele deverão figurar não podem ser 
protecionistas e muito menos facciosos.  
Objetivam, unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que 
conduza a uma integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Finalmente, o fato de não termos aproveitado totalmente o conteúdo da presente emenda, reflete a 
nossa preocupação em elaborarmos um texto que espelhe um consenso a ser extraído das milhares 
de sugestões encaminhadas a esta Comissão. 
 
   
   EMENDA:16183 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II - Dos Direitos Sociais a seguinte redação.  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
Art. 13 A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que visem á 
melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo legal capaz de satisfazer as necessidades normais do trabalhador e as de 
sua família;  
II - salário-família para os seus dependentes;  
III - proibição de diferença de salário e de critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivo de raça, sexo, religião, opinião política, nacionalidade, idade, estado civil, origem, deficiência 
física ou condição social;  
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
V - duração de trabalho não superior a quarenta e cinco horas semanais, não excedendo de oito 
horas diárias e intervalo para descanso, salvo casos especiais previstos em lei;  
VI - repouso remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos, de acordo 
com a tradição local;  
VII - férias anuais renumeradas e décimo-terceiro salário por cada ano de trabalho;  
VII - higiene e segurança do trabalho;  
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas visando a eliminar ou a reduzir ao mínimo 
a insalubridade nos locais de trabalho;  
X - proibição de trabalho em indústria insalubres e de trabalho noturno e menores de dezoito anos, e 
de qualquer trabalho menores de doze anos;  
XI - descanso remuneração da gestante, antes e depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez, até noventa dias após o parto;  
XII - admissão mínima de dois terços de empregados brasileiros em todos os estabelecimentos, salvo 
nas microempresas e nas de cunho estritamente familiar;  
XIII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à condição de 
trabalhador, ou entre os profissionais respectivos;  
XIV - integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação nos lucros, 
e, excepcionalmente, na gestão, segundo critérios objetivos fixados em lei;  
XV - estabilidade, com indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente;  
XVI - vedação de prescrição no curso da relação de emprego;  
XVII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e incentivo à negociação coletiva;  
XVIII - aposentadoria voluntária, após vinte anos de serviço, com proventos proporcionais 
à contribuição.  
XIX - greve, observação o disposto no artigo 3o.  
XX - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.  
Art. 14 A associação profissional ou sindical é livre. Ninguém será obrigado, por lei, a ingressar em 
sindicato, nem nele permanecer ou para ele contribuir. É assegurada a pluralidade da representação.  
Art. 15 Para o exercício do direito de greve serão tomadas providências e garantias que assegurem a 
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manutenção dos serviços essenciais à comunidade, definidos em lei.  
§ 1o. A não observância do disposto no caput deste artigo justificará a rescisão do contrato 
de trabalho por justa causa.  
§ 2o. As categorias profissionais dos serviços essenciais que deixarem de recorrer ao direito de greve 
farão jus aos benefícios obtidos pelas categorias análogas.  
§ 3o. Será responsabilidade civil e criminalmente o indivíduo ou entidade que causar dano à 
propriedade, ou incitar terceiros a fazê-lo, a pretexto de manifestação grevista.  
§ 4o. A greve só poderá ser declarada depois de exauridos todos os meios de negociação e 
se aprovada por um quinto da categoria profissional ou sindical. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz em seu bojo contribuições valiosas que deverão ser incorporadas ao 
Projeto, ainda que não totalmente.  
Estamos conscientes que os princípios que devem figurar neste capítulo não podem ser 
protecionistas e muito menos, facciosos. Por outro lado, temos que expungir do texto disposições 
que, pela sua natureza, podem e deverão ser implementadas pela legislação ordinária ou pelas 
negociações coletivas.  
Finalmente, é nossa preocupação constante refletir o consenso resultante da análise de milhares de 
emendas encaminhadas a esta Comissão.  
 
   
   EMENDA:16368 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO IV DO ARTIGO 13  
Dê-se ao inciso IV do artigo 13 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"IV - salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades normais e às de sua família, fixado 
pelo Poder Executivo." 
Justificativa: 
   A fixação pelo Poder Executivo tem razão de ser na maior agilidade deste em relação ao 
Congresso Nacional para estabelecer novos níveis de salário-mínimo, pois não necessita percorrer o 
processo de elaboração legislativa. As regras de fixação do salário mínimo devem ser relegadas à lei 
ordinária e não à Constituição, que deve ater-se a princípios fundamentais. 
Parecer:   
   O item que trata do salário mínimo, deverá apenas fixar sua capacidade de satisfazer as 
necessidades do trabalhador e sua família. Entendemos que o restante do inciso esteja, desse modo 
redigido, já subentendido.  
É evidente que poderá a legislação ordinária detalhar posteriormente os itens que servirão como base 
de cálculo para o mesmo.  
 
   
   EMENDA:17441 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso IV do Artigo 13 do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - do Projeto de Constituição a 
seguinte redação:  
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IV - salário real e justo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às 
suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e  
previdência social; 
Justificativa: 
   Em uma sociedade de desenvolvimento médio e capitalismo dependente, como a nossa, de 
profundas desigualdades sociais, se faz necessário assegurar um salário real e justo a fim de 
satisfazer as necessidades básicas das famílias dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Parecer:   
   O item que trata do salário mínimo, deverá apenas fixar sua capacidade de satisfazer as 
necessidades do trabalhador e sua família. Entendemos que o restante do inciso esteja, desse modo 
redigido, já subentendido.  
É evidente que poderá a legislação ordinária detalhar posteriormente os itens que servirão como base 
de cálculo para o mesmo.  
 
   
   EMENDA:17853 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Inclua-se a expressão "equivalente a Cem Dólares mensais", entre as expressões "fixado em Lei" e 
"Nacionalmente Unificado", do item IV do art. 13 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
   Dois módulos de valor monetário atravessarão este século e chegarão longe, no próximo: o ouro e 
o dólar, cujas cotações se publicam, diariamente, na imprensa de todo o mundo. Padrões de 
reconhecida segurança e controle, preferimos, para modulo do salário mínimo, a cotação do dólar 
que, adotada, evitará as flutuações do piso salarial, tão perniciosas para a vida dos trabalhadores. 
Parecer:   
   A nosso ver seria inteiramente descabido estipular, no texto constitucional o montante do salário 
mínimo em moeda nacional. Mais absurdo ainda, parece-nos, fazer constar da Carta sua equivalência 
em moeda de outro país. Implicaria reconhecer, na mais alta instância normativa da nação, a 
própria subordinação ao nível monetário, a outro país.  
 
   
   EMENDA:19124 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUBSTITUA-SE O ARTIGO 13, INCISO IV PELO  
SEGUINTE:  
Art. 13, inciso IV  
IV) O salário mínimo será único em todo o território nacional e fixado com o objetivo de  
atender as necessidades básicas do trabalhador e sua família, em matéria de habitação, 
alimentação, higiene, saúde, educação, transporte e lazer. Será automaticamente reajustado, em 
índice pelo menos igual ao da inflação, toda vez que a perda de seu poder aquisitivo sofrer redução 
igual ou superior a vinte por cento. 
Justificativa: 
   A proteção do salário mínimo é um princípio de justiça social que não pode deixar de constar da 
Constituição. 
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Parecer:   
   Parece-nos que a Constituição deve garantir ao trabalhador salário mínimo capaz de satisfazer 
suas necessidades básicas e as de sua família e garantir a manutenção, ao menos, de seu valor 
real.  
O rol de necessidades e a periodicidade dos reajustes devem, a nosso ver, ser regulados em lei 
ordinária.  
Somos, portanto, pela aprovação parcial da emenda.  
 
   
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Assembléia 
Nacional Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Dos Direitos Sociais  
Art. 198 - São direitos sociais dos trabalhadores além de outros que visem à melhoria de sua 
condição e segurança no trabalho:  
I - garantia de direito ao trabalho, sendo vedada a demissão arbitrária, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades básicas e as de sua família, 
com reajustes periódicos de modo a preservar o poder aquisitivo.  
V - irredutibilidade real de salário ou vencimento, salvo o disposto em lei, em convenção ou em 
acordo coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, quando ocorrer remuneração variável;  
VII - gratificação natalina, como décimo terceiro salário, com base na remuneração integral de 
dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho noturno superior ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da remuneração, conforme definido em lei ou 
em negociação coletiva;  
X salário-família aos dependentes dos trabalhadores;  
XI - proporção mínima de oito décimos de empregos brasileiros, em todas as empresas e em seus 
estabelecimentos, salvo os casos previstos em lei;  
XII - jornada diária de trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para repouso e alimentação, 
salvo os casos especiais previstos em lei;  
XIII - duração máxima do trabalho semanal fixada nos termos da lei e das convenções ou acordos 
coletivos;  
XIV - repouso semanal remunerado;  
XV - serviço extraordinário com remuneração superior ao normal conforme convenção, salvo 
nos casos de emergência ou de calamidade pública;  
XVI - gozo de no mínimo trinta dias de férias anuais;  
XVII - licença remunerada à gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e 
do salário;  
XVIII - higiene e segurança do trabalho;  
XIX - adicional pelo trabalho em atividades penosas, insalubres ou perigosas;  
XX - recusa ao trabalho em ambientes comprovadamente sem controle adequado de riscos, com 
garantia de permanência no emprego;  
XXI - proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores de dezoito anos;  
XXII - proibição de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz;  
XXIII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação 
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coletiva;  
XXIV - proibição das atividades de intermediação remunerada da mão-de-obra urbana permanente, 
ainda que mediante locação, salvo os casos previstos em lei;  
XXV - aposentadoria;  
XXVI - assistência aos filhos e dependentes dos trabalhadores pelo menos até seis anos de idade, 
em creches e pré-escolas;  
XXVII - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXVIII - garantia de permanência no emprego, na forma da lei, aos trabalhadores acidentados 
no trabalho ou portadores de doenças profissionais;  
XXIX - seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização  
prevista no direito comum em caso de culpa ou dolo do empregador;  
Parágrafo Único - A lei definirá como crime a retenção definitiva ou temporária de qualquer forma de 
remuneração do trabalho já realizado.  
[...] 
Justificativa: 
   A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos do mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro à representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa nos terrenos dos debates e acordos efetuados. 
(Obs: A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde A do Projeto) 
Parecer:   
   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a 
legislação ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda 
para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para 
"Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma 
adotada para o parágrafo 4º do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, 
no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com 
relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à 
cultura e financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a 
proposta, sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos 
que, provavelmente serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com 
pequena alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e 
estimulará" por "promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com 
a remissão feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:20418 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 13  
Acrescente-se, ao item IV do artigo 13 do Projeto de Constituição; a seguinte frase:  
"IV .... - É vedada a vinculação, ao Salário-Mínimo, da remuneração de quaisquer trabalhadores ou 
servidores públicos, a não ser para estabelecer tetos aos seus valores". 
Justificativa: 
   O salário-mínimo deve ser quantificado com um piso de remuneração, compatível com a dignidade 
do trabalhador, e não como uma unidade em que se expressem níveis salariais superiores. A 
vinculação, que se quer impedir, inibe a tão reclamada elevação do salário-mínimo e impede a 
desejável diminuição da disparidade salarial hoje existente. Além disso, é causa do desequilíbrio das 
finanças de muitos Estados da Federação. 
Parecer:   
   Julgamos que o dispositivo seja inverso, pois uma vez proibida a vinculação ao salário mínimo, não 
há como coibir  
a criação ou utilização de uma outra referência.  
 
   
   EMENDA:20717 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR  
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
1. Inclua, onde couber, no Capítulo II (Dos Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e Liberdades 
Fundamentais), os seguintes artigos e itens:  
Art. - A constituição assegura aos trabalhadores em geral e aos servidores públicos civis, federais, 
estaduais e municipais, independente de lei, os seguintes direitos, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social.  
I - salário mínimo, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente às suas necessidades 
normais e às de sua família, a ser fixado pelo Congresso Nacional. Para a determinação do valor do 
salário mínimo, levar-se-ão em consideração as despesas necessárias com alimentação, moradia, 
vestuário, higiene, transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família à razão de 10% (dez por cento) do salário mínimo, por filho ou dependente menor 
de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho menor de 
21 (vinte e um) anos e ao cônjuge, desde que não exerçam atividade econômica, e ao filho inválido 
de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento), das 18 
(dezoito) às 6 (seis) horas, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário, com base na remuneração integral, pago em dezembro de 
cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador, servido no local do trabalho, ou em outro de 
mútua conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários, remuneração, pensões e proventos de 
aposentadoria, pela variação do índice de custo de vida;  
VIII - duração máxima da jornada diária não excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos e feriados, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso em um fim de semana pelo menos uma vez por mês;  
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XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30 (trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e depois do parto, ou no caso de interrupção da gravidez; 
pelo prazo total de 180 dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no emprego, salvo o cometimento de falta grave comprovada 
judicialmente e contratos a termo;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições na legislação, sendo vedado às autoridades públicas, 
inclusive judiciárias, qualquer tipo de intervenção que possa limitar esse direito;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por trabalho igual, qualquer que seja o regime jurídico do 
prestador, inclusive nos casos de substituição ou sucessão do trabalhador, bem como proibição de 
diferença de critérios de admissão e promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, militância sindical, nacionalidade, idade, estado civil, origem, deficiência física, condição 
social ou outros motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos;  
XX - proibição de trabalho em atividades insalubres e perigosas, salvo se autorizado em convenção 
ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à condição 
de trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  
XXII - proibição de locação de mão-de-obra e de contratação de trabalhadores avulsos 
ou temporários para a execução de trabalho de natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração integralmente variável dependente de produção do empregado, 
garantindo-se sempre um salário fixo como parte dela;  
XXIV - cômputo integral de qualquer tempo de serviço comprovado, não concomitante, prestado 
nos setores público e privado, para todos os efeitos;  
XXV - proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros;  
XXVI - assistência integral à saúde;  
XXVII - garantia de manutenção de creche e escola maternal pelos empregadores, para os filhos e 
dependentes menores de seus empregados; e pelo estado no caso dos trabalhadores rurais 
autônomos;  
XXVIII - previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez, maternidade, morte, reclusão, 
desaparecimento, seguro-desemprego e seguro contra acidentes de trabalho, mediante contribuição 
da União do empregador e do empregado; inclusive para os trabalhadores rurais autônomos.  
XXIX - aposentadoria, com renumeração igual à da atividade, garantido o reajustamento 
para preservação de seu valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima, pelo exercício de trabalho noturno, de 
revezamento penoso, insalubre ou perigoso;  
XXX - aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais autônomos, sendo:  
a) aos 55 anos de idade para os homens;  
b) aos 50 anos de idade para as mulheres.  
XXXI - é garantida a liberdade sindical aos trabalhadores através da livre organização, constituição, e 
regulamentação interna de entidades sindicais.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção.  
Autor: José Antonio Rosa e outros (400.000 subscritores)  
Entidades responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola/INCA - Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR No. PE 54-7, de 1987  
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"Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores".  
Entidades Responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola  
- ANCA Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
Relator: Constituinte Bernardo Cabral  
Subscrita por 400.000 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda  
tem por objetivo dotar o futuro texto constitucional de previsão analítica dos direitos  
dos trabalhadores.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus  
aspectos formais considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, 
atente  
às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é  
no sentido de que esta comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular no. PE00054-7,  
reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente Emenda Popular propõe redação para os itens relativos aos direitos dos trabalhadores, 
liberdade sindical, greve e poder normativo da Justiça do Trabalho.  
Com alterações na formulação de cada item, pretendemos aproveitar em nosso Substitutivo as 
seguintes propostas: salário-mínimo, salário-família, salário de trabalho noturno superior ao diurno, 
13º salário, participação nos lucros remuneração maior para o serviço extraordinário, repouso 
semanal remunerado, gozo de férias anuais renumeradas, licença remunerada à gestante, FGTS, 
reconhecimento das convenções coletivas e obrigatoriedade da negociação coletiva, greve, higiene e 
segurança do trabalho, proibição de trabalho a menor de 14 anos, proibição de locação de mão-de-
obra permanente, proibição de remuneração exclusivamente variável, creche  
e escola maternal para os filhos dos empregados, seguridade social, aposentadoria, liberdade 
sindical.  
Em resumo, a maioria dos direitos propostos conta com nosso apoio. Reservamo-nos apenas a 
prerrogativa de dar a cada um deles a forma que permita a respectiva viabilização no terreno da 
realidade social e econômica.  
Somos pela aprovação parcial da presente Emenda Popular. 
 
   
   EMENDA:20791 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Dos Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e Liberdades 
Fundamentais) os seguintes dispositivos:  
Art. - Aos trabalhadores serão assegurados:  
I - Direito ao trabalho e com condições de segurança;  
II - Direito dos trabalhadores de criarem comissões nos locais de trabalho;  
III - Liberdade e autonomia sindical;  
IV - Direito de greve, últimos casos;  
V - Direito sobre processo de inovação Tecnológica;  
VI - Direito ao salário-mínimo que cubra todos os custos das necessidades básicas de uma família;  
VII - Direito à estabilidade no emprego;  
VIII - Direito ao seguro-desemprego  
IX - Direito à remuneração digna, tendo:  
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a) salário-família  
b) Proibição de diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor, nacionalidade ou estado civil.  
c) Salário 50% (cinquenta por cento) maior para quem trabalha à noite.  
d) 13] (Décimo terceiro) salário cada ano, com base na remuneração integral.  
X - Direito a condições de trabalho:  
a) Jornada de 40 (quarenta) horas semanais.  
b) Férias anuais de 30 (trinta) dias, com salário dobrado.  
c) Licença remunerada à mulher gestante, antes e após o parto em período de pelo menos de 180 
dias com garantia especial de emprego e salário a partir da gravidez.  
d) Licença-paternidade por período não inferior a 3 (três) dias.  
XI - Manutenção de creches para os filhos dos trabalhadores;  
XII - Proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos;  
XIII - Direito à plena assistência médica, hospitalar, odontológica e sanitária;  
XIV - Direito à Previdência Social nos casos de:  
a) Doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade.  
b) Aposentadoria, pensões e benefícios, com remuneração igual ao tempo em que esteve na ativa.  
§ 1º - A aposentadoria para homens se dará aos 30 (trinta) anos de serviço e para a mulher aos 25 
anos de serviço.  
§ 2º - Os trabalhadores rurais autônomos terão aposentadoria aos 55 anos (cinquenta e cinco) anos 
de idade para o homem e 50 (cinquenta) anos de idade para a mulher.  
Art. - Todos os trabalhadores independentes de ser o empregador REPARTIÇÃO PÚBLICA OU 
EMPRESA PRIVADA, terão os mesmos direitos, privilégios e obrigações.  
Art. - É proibida a acumulação de mais de 02 (dois) empregos, sejam públicos ou privados, 
por qualquer empregado no mesmo período de tempo.  
Art. - Que nenhum trabalhador receba mais de 10 (dez) salários mínimos, sob nenhuma 
denominação  
- Gratificação - Ajuda - Representação.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  
- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS (STR) (MG)  
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO DE FERRO E METAIS 
BÁSICOS E DE  
MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE PATOS DE MINAS-METABASE (MG)  
- ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO CERRADO (MG)  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade interessada. Constituinte AFONSO ARINOS Presidente  
CONSTITUINTE SUBSCRITO: Item V, Art. 24 do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda subscrita pelo Eminente Senador Ronan Tito, com fundamento no art. 24, item V do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, protocolada inicialmente como Emenda 
Popular, indeferida pelo Eminente Senador Afonso Arinos Presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte, propõe redação completa para o Capítulo dos Direitos Sociais dos trabalhadores, bem 
como duas outras normas; uma de proibição de acumulação de empregos ou cargos e outra que 
estabelece o salário máximo.  
Com exceção da licença-paternidade, contemplamos em nosso substitutivo todos os direitos contidos 
na Emenda, passíveis de constarem em uma constituição e que tenham viabilidade prática.  
Contemplaremos, ainda, alguns outros direitos não arrolados na Emenda, que reputamos socialmente 
legítimos.  
Ao todo, faremos constar de nosso substitutivo os seguintes direitos dos trabalhadores: contrato de 
trabalho protegido contra a dispensa imotivada ou sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de 
garantia do tempo de serviço, salário mínimo, irredutibilidade do salário ou vencimento, garantia de 
salário fixo quando houver remuneração variável, gratificação natalina, salário do trabalho noturno 
superior ao diurno, participação nos lucros da empresa, salário-família, jornada de trabalho máxima, 
jornada reduzidas nos termos  
ininterruptos, repouso remunerado, remuneração majorada para o serviço extraordinário, gozo de 
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férias anuais remuneradas, licença remunerada à gestante, saúde e segurança do trabalho, redução 
dos riscos de insalubridade e periculosidade bem como adicional de remuneração nas atividades em 
que eles existam, proibição de trabalho noturno ou insalubre aos menores de 18 anos, proibição de 
qualquer trabalho a menores de 14 anos exceto na condição de aprendiz, proibição de intermediação 
remunerada de mão-de-obra permanente, assistência aos filhos  
dos trabalhadores até 6 anos de idade, reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e 
obrigatoriedade da negociação coletiva, participação dos trabalhadores nas vantagens advindas da 
modernização tecnológica e da automação, seguro contra acidentes do trabalho e doenças 
profissionais, extensão de novos direitos aos empregados domésticos, liberdade de associação 
profissional ou sindical e liberdade de exercício do direito de greve.  
Somos pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21102 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Capítulo II - Título II  
Dê-se ao inciso IV do art. 7o. a seguinte redação:  
"Art. 7o. - ................................  
IV - salário mínimo, fixado em lei, capaz de atender às suas necessidades básicas e às de 
sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social;" 
Justificativa: 
   A emenda advogada a volta da redação do Projeto anterior, que atende muito melhor os direitos 
sociais do trabalhador do que a redação simplista do novo Projeto. 
   Todo cuidado deve ser emprestado à fixação do salário mínimo, que atinge grande parte das forças 
ativas da Nação. 
Parecer:   
   A explicitação do que vêm a ser as necessidades vitais não convém a um texto constitucional. Na 
realidade, tais necessidades não dinâmicas e passíveis de mudança ou evolução ou, ainda, o grau de 
importância de cada um pode variar de tempos em tempos. Consequentemente, engessá-las num 
preceito constitucional é de todo desaconselhável. 
 
   
   EMENDA:21292 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 7o, inciso IV.  
Dê-se ao inciso, a seguinte redação:  
IV - piso nacional de salário capaz de satisfazer as suas necessidades normais e as de sua família. 
Justificativa: 
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   O texto emendado fala em “salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades básicas do 
trabalhador e de sua família”. A Carta Vigente, no art. 165, inciso I, reproduzindo o inciso I, do art. 157 
da Constituição de 1946, não cogita de “necessidades básicas”, mas, sim, de “necessidades 
normais”. O que foi dado aos trabalhadores em 1946, não pode, hoje, ser reduzido. Por sua vez, a 
expressão “salário mínimo”, para evitar repercussão em salários maiores, já foi substituída na 
legislação ordinária por “piso nacional de salário”. 
Parecer:   
   A nomenclatura utilizada na legislação ordinária, bem como em outras esferas normativas, deve 
subordinar-se à utilizada na Constituição, lei maior.  
Julgamos o termo salário mínimo, consagrado pela história, mais apropriado que o proposto pela 
Emenda. 
   
   EMENDA:21361 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Inciso IV do Art. 7o., passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. ............................ 
IV - Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e às 
de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social; 
Justificativa: 
   Propomos retornar à redação dada no Projeto anterior na medida em que explicita o que vem a ser 
necessidades vitais. 
Parecer:   
   A explicitação do que vem a ser as necessidades vitais não convém a um texto constitucional. Na 
realidade, tais necessidades não dinâmicas e passíveis de mudança ou evolução ou, ainda, o grau de 
importância de cada um pode variar de tempos em tempos. Consequentemente, engessá-las num 
preceito constitucional é de todo desaconselhável. 
 
   
   EMENDA:22632 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Emenda Substitutiva  
Substituam-se os artigos 7o. a 10, do Capítulo II - Dos Direitos Sociais, do Substitutivo, pelos artigos 
7o. e 8o. com a seguinte redação:  
"Art. 7o. Aos assalariados são assegurados os seguintes direitos, sem prejuízo dos 
regimes específicos de trabalho, nos termos de lei;  
I - segurança e medicina do trabalho;  
II - salário mínimo;  
III - salário do trabalho noturno, insalubre, perigoso e em horas extraordinárias superior 
à remuneração básica;  
IV - salário igual em funções idênticas;  
V - jornada máxima diária de 8 (oito) horas e semanal de 48 (quarenta e oito) horas, salvo 
lei, convenção coletiva ou acordo coletivo;  
VI - repouso remunerado nos domingos e feriados;  
VII - férias remuneradas;  
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VIII - indenização com estabilidade ou Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
IX - participação nos lucros, desvinculada dos salários, fixada em convenções ou acordos coletivos".  
"Art. 8o. É proibido o trabalho a menores de 14 (quatorze) anos e o trabalho noturno, insalubre ou 
perigoso a menores de 18 (dezoito) anos." 
Justificativa: 
   A Construção Federal deve ser uma garantia apenas de direitos fundamentais, sem entrar em 
detalhes ou incluir vantagens que são asseguradas aos trabalhadores através das fontes formais 
próprias que são as leis, as convenções e os acordos coletivos e os regulamentos das empresas. 
   Com esse objetivo, a proposta mantém os direitos que são previstos no atual texto constitucional e, 
seguindo o exemplo das Constituições modernas, incentiva a negociação direta entre os 
empregadores e sindicatos, como forma democrática para a fixação das demais estipulações do 
contexto do trabalho. 
   Ao remeter para a lei ordinária a especificação de outros direitos e a regulamentação dos direitos 
que declara, a Constituição cumpre o seu papel de permitir a melhoria da condição social do 
trabalhador, de modo dinâmico e coerente com a livre organização sindical. 
   É proposta como avanço que não pode ser afastado, a elevação da idade mínima para o trabalho 
sob a forma de emprego para 14 (quatorze) anos, a participação nos lucros desvinculado dos 
salários, para que se torne possível a negociação coletiva dos seus percentuais e condições em cada 
caso concreto e a manutenção da jornada semanal de 48 (quarenta e oito) horas, admitida a sua 
redução pelos interessados. 
   A estabilidade no emprego não é afastada da Constituição, mas as condições para a sua 
objetivação e sua vinculação com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço devem resultar leis 
ordinárias, como é próprio. 
Parecer:   
   A Emenda apresenta uma proposta de nova redação aos artigos de 7 a 10, do Substitutivo.  
Em alguns pontos coincide com o nosso Substitutivo, mas em outros propõe fórmulas que não 
aproveitamos, porque diferem do que vem sendo aprovado ao longo das amplas discussões havidas 
anteriormente no decorrer dos trabalhos da Constituinte.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23164 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao inciso IV do artigo 7o. do Substitutivo:  
"..., desvinculado da remuneração de qualquer categoria profissional, vedada sua utilização 
como indexador de contratos, ajustes ou qualquer obrigação pecuniária, com as exceções 
previstas nesta Constituição". 
Justificativa: 
   A utilização do salário-mínimo como indexador de outros efeitos econômicos, e da remuneração de 
categorias profissionais, tem-se convertido no instrumento de seu achatamento desde sua criação. 
Isto porque, tornando-se o salário mínimo como referência para estes fatos econômicos, e seu 
reajuste ou ampliação, desempenham ampla repercussão na economia com o aprofundamento do 
processo inflacionário.  
   Visando permitir a recuperação do Poder de compra do salário mínimo, sem repercussão maior no 
processo inflacionário, torna-se mister desvinculá-lo dos demais remunerações e proibir o seu uso 
como indexador da economia. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda no sentido de vedar a utilização do salário-mínimo como fator de 
indexação ou a sua vinculação para qualquer fim. 
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   EMENDA:23229 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- o inciso IV do artigo 7o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
IV - Salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades básicas e de sua família, com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 
Justificativa: 
   A emenda corresponde em parte ao inciso IV do artigo 13 do Projeto de Comissão, e aprovado 
originalmente pela Comissão de Origem social. 
   O substitutivo tentou enxugar o texto, e remetê-lo à lei ordinária. 
   Entendo, no entanto, que é dever da Constituição estabelecer os elementos mínimos de 
composição do cálculo do salário-mínimo, como forma de garantir ao trabalhador a perspectiva de 
obrigar, pelos mecanismos de garantias constitucionais, o cumprimento do preceito que não pode 
prestar-se a mera promessa retórica. 
Parecer:   
   A nosso ver, o texto constitucional deve assegurar ao trabalhador salário mínimo que satisfaça suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido que o que se entende por básico varia 
com o tempo. Há consenso, é certo, no que se refere à alimentação e moradia, por exemplo. O grau 
de necessidade de outros aspectos da vida individual para uma existência digna é objeto de debate. 
A tendência previsível, contudo, é o progressivo crescimento do número de necessidades 
consideradas básicas a par do desenvolvimento sócio-econômico do país.  
Nesse caso, a inclusão da enumeração proposta, por mais exaustiva que pareça, deixará, a futura 
Constituição, em defasagem permanente em relação à realidade, sujeitando-a a constantes e 
desnecessárias alterações. 
 
   
   EMENDA:23270 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 7o. e seus incisos IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XV, XVI, XXI e 
XXII, acrescentando-se ainda os incisos XXV e XXVI ao mesmo artigo, todos do capítulo II, deste 
projeto de constituição, com a seguinte redação:  
Capítulo II  
DOS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES  
Art. 7o. - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros constituídos em lei, 
os seguintes:  
IV - Salário mínimo unificado em todo o país capaz de atender suas necessidades básicas, de 
sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, instituído na forma 
da lei.  
V - No vencimento e no salário do trabalhador, não será permitido a irredutibilidade.  
VI - Será mantido o poder aquisitivo do trabalhador, na forma da lei.  
VII - Gratificação de natal com base na remuneração da data do seu pagamento,, na forma da lei.  
VIII - O salário do trabalhador noturno será superior em 50% do diurno e a hora noturna será de 45 
minutos.  
XI - A jornada semanal de trabalho será de quarenta (40) horas, e a duração diária não excederá a 
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oito (8) horas, com intervalo para o descanso, na forma da lei.  
XIII - Repouso remunerado semanal e nos feriados civis e religiosos, de conformidade com a tradição 
local.  
XV - Férias anuais de trinta dias remuneradas em dobro.  
XVI - Licença remunerada à gestante por período não inferior a noventa (90) dias, sem prejuízo do 
emprego e do salário, na forma da lei ou de convenção coletiva.  
XXI - Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva, na forma da lei.  
XXII - O empregador garantirá aos filhos dos empregados até aos seis (6) anos de idade assistência 
em creches e pré-escolar, em empresas privadas e órgão público.  
XXV - Fixação das porcentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados 
em concessões e nos estabelecimentos de determinadas casas comerciais e indústrias.  
XXVI - Fica instituído o código do trabalho. 
Justificativa: 
   A emenda ora apresentada, que altera parte do presente capítulo, inclusive reduzindo-o, tem como 
finalidade sintetizar as normas constitucionais e coloca para o âmbito da lei trabalhista substantiva, 
que é o código do trabalho, a fim de que nele sejam condensadas todas as normas que dizem 
respeito às relações coletivas e individuais do trabalho, eliminando de uma vez por todas os 
atrapalhos da vigente  Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que apesar de ser o diploma que 
rege as relações do trabalho e capital, tem sido responsável pelos problemas mais angustiantes, em 
virtude do elenco de leis que a cada ano são ditadas e inseridas em seu contexto. 
   É claro que não se pode deixar de exultar ante a iniciativa de ser compilado o código do trabalho, 
pois neste dispositivo do trabalhador haveremos de dar segurança e tranquilidade à legislação 
trabalhista, visto que o maior problema é a falta de codificação das leis trabalhistas, a fim de propiciar 
ao trabalhador brasileiro o respaldo à sua emancipação no âmbito do trabalho. Não tenho dúvida de 
que este código será o portador das mais auspiciosas esperanças no campo das conquistas 
trabalhistas. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7º sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de 
aprimoramento dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras emendas.  
Pela rejeição.. 
 
   
   EMENDA:23615 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  
"Suprima-se o inciso VI, do art. 7º" 
Justificativa: 
   Trata-se de matéria a ser regulada por lei ordinária ou até por ajuste entre as partes interessadas. 
Parecer:   
   É objetivo do inciso VI do artigo 7º simplesmente o cumprimento pleno do preceito que estipula um 
salário mínimo.  
Não é concebível que, havendo um piso assegurado pela Constituição, existam empregados que se 
vejam na eventualidade de, por diversas circunstâncias, receberem, a fim do mês de trabalho, menos 
que o mínimo fixado.  
É necessário assegurar, aos que recebem comissões ou outra forma de remuneração variável, o 
salário mínimo. O contrário seria obrigá-los, sem garantia de sucesso, a conquistarem uma segunda 
vez, o que lhes é devido, mediante esforço adicional.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23673 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, do art. 7o., do Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator, a seguinte 
redação:  
"IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas e ás de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social"; 
Justificativa: 
   O texto proposto foi aprovado pela Comissão da Ordem Social e corresponde mais fielmente ao 
que deve estar na Constituição em termos de salário mínimo. 
   Inquestionavelmente o salário mínimo se constituiu em bem fundamental da classe trabalhadora. 
Em nosso País que ostenta, sem qualquer orgulho, um dos menores, senão o menor, salário mínimo 
do mundo, onde mais de um terço da força de trabalho recebe apenas um salário mínimo, a questão 
do salário mínimo envolve questão fundamental do Estado, das relações sociais, do direito dos 
trabalhadores, não se justificando fiquem os princípios básicos relegados para a legislação ordinária. 
   O constituinte que venha se opor a inclusão no cálculo do salário mínimo de parcela para o 
atendimento de educação estará afirmando para a sociedade que trabalhador não precisa de nenhum 
centavo para educação; da mesma forma aquele que venha a se opor, a inclusão de parcela para 
lazer estará afirmando para sociedade que o trabalhador não tem direito a nenhum lazer, apenas ao 
trabalho; o mesmo se diga com respeito `previdência social e quanto à saúde. 
   Finalmente: o Constituinte que negar a inclusão desses fatores de cálculo, no texto da Constituição 
estará simplesmente negando em considerar o salário mínimo como questão fundamental para a 
sociedade, prorrogando o encaminhamento da solução de questão fundamental, e sendo diretamente 
responsável pela miséria da classe trabalhadora. 
Parecer:   
   Consideramos que o texto constitucional deve assegurar, ao trabalhador, salário mínimo que 
satisfaça suas necessidades básicas e as de sua família.  
O rol das necessidades consideradas básicas tende a crescer, a par do desenvolvimento sócio-
econômico do país.  
Por essa razão, somos de opinião que uma definição deve ser deixada à lei ordinária. Tampouco 
parece-nos necessário fazer constar do texto a exigência do salário mínimo não para todo o território 
nacional. O país chegou a essa situação após demorada evolução e nada faz prever a necessidade 
ou conveniência de diferenciação futura. 
 
   
   EMENDA:24747 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 7º inciso VI  
Suprima-se o inciso VI do art. 7º do substitutivo do relator. 
Justificativa: 
   Referido inciso estabelece a garantia de salário fixo aos chamados “comissionistas puros”, além da 
comissão sobre as vendas efetuadas. 
   Como se vê, não se trata de matéria de nível constitucional, mas sim, e com maior propriedade, é 
assunto para ser regulado por lei ordinária. Além disso a sistemática de remuneração de 
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trabalhadores, feita exclusivamente à base de comissão percentual sobre as vendas, é sistema que 
vem sendo tradicionalmente aplicado, há várias décadas, em numerosos setores e formas do 
comércio varejista e atacadista. 
   Por outro lado, o dispositivo a ser suprimido estabelece uma injustificável restrição ao princípio da 
liberdade contratual, consagrado no art. 444 da CLT. 
   Ressalte-se ainda, que o ganho através de comissão é automaticamente reajustado com o reajuste 
dos preços das mercadorias, mantendo constante seu poder aquisitivo, ao passo que a remuneração 
fixa só o é por períodos descontínuos. 
Parecer:   
   É objetivo do inciso VI do artigo 7º simplesmente o cumprimento pleno do preceito que estipula um 
salário mínimo.  
Não é concebível que, havendo um piso assegurado pela Constituição, existam empregados que se 
vejam na eventualidade de , por diversas circunstâncias, receberem, a fim do mês de trabalho, menos 
que o mínimo fixado.  
É necessário assegurar, aos que recebem comissões ou outra forma de remuneração variável, o 
salário mínimo. O contrário seria obrigá-los, sem garantia de sucesso, a conquistarem uma segunda 
vez, o que lhes é devido, mediante esforço adicional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26078 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá nova redação ao inciso IV do Art. 7o.:  
Art. 7o. ....................................  
IV - Salário mínimo capaz de satisfazer obrigatoriamente o atendimento das necessidades vitais 
básicas e de sua família com habitação, alimentação, vestuário, educação, saúde, transporte, lazer e 
seguridade social, como forma de garantia existência digna. 
Justificativa: 
   A definição das necessidades vitais, condição ou existência digna, é de capital importância ao texto 
constitucional para:  
   - Evitar que interpretações burocráticas manipulem o valor do salário mínimo. 
   - Permitir bases de cobranças do dispositivo por parte da sociedade e associações civis. 
Parecer:   
   A nosso ver, o texto constitucional deve assegurar ao trabalhador salário mínimo que satisfaça suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido que o que se entende por básico varia 
com o tempo. Há consenso, é certo, no que se refere à alimentação e moradia, por exemplo. O grau 
de necessidade de outros aspectos da vida individual para uma existência digna é objeto de debate. 
A tendência previsível, contudo, é o progressivo crescimento do número de necessidades 
consideradas básicas a par do desenvolvimento sócio-econômico do país.  
Nesse caso, a inclusão da enumeração proposta, por mais exaustiva que pareça, deixará, a futura 
Constituição, em defasagem permanente em relação à realidade sujeitando-a a constantes e 
desnecessárias alterações. 
 
   
   EMENDA:26629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
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Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Dê-se ao Art. 7o. a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdade Fundamentais  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
"Art. 7o. - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:  
I - garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, na forma em que se dispuser 
em lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais 
básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, desporto, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social;  
V - reajuste de salários, remunerações, vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes preservar 
permanentemente o poder aquisitivo, sem prejuízo de sua elevação real mediante acordo 
ou sentença normativa;  
VI - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VII - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VIII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
IX - gratificação natalina, com base na remuneração integral de dezembro de cada ano;  
X - O salário do trabalho noturno será superior ao do diurno;  
XI - proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, dispensa e promoção 
por motivo de raça, cor, nascimento, etnia, sexo, idade, estado civil, natureza do trabalho, religião, 
orientação sexual, convicções  
políticas ou filosóficas, doença, militância sindical, deficiência de qualquer ordem e de qualquer 
particularidade ou condição social;  
XII - salário-família aos dependentes dos trabalhadores que percebam até quatro salários mínimos, 
na base de percentual variável de vinte por cento a cinco por cento do salário mínimo, a partir do 
menor ao maior salário aqui  
compreendido, respectivamente.  
XIII - participação nos lucros ou nas ações, desvinculada remuneração, conforme definido em lei ou 
em negociação coletiva;  
XIV - proporção mínima de nove décimos de empregadores brasileiros, em todas as empresas e em 
seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar;  
XV - duração de trabalho não superior a quarenta e oito horas semanais, e não excedente a oito 
horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação;  
XVI - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de 
acordo com a tradição local;  
XVII - proibido o serviço extraordinário, salvo negociação individual entre empregador e empregado, 
garantida remuneração superior àquela do horário normal e nos casos de emergência ou de força 
maior;  
XVIII - gozo de trinta dias de férias anuais, com remuneração integral;  
XIX - licença remunerada a gestante, antes e depois do parto, por período não inferior a cento e vinte 
dias;  
XX - saúde e segurança do trabalho;  
XXI - proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas, salvo lei ou convenção coletiva 
que, além dos controles tecnológicos visando à eliminação do risco, promova a redução da jornada e 
um adicional de remuneração incidente sobre o salário contratual;  
XXII - recusa ao trabalho em ambientes sem controle adequado de riscos, com garantia 
de permanência no emprego;  
XXIII - proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores de dezoito anos, e de qualquer trabalho 
e menores de quatorze anos;  
XXIV - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação 
coletiva;  
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XXV - é garantida a liberdade sindical aos trabalhadores através da livre organização, constituição, e 
regulamentação interna de entidades sindicais;  
XXVI - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados, de 
zero até seis anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos públicos;  
XXIX - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados no trabalho 
ou portadores de doenças profissionais, nos casos definidos em lei, sem prejuízo da 
remuneração antes percebida;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho;  
XXXI - participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica e da automação, que 
não prejudicarão seus direitos adquiridos". 
Justificativa: 
   A presente proposta visa inserir no texto constitucional disposições tendentes a assegurar aos 
trabalhadores a manutenção ou a conquista de direitos que, em todas as nações desenvolvidas e 
civilizadas, tem sido considerados fundamentais ao aperfeiçoamento das relações de emprego e ao 
sistema de produção. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7º sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de 
aprimoramento dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras Emendas. 
 
   
   EMENDA:27153 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do artigo 7o. do Capítulo II do Título II substitutivo do relator da Comissão e 
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 7o. - ..................................  
IV - Salário mínimo capaz de satisfazer as suas necessidades básicas e às de sua 
família, especialmente, a moradia, alimentação, educação, saúde, transporte e lazer, na forma da Lei. 
Justificativa: 
   O objeto da emenda é especificar os conteúdos mínimos das necessidades sem o que o dispositivo 
constitucional será de difícil regulamentação. 
Parecer:   
   A nosso ver, o texto constitucional deve assegurar ao trabalhador salário mínimo que satisfaça suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido que o que se entende por básico varia 
com o tempo. Há consenso, é certo, no que se refere à alimentação e moradia, por exemplo. O grau 
de necessidade de outros aspectos da vida individual para uma existência digna é objeto de debate. 
A tendência previsível, contudo, é o progressivo crescimento do número de necessidades 
consideradas básicas a par do desenvolvimento sócio-econômico do país.  
Nesse caso, a inclusão da enumeração proposta, por mais exaustiva que pareça, deixará, a futura 
Constituição, em defasagem permanente em relação à realidade sujeitando-a a  
constantes e desnecessárias alterações. 
 
   
   EMENDA:27408 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá nova redação ao inciso IV:  
Art. 7o. ............................... 
IV - Salário mínimo capaz de satisfazer suas necessidades básicas e de sua família com habitação, 
alimentação, vestuário, educação, saúde, transporte, previdência social e lazer. 
Justificativa: 
   Fixa critérios não manipuláveis pelo administrativismo e ação da burocracia estatal, cobráveis pelo 
Congresso e pela Sociedade. 
   Cria base de desenvolvimento do mercado interno. 
   Redistribui realmente a renda pelas camadas trabalhadoras. 
Parecer:   
   A nosso ver, o texto constitucional deve assegurar ao trabalhador salário mínimo que satisfaça suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido que o que se entende por básico varia 
com o tempo. Há consenso, é certo, no que se refere à alimentação e moradia, por exemplo. O grau 
de necessidade de outros aspectos da vida individual para uma existência digna é objeto de debate. 
A tendência previsível, contudo, é o progressivo crescimento do número de necessidades 
consideradas básicas a par do desenvolvimento socioeconômico do país.  
Nesse caso, a inclusão da enumeração proposta, por mais exaustiva que pareça, deixará, a futura 
Constituição, em defasagem permanente em relação à realidade sujeitando-a a constantes e 
desnecessárias alterações. 
 
   
   EMENDA:28483 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. - ..................................  
IV - "Salário mínimo, fixado em lei pelo Governo Federal com a participação de representantes dos 
trabalhadores, nacionalmente unificado, capaz de atender ás suas necessidades vitais básicas e às 
de sua família, com moradia,  
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social." 
Justificativa: 
   Temos hoje o salário mínimo mais baixo de toda a nossa história. Isto porque, os técnicos que 
elaboram a política do salário mínimo estão distantes da realidade dos trabalhadores. Para acabar 
com esta injustiça é que propomos que os trabalhadores, através de suas organizações, possam 
participar dos estudos federas para a fixação do salário mínimo. 
Parecer:   
   Deve, a nosso ver, o texto constitucional, garantir ao trabalhador salário mínimo que satisfaça suas 
necessidades básicas e as de sua família. A enumeração das necessidades a serem atendidas bem 
como as condições da fixação periódica de seu valor, cabem à legislação ordinária.  
Trata-se de questões cujas alterações, com certeza necessárias no curto prazo, não afetarão o 
princípio básico supracitado. 
 
   
   EMENDA:28712 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Inciso VI, do Art. 7º  
Substitua-se no inciso VI, do Art. 7º a expressão "SALÁRIO MÍNIMO", por  PISO SALARIAL. 
Justificativa: 
   Hoje, como é sobejamente conhecido, o salário mínimo é apenas uma referência, indexado ao resto 
da economia, e , por isso, menor que o piso salarial, recentemente criado, que é o menor salário que 
o trabalhador deve perceber, e que carrega consigo os ganhos reais que o “salário mínimo” deixou de 
receber. A tendência é o aumento cada vez maior do PISO SALARIAL e a defasagem crescente do 
“salário mínimo”. 
Parecer:   
   Alterações de denominação provocadas por qualquer outro tipo de normatização devem sujeitar-se 
à terminologia encontrada na Constituição, lei maior. Se o texto constitucional consagrar o termo 
"salário mínimo", como nos parece mais apropriado, a legislação ordinária não poderá conferir-
lhe outro nome que o de expresso.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28713 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Inciso IV, Art. 7o.  
Dê-se ao inciso IV, do Art. 7o, a seguinte redação:  
Art. 7o. - ..................................  
I - ...................................  
II - .................................  
III - ................................  
IV - Piso salarial capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua família, na forma da 
lei," 
Justificativa: 
   Na verdade, a emenda proposta pretende apenas subsistir a expressão: “salário mínimo” por piso 
salarial. 
   Hoje, com a nova nomenclatura da área econômica, nenhum brasileiro pode ganhar menos do que 
o “piso salarial”, que é um salário maior do que o conhecido mínimo, que hoje passa a ser apenas um 
salário de referência, indexado ao resto da economia. Daí a razão pela qual deve-se atualizar a 
expressão para que o trabalhador não venha a perder ganhos reais de salário que acompanha o 
chamado PISO SALARIAL e cuja tendência é recuperar o poder aquisitivo do trabalhador, hoje 
extremamente defasado. 
Parecer:   
   A vedação do uso do salário mínimo como salário de referência indexador de outros valores da 
economia, é de suma relevância e, por isso, deve ser incluída no texto constitucional. De outra parte, 
a legislação ordinária deve sujeitar-se às limitações, inclusive terminológicas, impostas pela 
Constituição, lei maior.  
A esse respeito, consideramos que o termo "salário mínimo" expressa com maior propriedade o 
contexto desejado que "piso salarial", conforme propõe o autor. 
 
   
   EMENDA:28840 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao inciso IV do art. 7o. do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 7o. :...............................  
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. 
Justificativa: 
   A emenda nada mais é do que a reprodução, no Substitutivo, do inciso IV do Projeto do Relator da 
Comissão de Sistematização, que acolhera o texto aprovado pela respectiva subcomissão e nela 
Comissão da Ordem Social e que foi, agora, injustificadamente alterada pelo mesmo relator. 
Parecer:   
   Consideramos que o texto constitucional deve assegurar, ao trabalhador, salário mínimo que 
satisfaça suas necessidades básicas e as de sua família.  
O rol das necessidades consideradas básicas tende a crescer, a par do desenvolvimento sócio-
econômico do país.  
Por essa razão, somos de opinião que uma definição deve ser deixada à lei ordinária. Tampouco 
parece-nos necessário fazer constar do texto a exigência do salário mínimo único para todo o 
território nacional. O país chegou a essa situação após demorada evolução e nada faz prever a 
necessidade ou conveniência de diferenciação futura. 
 
   
   EMENDA:28882 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No Título II, Capítulo II, acrescente-se ao Art. 7o, do Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo 
2o., renumerando-se o atual e os demais:  
"Art. 7o ....................................  
§ 2o. Fica vedada a vinculação do salário-mínimo a qualquer base de cálculo para correção 
ou atualização do valor da moeda, exceto para a fixação máxima dos servidores da 
administração pública direta e indireta." 
Justificativa: 
   A medida repete, de certa forma disposição legal vigorante que impede que o salário-mínimo sirva 
de índice para a correção do valor da moeda. É sabido que na composição do salário-mínimo entram 
diversos fatores relativos à incremento do PIB, à defasagem dos reajustes anteriores e a certos 
direitos do trabalhador que não guardam uma correspondência direta com a simples desvalorização 
da moeda. Essa medida, de certo modo, permitiu e permitirá que, no futuro, a fixação do salário-
mínimo se faça com maior flexibilidade, uma vez que seus reflexos não incidirão sobre toda a 
economia, caso fosse ele um dos fatores de correção monetária para todos os bens e serviços. 
Parecer:   
   Acatamos o objetivo da Emenda com a vedação, no inciso IV, que trata do salário-mínimo, da sua 
utilização como fator de indexação da economia ou para qualquer outro fim.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:29565 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 75  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substituir a redação do parágrafo IV do art. 7º pelo seguinte:  
"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;" 
Justificativa: 
   Diz o programa do PMDB: 
   O ponto de partida para uma política efetiva de distribuição de renda é a elevação dos salários e da 
participação dos trabalhadores na renda nacional. Isto requer, em primeiro lugar, novo esquema de 
relações trabalhistas, com autonomia sindical, negociações coletivas e direito de greve em segundo 
lugar, é preciso que o salário mínimo permaneça como instrumento de proteção dos trabalhadores 
precariamente organizados, e seja fixado de modo a atingir, no menor prazo possível, um valor real e 
único suficiente para satisfazer às necessidades vitais do trabalhador e de sua família. Em terceiro 
lugar, a legislação deve estabelecer que todos os salários sejam reajustados segundo a elevação do 
custo de vida, participando os organismos dos trabalhadores da fiscalização do processo de cálculo  
dos índices que lhes sirvam de base. A partir desse reajuste mínimo, os sindicatos e os empresários 
deverão negociar livremente os aumentos reais de salário, sem interferência governamental. 
   Precisamos, por conseguinte, especificar as necessidades básicas do trabalhador que devem ser 
cobertas pelo salário mínimo, num país de vergonhosa atenção ao trabalho e ao trabalhador. 
   Hoje o salário mínimo é dos menores do mundo. 
   Devemos, na constituição, definir e criar mecanismos que definam direitos e possam ser 
executados, para no amanhã não ocorrer “omissão constitucional”. 
Parecer:   
   Consideramos que o texto constitucional deve assegurar, ao trabalhador, salário mínimo que 
satisfaça suas necessidades básicas e as de sua família.  
O rol das necessidades consideradas básicas tende a crescer, a par do desenvolvimento sócio-
econômico do país.  
Por essa razão, somos de opinião que uma definição deve ser deixada à lei ordinária. Tampouco 
parece-nos necessário fazer constar do texto a exigência do salário mínimo não para todo o território 
nacional. O país chegou a essa situação após demorada evolução e nada faz prever a necessidade 
ou conveniência de diferenciação futura. 
 
   
   EMENDA:29569 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso IV do art. 7o. por:  
"O estabelecimento e atualização do salário mínimo nacional, o Estado levará em conta 
as necessidades básicas de uma família para sua alimentação, habitação, saúde, 
educação, vestuário, lazer e transporte ao trabalho,  
estabelecendo-se na lei a responsabilidade civil de Ministro e funcionários públicos que, por seus atos 
e omissões, contribuírem para o seu rebaixamento relativo. A diferença entre o salário mínimo e o 
maior salário pago a empregado, funcionário civil ou militar, exercente de cargo ou função pública, 
não poderá exceder 50 (cinquenta) vezes e, progressivamente, se buscará reduzir a diferença." 
Justificativa: 
   É sabido que, num país desenvolvido e socialmente equilibrado, as diferenças sociais quase não 
existem. Uma das principais providências foi reduzir as distâncias salariais. E, muitos desses Países 
o maior salário não excede em nenhuma hipótese, doze vezes o menor salário. 
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   Entre nós, devemos introduzir essa prática eficaz de resultado e elevada justiça, mesmo que 
progressivamente. 
   Cabe ao Estado, assegurar o direito ao trabalho, assim como ao trabalhador temporária e 
involuntariamente desempregado, o seguro desemprego, para que possa amparar-se nesta 
assistência material, na forma que a Lei, assim o estabelecer. 
   Para que haja uma estabilização salarial, não se pode conceber nenhuma distinção de ganhos e 
critérios de admissão causadas por discriminação de sexo, raça, estado civil, deficiência física, entre 
outros, bem como, devemos incorporar, imediatamente, à vida do trabalhador brasileiro, direitos 
mundialmente consagrados e eficazes. 
Parecer:   
   A nosso ver, a enumeração das necessidades tidas como básicas, a previsão do estabelecimento 
em lei de responsabilidade de aquelas que contribuam para a perda de poder aquisitivo do salário 
mínimo e a fixação de proporção máxima entre o salário mínimo e a fixação de proporção máxima 
entre o salário mínimo e o maior salário constituem matérias próprias de lei ordinária.  
O rol das necessidades atendidas pelo salário mínimo varia conforme o grau de desenvolvimento 
sócio-econômico do país e a redução das disparidades salariais é questão a ser resolvida no âmbito 
de uma política voltada para o trabalhador.  
Somos de opinião que o texto constitucional deve assegurar ao trabalhador apenas salário mínimo 
que satisfaça suas necessidades básicas e as de sua família. 
 
   
   EMENDA:29570 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso IV - art. 7o. por:  
"No estabelecimento e atualização do salário mínimo nacional o Estado levará em conta 
as necessidades básicas de uma família para sua alimentação, habitação, saúde, 
educação, vestuário, lazer e transporte ao trabalho,  
estabelecendo-se na lei a responsabilidade civil de ministro e funcionários públicos que, por seus atos 
de omissões, contribuíram para o seu rebaixamento relativo. A diferença entre o salário mínimo e o 
maior pago a empregado, funcionário civil e militar exercente de cargo ou função pública, não poderá 
exceder cinquenta vezes e progressivamente se buscará reduzir a diferença." 
Justificativa: 
   É sabido que, num País desenvolvido e socialmente equilibrado as diferenças sociais quase não 
existem. 
   Uma das principais providências foi reduzir as distâncias salariais. E muitos destes países o maior 
salário não excede, em nenhuma hipótese doze vezes o menor salário. 
   Entre nós devemos introduzir essa prática de eficaz resultados e elevada justiça, mesmo que 
progressivamente. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:30255 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos incisos do art. 7o., adiante indicados, a seguinte redação.  
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IV - Piso nacional de salário, como contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo 
empregador a todo trabalhador, por dia normal de serviço, vedada a sua utilização como 
expressão monetária ou fator de reajustamento de obrigação legal ou contratual de qualquer 
natureza;  
VII - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo de referência, além de remuneração 
variável, quando esta ocorrer; 
Justificativa: 
   A distribuição de renda no Brasil tem se revelado desigual, não apenas porque a taxa de lucro dos 
empresários e a taxa de juros de aluguel dos rentistas é muito alta, mas também porque os 
ordenados e honorários de técnicos e profissionais liberais são muito elevados quando comparados 
com o salário mínimo.   
   2 – Nesse contexto, a correção da defasagem existente entre os salários mais elevados e a grande 
massa de trabalhadores que recebe salário mínimo, somente poderá ser obtida mediante a garantia 
de acréscimos reais à remuneração percebida por essa última. 
   3 – Entretanto, nos termos em que calcada a legislação atual, essa correção de relevante interesse 
social, provocaria consequências imprevisíveis, pela sua repercussão numa gama extensa de valores 
remuneratórios os mais diversos, tais coo os salários profissionais, os salários normativos e os pisos 
salariais, vencimentos e vantagens, soldos e remunerações em geral de servidores civis e militares 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e das respectivas 
autarquias e, ainda, pensões e proventos de aposentadoria de qualquer natureza, contribuições 
previdenciárias e obrigações legais ou contratuais. 
   4- Por esses fundamentos e a fim de possibilitar a reintrodução, no direito brasileiro, do conceito do 
salário mínimo como uma pura e simples retribuição de caráter laboral, e não como um índice de 
reajustamento de diversas categorias profissionais, imperiosa se torna as modificações oferecidas na 
inclusa proposta da emenda, que, a um só tempo, substitui o nomen juris “salário mínimo” por “piso 
nacional de salários”, já introduzida na recente legislação ordinária, e veda a sua utilização como 
expressão monetária ou fator de reajustamento de obrigação legal ou contratual de qualquer 
natureza. 
Parecer:   
   A questão do uso do mínimo como salário de referência, indexador de outros valores da economia, 
é de suma relevância e sua solução cabe, sem dúvida, ao âmbito da legislação ordinária. Esta, 
contudo, deve sujeitar-se as limitações, inclusive terminológicas, impostas pela Constituição, lei 
maior.  
A esse respeito, consideramos que o termo "salário mínimo" expressa com maior propriedade o 
conteúdo desejado que "piso nacional de salário", como propõe o autor.  
Além desse, somos de opinião que, nos casos em que ocorra a remuneração variável, deve ser 
garantido ao trabalhador o salário mínimo real, não o de referência.  
Acolhemos, no entanto, parte da Emenda no que se refere à vedação do uso do salário-mínimo como 
expressão monetária.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:30303 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 7º do Projeto de Constituição, substitutivo do relator, o seguinte inciso:  
Inciso: salário mínimo, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente as suas 
necessidades normais e as de sua família, a ser fixado pelo Congresso Nacional. Para 
a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em consideração as despesas necessárias 
com alimentação, moradia, vestuário, higiene, transporte, educação, lazer, saúde e 
previdência social; 
Justificativa: 
   A emenda proposta visa a dar uma conceituação eficaz ao salário mínimo. 
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Parecer:   
   As necessidades básicas do trabalhador, como parcelas de cálculo do salário-mínimo, são variáveis 
e, portanto, conjunturais. Ao tempo da edição da Consolidação das Leis do Trabalho, eram umas 
tantas. Hoje, outras já foram acrescidas. Amanhã serão mais algumas. Melhor, portanto, deixar-se à 
legislação ordinária a sua determinação, bastando que o preceito constitucional imponha que o 
salário-mínimo seja capaz de satisfazê-las.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31105 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Substitutivo do Relator  
Dar ao inciso IV do artigo 7o., a seguinte redação:  
"IV - Salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua família, na forma 
da lei, vedada sua vinculação para qualquer fim". 
Justificativa: 
   Consoante recentes medidas adotadas pelo Governo Federal, demonstrada ficou a necessidade de 
se desvincular da remuneração salarial, toda uma gama de valores remuneratórios e de obrigações 
legais e contratuais que se alteravam, automaticamente, na razão direta de modificação do valor do 
salário mínimo. 
   Para o atingimento dessa finalidade o Decreto-lei nº 2.351, de 7 de agosto de 1987, instituiu o Piso 
Nacional de Salários, em substituição ao salário mínimo, para expressar a contraprestação mínima, 
de caráter laboral, devida a todo trabalhador. 
   Para os demais casos, ou seja, nas hipóteses em que o salário mínimo representava mero 
indexador de valores, sem características salariais, criou-se o salário mínimo de referência. 
   Nessas condições, tratando-se de medida que visa proteger a grande massa de trabalhadores 
pertencentes às categorias menos aquinhoadas, deve a medida ser preservada, bem assim 
garantindo, a nível constitucional, que essa remuneração não mais servirá de base para reajuste de 
outros valores que não possuem a mesma característica. 
Parecer:   
   A Emenda traz a síntese desejada para o preceito. Pela sua aprovação integral. 
 
   
   EMENDA:32177 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II  
Dos Direitos Sociais  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II do Título II do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 5o. - São direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
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III - fundo de garantia do patrimônio individual:  
VI - salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua família, na forma 
de lei;  
V - Irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em lei, e convenção ou em acordo 
coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além de remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo terceiro salário, com base na remuneração integral de 
dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho superior ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da remuneração, conforme definido em lei ou em lei ou em 
negociação coletiva;  
X - salário família aos dependentes dos trabalhadores, nos termos da lei;  
XI - duração diária do trabalho não superior a oito horas;  
XII - repouso semanal remunerado;  
XIII - serviço extraordinário com remuneração superior ao normal, conforme convenção;  
XIV - saúde, higiene e segurança, incluindo normas para redução do risco inerente ao trabalho;  
XV - gozo de férias anuais, na forma da lei, com remuneração integral;  
XVI - licença remunerada à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da lei ou de 
convenção coletiva;  
XVII - adicional de remuneração para atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XVIII - aposentadoria;  
XIX - a lei assegurará aos filhos de empregados de empresas com mais de cem empregados a 
assistência aos seus filhos de dependentes com até seis anos de idade, em creches e pré-escolas;  
XX – reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da 
negociação coletiva;  
XXI - seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização prevista 
no direito comum em caso de culpa ou dolo do empregador;  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e punirá como crime a retenção definitiva ou temporária de qualquer 
forma de remuneração do trabalho realizado.  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho a 
menores de quatorze anos.  
§ 3o. São assegurados aos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos itens IV, V, VII, XII, XV 
e XVIII deste artigo, bem como a previdência social e aviso prévio de despedida, ou equivalente em 
dinheiro.  
Art. 6o. - É livre associação profissional ou sindical. A lei definirá as condições para seu registro 
perante o Poder Público e para sua representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical.  
§ 3o. - A lei não obrigará à filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a manter filiação.  
§ 4o - Se mais de uma entidade pretender representar a mesma categoria ou a mesma comunidade 
de interesse profissional, somente uma terá direito à representação nas convenções coletivas, 
conforme a lei, excluídos os sindicatos com base em uma única empresa.  
§ 5o. - Aplicam-se aos sindicatos rurais os princípios adotados para os sindicatos urbanos, nas 
condições da lei.  
§ 6o. - O Sindicato participará, obrigatoriamente, das negociações de acordos salariais.  
Art. 7o. - É livre a greve, na forma da lei, vedada a inciativa patronal, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesse que deverão por meio dela defender.  
Parágrafo único na hipótese de greve, serão adotadas as providências que garantam a 
manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade. 
Justificativa: 
   Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e 
democrática como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, pra 
que elas se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa 
informe das minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes 
emotiva de matéria prima ideológica. 
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   No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
   A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade- a liberdade da pessoa, a democracia, a representação doo povo 
pela tripartição dos poderes, e uma ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
   Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Esclarece o ilustre autor, na justificação, que sua Emenda quase nada acrescenta ao já existente. 
Procura, apenas, "desbastar a pedra opaca para descobrir lhes o brilho". Realmente a Emenda dá 
melhor redação a alguns dispositivos do capítulo, mantendo a sua maioria na forma com que está 
redigido. 
 
 
   EMENDA:34313 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, do art. 7o. do Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator, a 
seguinte redação:  
"IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social"; 
Justificativa: 
   O texto proposto foi aprovado pela Comissão da Ordem Social e corresponde mais fielmente ao 
que deve estar na Constituição em termos de salário mínimo. 
   Inquestionavelmente o salário mínimo se constitui em bem fundamental da classe trabalhadora. Em 
nosso país que ostenta, sem qualquer orgulho, um dos menores, senão o menor, salário mínimo do 
mundo, onde mais de um terço da força de trabalho recebe apenas um salário mínimo, a questão do 
salário mínimo envolve questão fundamental do Estado, das relações sociais, do direito dos 
trabalhadores, não se justificando fiquem os princípios básicos relegados para a legislação ordinária. 
   O Constituinte que venha se opor a inclusão no cálculo do salário mínimo de parcela para o 
atendimento de educação estará afirmando para a sociedade que trabalhador não precisa de nenhum 
centavo para educação; da mesma forma aquele que venha a se opor a inclusão de parcela para 
lazer estará afirmado para a sociedade que o trabalhador não tem direito a nenhum lazer, apenas ao 
trabalho, o mesmo se diga com respeito à previdência social e quanto à saúde. 
   Finalmente o Constituinte que negar a inclusão desses fatores de cálculo no texto da Constituição 
estará simplesmente negando em considerar o salário mínimo como questão fundamental para a 
sociedade, prorrogando o encaminhamento da solução de questão fundamental, e sendo diretamente 
responsável pela miséria da classe trabalhadora. 
Parecer:   
   Consideramos que o texto constitucional deve assegurar, ao trabalhador, salário mínimo que 
satisfaça suas necessidades básicas e as de sua família.  
O rol das necessidades consideradas básicas tende a crescer, a par do desenvolvimento sócio-
econômico do país.  
Por essa razão, somos de opinião que uma definição deve ser deixada à lei ordinária. Tampouco 
parece-nos necessário fazer constar do texto a exigência do salário mínimo não para todo o território 
nacional. O país chegou a essa situação após demorada evolução e nada faz prever a necessidade 
ou conveniência de diferenciação futura. 
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   EMENDA:34788 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(Substitutivo do Relator)  
Dê-se, ao art. 257 a seguinte redação:  
"Art. 257 A ordem social fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da justiça 
social, alcançada, basicamente, na garantia, entre outros, dos seguintes direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho protegido contra rescisão imotivada ou sem justa causa, por parte do 
empregador, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia de tempo de serviço;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua família, na forma 
da lei;  
V - irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em lei em convenção ou em acordo 
coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo terceiro salário, com base na remuneração integral de 
dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho noturno superior ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da remuneração, conforme definido em lei ou 
em negociação coletiva;  
X - salário família aos seus dependentes, nos termos da lei;  
XI - duração diária do trabalho não superior a oito horas;  
XII - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XIII - repouso semanal remunerado;  
XIV - serviço extraordinário com remuneração superior ao normal, conforme convenção;  
XV - gozo de férias anuais, na forma da lei, com remuneração integral;  
XVI - licença remunerada à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da lei ou de 
convenção coletiva;  
XVII - saúde, higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas, higiene e segurança;  
XIX - adicional de remuneração para as atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XX - aposentadoria;  
XXI - assistência aos seus filhos e dependentes em creches e pré-escolas, pelo menos até os seis 
anos de idade;  
XXII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação 
coletiva;  
XXIII - suprimido  
XXIV - seguro contra acidente do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir, no caso de culpa ou 
dolo deste, a indenização prevista no direito comum.  
XXV - participação na gestão da empresa, conforme definido em lei ou em negociação coletiva.  
§ 1o. A lei protegerá o salário, e definirá como crime a retenção definitiva ou temporária de qualquer 
forma de remuneração do trabalho já realizado.  
§ 2o. É proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos, e qualquer trabalho a 
menores de doze anos.  
§ 3o. São proibidas atividades de intermediação remunerada da mão-de-obra permanente, ainda que 
mediante locação, salvo os casos previstos em lei. 
Justificativa: 
   A par das modificações de alguns dos itens e da inclusão de um específico, garantidor da 
participação dos trabalhadores na gestão da empresa, tem por objetivo a emenda, ainda, deslocar o 
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catálogo dos direitos assegurados à classe trabalhadora para a ordem social, a exemplo do que 
ocorre na Constituição em vigor, visto como, não tendo a ver ditos direitos com a generalidade dos 
direitos sociais em cuja secção se acham inseridos segundo o Projeto, melhor se situarão eles no 
Título da Ordem Social, encabeçando-a, e desde que o próprio primeiro artigo desse título afirma, 
peremptoriamente, que referida Ordem fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da justiça 
social”. 
   De referir, ao fim, na justificação da presente proposta de modificação do Projeto, que as alterações 
de alguns dos itens do art. 7º, cujas disposições propomos passem a figurar como art. 257, têm em 
vista apenas dar redação a nosso entender mais apropriada às preceituações objeto de modificações, 
e pois, sem afetação do seu mérito. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para os incisos que hoje consubstanciam o artigo 7º do 
Substitutivo. Preferimos manter o texto tal como está, junto, aliás da aprovação de 
numerosas Emendas sobre a matéria. 
 
   
   EMENDA:35105 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
Autor: Deputado Constituinte José Costa PMDB - Alagoas.  
Na forma do artigo 23, parágrafos 1o. e 2o., do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte, dê-se ao artigo 7o. do Projeto de Constituição seguinte redação:  
Art. 7o. - É garantido ao trabalhador, além de outros direitos reconhecidos em seu prol 
em convenções internacionais, das quais o Brasil seja signatário, ou pela legislação ordinária, 
os seguintes:  
I - estabilidade no emprego a partir do primeiro ano de trabalho, mediante garantia contra despedida 
sem justa causa e fundo de compensação por tempo de serviço, garantia a indenização do trabalho 
estável nos casos de incompatibilidade comprovada;  
II - seguro-desemprego;  
III - salário-mínimo capaz de satisfazer, consideradas as peculiaridade de cada região, 
suas necessidades básicas e , bem assim, as de sua família no que concerne a alimentação, 
educação, habitação, vestuário e transporte;  
IV - salário-família aos seus dependentes;  
V - salário uniforme quando houver igualdade de trabalho, independentemente de sexo, 
idade, nacionalidade, cor ou estado civil:  
VI - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
VII - direito a um décimo-terceiro salário, em cada ano, em conformidade com o que for estabelecido 
em lei;  
VIII - participação nos lucros das empresas urbanas a rurais, de acordo com os 
critérios estabelecidos em lei;  
IX - participação nos ganhos de produtividade de empresa advindos de sua 
modernização tecnológica, na forma do que for estabelecido em lei;  
X - jornada diária de trabalho não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, e, semanal, 
não superior a quarenta e quatro horas, assegurado o pagamento de horas extras até o máximo de 
duas horas por dia e oito horas por semana, calculadas sobre o dobro da remuneração das horas 
normais;  
XI - repouso remunerado semanal e nos feriados civis e religiosos;  
XII - férias anuais remuneradas;  
XIII - proibição de trabalho em indústrias insalubres a mulheres e menores de dezoito anos; de 
trabalho noturno a menores de dezoito anos; e, de qualquer natureza, a menores de quatorze anos;  
XIV - licença remunerada para a gestante no período fixado em lei, sem prejuízo da contagem 
de tempo de serviço;  
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XV - participação mínima de pelo menos dois terços de brasileiros no quadro de pessoal de qualquer 
empresa, exceto nas de cunho estritamente familiar;  
XVI - reconhecimento das convenções coletivas entre sindicatos de empregados e empregadores, 
não podendo a lei cercear a livre negociação das condições de trabalho;  
XVII - garantida de não-discriminação entre trabalhos manual, técnico ou intelectual ou ente os 
profissionais respectivos no que respeita a direitos;  
XVIII - aposentadoria com proventos iguais à medida da remuneração paga, comprovadamente 
pela empresa nos dois últimos anos de atividade  
a) aos trinta anos de trabalho, para os homens; e,  
b) aos vinte e cinco anos, para as mulheres ou quando o trabalho for considerado penoso, insalubre 
ou perigoso - garantida a correção plena dos proventos em decorrência da desvalorização 
da moeda;  
XIX - garantia de aposentadoria e de cobertura contra os riscos de morte, invalidez, acidentes e 
assistência médico-hospitalar pela Previdência Social na forma estabelecida em lei;  
XX - liberada sindical, inclusive para o empregador, garantindo a lei a autonomia dos sindicatos e 
dispondo sobre sua organização e representativos, vedada, em qualquer hipótese, a filiação e a 
contribuição sindical compulsória.  
XXI - direito de greve cujo exercício a lei regulará exceto nos serviços públicos e nas atividades 
consideradas essenciais. 
Justificativa: 
   A emenda procura explicitar direitos e garantias individuais essenciais para o trabalhador brasileiro, 
objetivando resgatá-lo da situação de inferioridade em que se encontra em nossa sociedade. 
   Alguns aspectos relevantes da emenda devem ser considerados nesta justificação a saber: a 
questão da estabilidade no emprego; a liberdade sindical e o direito da greve. 
   Estabilidade: Procuramos adotar posição consentânea com as recomendações de inúmeros juristas 
especializados em Direito do Trabalho no País e, ainda, de respeitáveis instituições com a 
Organização Internacional do Trabalho, a Academia Nacional de Direito do Trabalho, o instituto dos 
Advogados Brasileiros, dentre outros, qual seja, a de proteger-se o emprego contra a despedida 
imotivada, sem prejuízo do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço. 
   A estabilidade no emprego após um ano do trabalho é compatível com a realidade brasileira e 
permite fugir de propostas irreais que pretendem assegurar estabilidade absoluta ao empregado a 
partir do primeiro dia de trabalho, o que, como faz ver o eminente mestre Arnaldo Sussekind – não 
existe em país algum. 
   Liberdade Sindical: Adotamos o princípio da Convenção 87, da OIT, “da livre constituição das 
organizações de trabalhadores e de empregadores”, consagrado em seu artigo 2º, e, com ele, como 
corolário, o reconhecimento do direito que tem o trabalhador ou o patrão de filiar-se apenas às 
organizações que entendam ser da sua conveniência pessoal e só para ela contribuir. 
   O parágrafo 3º do artigo 9º do Substitutivo do eminente relator Bernardo Cabral, que permite “a 
assembleia geral fixar a contribuição da categoria, que deverá ser descontada em folha para custeio 
das atividades da entidade” – consentida, aliás, pela legislação de alguns países como Grécia, 
Colômbia, Espanha e Suíça – é a negação do direito de liberdade de filiação que se pretende 
consagrar no parágrafo seguinte: “A lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a 
manter a filiação”. 
   Direito de Greve: Ao contrário do que pretendem alguns, o direito de greve em nenhum País é 
absoluto. Está ele limitado por outros relevantes interesses da sociedade, tais como a ordem pública 
direitos e garantias fundamentais assegurados a terceiros e a própria segurança nacional – na sua 
real acepção- isto é, sem as distorções conceituais que o fascismo tupininquim tem emprestado à 
expressão para golpear as instituições democráticas do País, a exemplo do que se verificou em 
episódios recentes de nossa história. 
   O notável jurista Segadas Viana (“Greve”, ed. 1986, pág. 44, 46 e 47) observa, por exemplo, que as 
greves dos que prestam serviço à coletividade, engajadas no Poder Público, têm, entretanto, de ser 
encaradas com o maior severidade pela sua repercussão na população, especialmente na mais 
carente, razão pela qual é proibida em quase todos os países, inclusive naqueles em que o regime 
democrático é modelar, como a Suíça pela Lei Federal; a Inglaterra, através do “The Conspiracy and 
Protection of Propriety Act”; e os Estados Unidos, com a Lei Taft-Hartley. Segundo a OIT, proíbem 
greve nos serviços públicos e nas atividades consideradas essenciais, além dos países acima 
referidos, a República Federal Alemã, Costa Rica, Venezuela, Canadá (Província de Alberta), Índia e 
Nova Zelândia. 
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   Observa, ainda, Sagadas Viana, reportando-se aos piquetes, que eles devem ter como 
“característica a movimentação dos aliciadores da greve, não sendo lícito se postarem à portados 
estabelecimentos tentando impedir o ingresso de companheiros que queiram trabalhar, nem dos 
clientes das lojas ou fábricas.” 
   Julgamos desnecessário tecer considerações sobre as demais propostas por considera-las não 
polêmicas. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7º sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra  
parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, preferimos adotar 
a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de aprimoramento dos textos anteriores 
e da aprovação de numerosas outras Emendas. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00633 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dá nova redação ao inciso IV do Art. 7o.  
Art. 7o. ............................... 
IV - Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer suas necessidades básicas e de sua 
família com habitação, alimentação, vestuário, educação, saúde, transporte, previdência social 
e lazer, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo vedada sua vinculação 
para qualquer fim. 
Justificativa: 
 -  Garante a existência digna do trabalhador e sua família 
  -Fixa critérios não manipuláveis pelo administrativismo e ação da burocracia estatal, cobráveis pelo 
Congresso e pela Sociedade. 
  - Cria base de desenvolvimento do mercado interno.  
  - Redistribui concretamente a renda pelas camadas trabalhadoras. 
Parecer:   
   A emenda do ilustre Constituinte apresenta uma nova redação ao inciso IV, do art. 7o.  
Na verdade, o texto aperfeiçoa com consistência, objetividade e sabedoria o dispositivo contido no 
projeto.  
Na justificação, o autor define com propriedade questões das mais relevantes ao sistema social, 
econômico e político do país.  
Dessa forma, opinamos pela aprovação. 
   
   
 EMENDA:00814 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do artigo 7o. do Projeto de Constituição (A), da Comissão de Sistematização, 
a seguinte redação:  
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"IV - Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de fazer as suas necessidades básicas e as de 
sua família, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhes a poder aquisitivo, vedada a 
sua vinculação para qualquer fim, diferenciado o seu valor, na forma da lei, quando se tratar de 
menor de 18 anos." 
Justificativa: 
   A atual legislação trabalhista tem criado dificuldades para as empresas absorverem os menores em 
sua força de trabalho, em virtude da obrigação de pagar ao menor de 18 anos o mesmo que deva 
pagar a um maior de 18 anos, preferindo, ter os seus serviços um trabalhador com a formação física 
completa, em detrimento daqueles que estão em formação. 
   Com isso, os jovens, não conseguem emprego para assegurar não só seu sustento, como para 
ajudar na renda familiar, resultando, daí, uma sobrecarga para a família e a marginalização do menor, 
que fica a mercê de todos os vícios. 
   Para amenizar essa situação procuramos, através da presente Emenda, permitir que os menores 
de 18 anos de idade possam ter um salário diferenciado, permitindo, assim, que a indústria e o 
comércio façam integrar seu quadro de empregados um número bem significativo de menores que, 
além de saírem dos riscos da rua, poderão aprender profissões especializando-se, e ajudar na renda 
familiar, já que nos dias de hoje nenhum chefe de família pode sustentar seus dependentes 
exclusivamente com seus salários. 
Parecer:   
   A Emenda do ilustre Constituinte encontra-se parcialmente consagrada na Emenda No. 2P00633-7. 
No entanto, quando a mesma enuncia "a diferença do valor do salário mínimo, na forma de Lei, 
quando se trata de menor de 18 anos", entendemos tratar de matéria que deva ser analisada e 
discutida pela legislação ordinária.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00825 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do Artigo 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. ...................................... 
IV - Salário Mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família; com moradia, alimentação, educação, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social; com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe 
o poder aquisitivo, vedada a sua vinculação para qualquer fim. 
Justificativa: 
   É necessário que sejam especificadas as necessidades vitais básicas a serem supridas pelo salário 
mínimo para que não haja um achatamento do seu poder aquisitivo como ocorre atualmente. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda No. 2P00633-7. 
 
   
   EMENDA:01059 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SABRÁ (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda  
Acresça-se ao inciso IV do art. 7o. do Projeto de Constituição as seguintes alíneas:  
"a) as necessidades básicas previstas neste inciso compreendem alimentação, educação, saúde 
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e habitação, vestuário, transporte e lazer;  
b) os percentuais do salário mínimo a serem comprometidos com as necessidades referidas na alínea 
anterior serão fixados em lei;" 
Justificativa: 
   Trata-se de explicitar no texto constitucional as necessidades que o salário mínimo deverá cobrir. 
Para melhor garantir esse direito básico dos trabalhadores, estamos remetendo à lei ordinária a 
fixação dos percentuais do salário a serem comprometidos com a alimentação, a educação, a saúde 
e a habitação, o vestuário, o transporte e o lazer. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte visa alterar o inciso IV do art. 7o, do Projeto de Constituição. Na 
verdade, a Constituição deve garantir os princípios gerais ou fundamentais, cabendo à legislação 
ordinária adequá-la à realidade. Na realidade, tais necessidades são dinâmicas e passíveis de 
mudança ou evolução ou, ainda, o grau de importância de cada um pode variar de tempos em 
tempos.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
 
   
    EMENDA:01826 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, art. 7º do Projeto de Constituição, Substitutivo do relator, a seguinte redação:  
"IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades 
vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder 
aquisitivo, vedada sua  
vinculação para qualquer fim." 
Justificativa: 
   O texto proposto foi aprovado pela Comissão da Origem Social e corresponde mais fielmente ao 
que deve estar na Constituição em termos de salário mínimo. 
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao inciso IV, do art. 7º, do Projeto de Constituição.  
Somos pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda nº 2p00633-7. 
 
   
   EMENDA:01879 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do Projeto de  
Constituição § 5o., com a seguinte redação:  
"Art. 7o. -..................................  
§ 5o.. O salário-mínimo a que o item IV deste art. será reajustado toda vez que ocorrer aumento do 
subsídio dos membros do Poder Legislativo Federal, em valor nunca inferior a 10%, calculando-se a 
parte variável pelo comparecimento total do congressista às sessões". 
Justificativa: 
   Com a presente emenda, intenta-se estabelecer novo parâmetro para o cálculo do salário mínimo. 
   De acordo com a redação proposta, será ele reajustado toda vez que ocorrer aumento do subsídio 
de deputados e senadores, em proporção nunca inferior a 10% desse mesmo subsídio, sendo a parte 
variável calculada com base no comparecimento total do congressista às sessões. 
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   Sabemos que o valor do salário mínimo é hoje um dos menores do mundo, circunstância essa que 
frustra o trabalhador e não satisfaz, como exige a lei ordinária, suas necessidades normais de 
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Segundo o DIESSE, para atender ao preceito 
constitucional e ao disposto na legislação trabalhista, o seu valor deveria ser, no momento, de 
aproximadamente Cr$ 21.000,00. Pelos números de janeiro deste ano, os 10% relativos aos 
subsídios (fixo e variável) dos parlamentares, não atingem a metade destes cálculos. 
   De onde se conclui a extrema moderação do parâmetro em um país como o Brasil no qual, muitas 
vezes a diferença entre o maior e o menor salário, pode atingir até 450% segundo estatísticas oficiais. 
   Invocou-se como parâmetro, os subsídios dos parlamentares, uma vez que estes, em contato direto 
com o povo, têm conhecimento vivo, em todas as regiões do país, com suas necessidades. 
   Neste particular, a aspiração em estabelecer esta relação salarial é um mínimo para manter o poder 
aquisitivo do salário do trabalhador.  
Parecer:   
   A presente emenda objetiva estabelecer como parâmetro os subsídios dos parlamentares, para fins 
de reajuste do salário mínimo a que alude o item IV do art. 7o. 
Afirma o ilustre proponente que tal medida é viável, uma vez que os parlamentares, em contato direto 
e constante com o povo, têm conhecimento vivo, em todas as regiões do país, de suas necessidades. 
Em que pese à argumentação oferecida pelo autor, entendemos que o novo dispositivo nada vem 
acrescentar ao que já está garantido no inciso IV do artigo 7o. do nosso Projeto de Constituição. 
Supérfluo seria instituir novo disciplinamento a respeito.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01887 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso IV, do art. 7o. do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 7o. ..................................  
IV - salário mínimo fixado em lei capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, transporte e lazer, com reajustes 
periódicos para preservação do poder aquisitivo, vedada a sua vinculação para qualquer fim;" 
Justificativa: 
   Não basta vincular o salário mínimo à satisfação das necessidades básicas do trabalhador e de sua 
família; é preciso especificar o elenco dessas necessidades, para que o salário mínimo venha 
efetivamente a garantir um padrão mínimo de vida dos trabalhadores. 
   A presente emenda objetiva, assim, dar melhor redação ao dispositivo estabelecendo as 
necessidades sociais básicas que devem ser atendidas obrigatoriamente pelo salário mínimo fixado 
em lei. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte visa alterar o inciso IV do art. 7o, do Projeto de Constituição. Na 
verdade, a Constituição deve garantir os princípios gerais ou fundamentais, cabendo à legislação 
ordinária adequá-las à realidade. Na realidade, tais necessidade não dinâmicas e passíveis 
de mudança e evolução, ou, ainda, o grau de importância de cada um pode com o tempo.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
 
 

   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
[...] 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 
Art. 8º São direitos dos trabalhadores: 
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, vedado sua 
vinculação para qualquer fim. 
[...] 

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 
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117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 

176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
186. Alexandre Puzyna 
187. Artenir Werner 
188. Cláudio Ávila 
189. José Agripino 
190. Divaldo Suruagy 
191. José Mendonça Bezerra 
192. Vinícius Cansanção 
193. Ronaro Corrêa 
194. Paes Landim 
195. Alécio Dias 
196. Mussa Demes 
197. Jessé Freire 
198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 

203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 
205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 
211. Lorival Baptista 
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 
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as atividades produtivas. 
Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva, como fator importante para aperfeiçoar continuamente as relações 
trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante a polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta desestimular 
as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no emprego não interessa a 
trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende prevaleçam uma economia de mercado e a 
liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego efetivo, mas 
compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da excessiva rotatividade de 
mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas do trabalho 
doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive tecnicamente, para 
consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações não equiparáveis, que se 
aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente regulamentado pela lei no 
interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo exercício restaria única e exclusivamente, ao 
critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de Constituição. 
Parecer:   

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

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00272 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PTB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 7o., IV, a seguinte redação, transformando-se em parágrafo sua parte final:  
IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado e periodicamente reajustado para a preservação 
do poder aquisitivo, capaz de atender às necessidades básicas suas e de sua família com:  
a) moradia;  
b) alimentação;  
c) educação;  
d) saúde;  
e) lazer;  
f) vestuário;  
g) higiene;  
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h) transporte;  
i) previdência social;  
§...É vedada a vinculação ao valor do salário-mínimo, ou à periodicidade de seu reajustamento de qualquer 
expressão monetária. 
Justificativa: 
    Justifica-se a proposição, pelas seguintes razões: 
a) O “caput”, por encerrar enumeração extensa, exige o emprego de alíneas, técnica adotada pelo 

Relato-Geral na redação do Projeto; 

b) A parte final do “caput”, nada tendo a ver com o conceito de salário mínimo, deve constar de 

parágrafo, corrigida sua redação, pois o que se pretende não é proibir a “vinculação” do salário, mas que 

outras expressões monetárias sejam a eles vinculadas. 

c) A essa contradição formal a emenda visa a corrigir uma contradição material. Daí a sua necessidade 

e procedência. De fato, como está redigido o dispositivo o que se  veda é a vinculação do salário mínimo  

para qualquer fim e não o que, seguramente, pretendeu o constituinte: vedar que outras expressões 

monetárias sejam a ele vinculadas, ressalvados os casos previstos na Constituição como aquele objetivo 

posto no inciso V do art. 206. 

Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para o item IV do art. 7o. do Projeto de Constituição, que assegura aos 
trabalhadores direito ao salário mínimo, e, ao fazê-lo, estabelece, efetivamente, um melhor ordenamento da 
matéria nele prevista.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00810 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Substitua-se o dispositivo pela seguinte redação:  
"Salário mínimo único, fixado em lei, capaz de atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores e às 
de suas famílias..." 
Justificativa: 
   Proponho duas mudanças no texto: a) substituir “nacionalmente unificado” por “único”, por ser implícito que 
o dispositivo se aplica a todo o País; e 2) Substituir “suas” necessidades por necessidades “dos 
trabalhadores”, para que a concordância fique melhor entendida. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

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

 


