
 

  

Art. 7º caput 
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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: 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:02169 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO QUE ASSEGURE AO TRABALHADOR RURAL OS MESMOS DIREITOS 
CONCEDIDOS AOS TRABALHADORES URBANOS. 
 
   
   SUGESTÃO:03339 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   

   SUGERE IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:04188 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE QUE SE ASSEGUREM AOS TRABALHADORES RURAIS TODOS OS DIREITOS E 
BENEFÍCIOS ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES URBANOS.. 
 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

   
   SUGESTÃO:04876 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES RURAIS OS MESMOS 
DIREITOS GARANTIDOS AOS TRABALHADORES URBANOS. 
 
   
   SUGESTÃO:06755 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE NORMA ASSEGURANDO A IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE OS TRABALHADORES 
URBANOS E RURAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:09855 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   SUGERE DIREITOS IGUAIS AOS TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. 

2 – Audiências públicas 

Foram realizadas várias reuniões de audiências públicas sobre o tema. Consulte na página da 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos – VIIa as notas taquigráficas 
das audiências públicas realizadas pela subcomissão. 
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: 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

(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: 

 

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

Servidores Públicos, a votação da redação final do Anteprojeto. Publicação: DANC 

de 25/07/1987, suplemento 104, a partir da p. 174, 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

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

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 7.  

(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. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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

visem à melhoria de sua condição social: 

 

Consulte na 9ª Reunião da Comissão da Ordem Social a votação do Substitutivo do 

relator. Publicação DANC de 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:  

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 13.  

(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: 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

FASE N – Primeiro Art. 7º  Além de outros, são direitos dos trabalhadores: 

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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substitutivo do 
relator 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

(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: 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 000125/87, referente à emenda 34287.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1141.  

 

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: 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 8º  

 

Requerimento de destaque nº D-2 1231.  O destaque foi aprovado e retornou o 

texto da Comissão de Sistematização.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/02/1988, a partir da p. 

7524. 

 

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: 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

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

melhoria de sua condição social: 

                                                      
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
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

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

melhoria de sua condição social:  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00118 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Altera a redação do caput do art. 2º do anteprojeto:  
"Art. 2º A Constituição assegura a todos os trabalhadores, sejam eles rurais ou urbanos, domésticos 
e servidores públicos federais, estaduais, municipais, indistintamente e a todos os demais, 
independente de lei, os seguintes direitos, além de outros quem visem à melhoria de sua condição 
social." 
Justificativa 
Entendemos que embora o disposto no art. 1º, inciso XII, que se reporta a igualdade de direitos entre 
os diversos gêneros de trabalhadores, não é o suficiente. O simples fato de declarar a igualdade não 
significa dizer a priori que todos estarão abrangidos pelas hipóteses previstas no art. 2º. Dessa forma, 
no sentido de efetivamente garantir a igualdade e a extensão dos mesmos direitos a todos é que 
propomos a alteração do caput do art. 2º. 
Parecer:   
   A parte introdutória da Ordem Social (art. 1o) estabelece a igualdade de direitos de todos os 
trabalhadores urbanos e rurais, domésticos, servidores públicos civis e militares federais, estaduais e 
municipais. A abrangência, portanto, é total, como pretendido na emenda e, por isso, não vemos 
como possa ainda haver margem para inclusão "e todos os demais" no caput do artigo 2 somos, pois 
pela rejeição da emenda. 
 
     EMENDA:00278 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:   
   Os artigos 2º e 10 do anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 2º "A Constituição assegura aos trabalhadores e aos servidores públicos civis, federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, independente de Lei, os seguintes direitos, 
além de outros que visem a melhoria de sua condição social."  
Art. 10. Aplicam-se aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios, dos Municípios, da Administração direta e indireta, as seguintes normas específicas." 
Justificativa 
Os artigos acima citados, como consta do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão, não fazem 
menção aos órgãos da Administração direta e indireta das entidades públicas citadas. 
Em termos genéricos, poder-se-ia dizer que as normas e princípios fixados naqueles dispositivos, 
abrangeriam a todos os servidores, quer sejam da administração direta ou indireta. 
Entretanto, em dispositivos subsequentes, são efetuadas estas distinções, ao citar-se expressamente 
aqueles órgãos no § 2º do artigo 11 e no texto do artigo 17. Assim, se o legislador especificou num 
caso e não especificou em outro, o fez claramente. E neste sentido é que se pretende que também as 
regras dos citados art. 2º e 10 fiquem claras na sua abrangência dos servidores atingidos. 
Parecer:   
   A emenda apenas detalha a tipologia de administração desnecessariamente.  
A terminologia adota no anteprojeto é ampla e abrangente, sem restrições.  
Pela rejeição. 
 
     EMENDA:00281 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 2º, após a expressão: trabalhadores "urbanos, rurais e domésticos." 
Justificativa 
Apesar de que o artigo faz presumir a sua aplicabilidade aos trabalhadores de forma geral, incluindo 
urbanos, rurais e domésticos, é preciso que não reste qualquer dúvida sobre essa inclusão. 
Parecer:   
   A ordem social, os direitos dos trabalhadores e os direitos dos servidores públicos formam uma 
unidade integrada. Portanto, quando se estabelece antes que é assegurado "igualdade de direito a 
todos os trabalhadores, urbanos e rurais, domésticos, servidores públicos dos Três Poderes, civis e 
militares, federais, estaduais e municipais", sua aplicação é automática e implícita em tudo o que 
segue e é especificado nos demais artigos. Um direito garantido anteriormente não pode ser excluído 
ou esquecido nos demais artigos.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
 
     EMENDA:00428 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do caput do art. 2º a expressão: "independente de lei." 
Justificativa 
Foge totalmente à sistemática legal, que decorrerá da futura Constituição, e contraria a própria 
essência de um ordenamento jurídico que, presume-se, deve sempre ser lógico e harmônico, retirar-
se a possibilidade de legislar ordinariamente, dentro dos limites possíveis e admissíveis (sem, 
portanto desrespeitar a Carta e o espírito de Lei Magna), explicitando e regulando as normas 
Constitucionais. 
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Se o que se pretendeu, não vem impedir que se legislasse, mediante lei de outra categoria, sobre os 
direitos inscritos nesse Artigo, mas apenas indicar que são todas elas, normas autoaplicáveis, do 
mesmo modo é a expressão excessiva, e até inútil. Porque na verdade a auto aplicabilidade da 
norma Constitucional depende da sua natureza, e de modo pelo qual está vazada, e não, pura e 
simplesmente, de determinação imperativa, ainda que contida na próxima Constituição. 
Suprima-se, pois, a expressão, seja por um, seja pelo outro motivo. 
Parecer:   
   Propõe o autor a retirada do caput do artigo 2º do Anteprojeto da expressão "independente de lei". 
Entende ser a auto aplicabilidade decorrente da natureza da norma constitucional, não da intenção de 
seu autor. Da mesma forma a legislação ordinária sempre deve ser previsível desde que não 
ultrapasse as limitações constitucionais.  
Na verdade, inspirou a expressão objeto da emenda supressiva à experiência das Constituições 
anteriores do país. Direitos que eram assegurados de forma genérica na Carta Magna restringiam-se 
desmesuradamente quando regulamentadas em lei. A intenção é aqui explicitar a auto 
aplicabilidade sempre que exista. Não se trata de vedar legislação posterior, mas de não condicionar 
o atendimento dos direitos citados a sua vigência.  
Por essa razão, nosso parecer é pela rejeição da emenda. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00263 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescentem-se as normas seguintes ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos - Art. 2º - Item XL  
Art. Igualdade de direito a todos os trabalhadores rurais e urbanos, domésticos. 
Justificativa: 
A retirada dos Servidores Públicos dos Três Poderes, civis e militares, deve-se ao fato de os 
mesmos, dentro deste anteprojeto, possuírem capítulo próprio. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda proposta foi contemplada em seu mérito na redação do caput do Art. 2º onde se encontra 
implícita a igualdade de direitos entre os trabalhadores rurais, urbanos e domésticos. 
 
     EMENDA:00289 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao caput do Artigo 2º, do Anteprojeto da Subcomissão - VII-A- dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2º - São assegurados aos trabalhadores, urbanos e rurais, e aos servidores públicos, civis, 
federais, estaduais e municipais, e a todos os demais, os seguintes direitos, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social." 
Justificativa: 

A) Quanto ao empregado doméstico, o que caracteriza o contrato de trabalho comum é a 
finalidade econômica do empreendimento ao qual o laborista empresta sua força de serviço. 
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Não existe este elemento econômico na prestação do trabalho doméstico reconhecidamente 
exercido em condições especiais, no âmbito residencial do empregador. 
Se o dispositivo, objetiva melhorar os direitos e condições de trabalho do doméstico, não é 
dessa forma que os obterá. 
Pode funcionar como faca de dois gumes, restringindo as oportunidades de emprego desses 
profissionais. Além disso, muitos incisos deste dispositivo são absolutamente inaplicáveis ao 
doméstico (V- participação nos lucros e no faturamento da empresa, por exemplo). 

B) É tradicional e de boa técnica constitucional que nesse capítulo sejam alinhadas normas 
programáticas, deixando à lei ordinária estabelecer condições para observância dessas 
normas. 
É evidente que, tratando o texto constitucional de normas gerais, não podem ser elas 
autoaplicáveis, como pretende a expressão “independentemente de lei” ora suprimida. Em 
caso inverso, a Carta Magna necessitaria de descer ao “modus faciendi” que implica em 
minúcias, levando esse texto a uma extensão indesejável. 
Além disso, é a natureza da norma que a faz autoaplicável ou programática, não a rotulação 
que se lhe aplique. 

C) A redação agora proposta, portanto, está plenamente justificada.  
Parecer:   
   Rejeitada. Todos os trabalhadores devem ser tratados pela constituição com igualdade de direitos. 
Isto porque o trabalhador é trabalhador em qualquer que seja sua área. Toda discriminação ou 
ressalva nesse sentido seria discriminatório e, portanto, constituir-se-ia uma atitude odiosa. 
 
     EMENDA:00806 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 2º - Aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos servidores 
públicos civis, federais, estaduais e municipais, e a todos os demais, são assegurados os seguintes 
direitos, independente de lei, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
Justificativa: 
Entendemos que a redação por nós proposta não altera o anteprojeto, apenas dá uma redação que 
entendemos melhor. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Julgamos que a alteração da ordem de palavras aqui proposta seja boa, e, a partir disso, embora com 
nossa redação, refizemos o texto. Retiramos, contudo, a expressão "independentemente de lei". 
 
     EMENDA:00895 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
No art. 2º, caput, suprima-se a expressão: "e aos servidores públicos civis, federais, estaduais e 
municipais, e a todos os demais." 
Justificativa: 
O anteprojeto cuida, em seções distintas, dos “trabalhadores”, dos “servidores públicos civis” e dos 
“servidores públicos militares”. Assim sendo, na seção em que se localiza o art. 2º, devem ser 
regulados tão-somente os direitos dos “trabalhadores”. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
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A inclusão da expressão "e aos servidores público civis, federais, estaduais e municipais, e a todos os 
demais" é proposital. Objetivamos com isso, colocar lado a lado, trabalhos e servidor público e 
estabelecer para ambos os mesmos direitos. 
 
     EMENDA:00914 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 2º do Relatório Final da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos, passará a ter a seguinte redação:  
Art. 2º A Constituição assegura aos trabalhadores e aos servidores públicos civis, federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta, independente de Lei, os seguintes direitos, além de 
outros que visem a melhoria de sua condição social; 
Justificativa: 
Esta redação em nosso entender reproduz melhor o entendimento da Constituinte sobre o assunto. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que se não eliminarmos a expressão "independentemente de lei", estaremos falhando 
ao Legislativo sua função de regulamentar e explicitar as matérias aqui constantes. 
 
     EMENDA:01053 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo abaixo indicado, do anteprojeto da subcomissão acima indicada, passa a ter a 
seguinte redação:  
"Art. 2º São asseguradas aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos servidores públicos 
civis, federais, estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, da administração direta 
e indireta, independentemente de lei, os seguintes direitos além de outros que vivem à melhoria de 
sua condição social;" 
Justificativa: 
A emenda visa acrescentar ao artigo 2º as expressões “do Distrito Federal e dos Territórios”, bem 
como as “da administração direta e indireta”, a fim de suprir a omissão verificada, que não cita os 
servidores dos órgãos acima referidos e que não podem ficar de fora do texto constitucional, até 
porque nos artigos 9º e 18 do mesmo anteprojeto, são expressamente referidos. 
A proposição objetiva, também, a abrangência de toda a estrutura da administração pública 
(administração direta e indireta) e em todas suas áreas e âmbitos de ação dos respectivos governos 
(Federal, estaduais e municipais). 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. Julgamos que a pretensão do ilustre proponente esteja atendida dentro do 
texto constante do anteprojeto. 
 
     EMENDA:01245 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Suprima-se do caput do art. 2º do anteprojeto a expressão "Independentemente de lei". 
Justificativa: 
Foge totalmente à sistemática legal, que decorrerá da futura constituição, e contraria a própria 
essência de um ordenamento jurídico que, presume-se, teve sempre ser lógico e harmônico, retirar-
se a possibilidade de legislar ordinariamente, dentro dos limites possíveis e admissíveis (sem, 
portanto desrespeitar a Carta e o espírito de Lei Magna), explicitando e regulando as normas 
Constitucionais. 
Se o que pretendeu, não vem impedir que se legislasse mediante lei de outra categoria, sobre os 
direitos inscritos nesse Artigo, mas apenas indicar que são todas elas, normas autoaplicáveis, do 
mesmo modo é a expressão excessiva, e até inútil. Porque, na verdade à auto aplicabilidade da 
norma Constitucional depende da sua natureza, e do modo pelo qual está vazada, e não, pura e 
simplesmente, de determinação imperativa, ainda que contida na próxima Constituição. 
Suprima-se, pois, a expressão, seja por um, seja pelo outro motivo.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Deve prosperar a sugestão ora apresentada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00333 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 2o. do Substitutivo apresentado pela Comissão da Ordem Social:  
"Art. 2o. São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos servidores públicos 
civis, federais, estaduais do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, da Administração direta 
e indireta, os seguintes direitos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social:" 
Justificativa: 
O texto apresentado omitiu a abrangência do artigo aos servidores civis do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos pertencentes aos quadros da administração indireta das áreas Federal, Estadual e 
Municipal. 
A emenda visa suprir a omissão, que num texto constitucional poderá ser de prejuízos fundamentais, 
até porque em outros dispositivos o texto indica a existência a desses organismos. 
A emenda é de real importância para o conceito de sua abrangência quanto aos servidores civis. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Por um lapso, o texto omitiu a abrangência do artigo aos servidores civis do Distrito Federal e dos 
Territórios, evitando assim prejuízos para aqueles que não constavam. 
 
     EMENDA:00522 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Anteprojeto - Emenda Modificativa  
Dê-se ao "caput" do Art. 2o. do anteprojeto a seguinte redação:  
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Art. 2o. São assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais os seguintes direitos, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social. 
Justificativa: 
O mérito do artigo é dirigido, essencialmente, à grande massa trabalhadora. Os servidores públicos 
civis e militares, embora com óbvios direitos e deveres, constituem categorias cujas relações sociais 
não se enquadram em muitos itens deste artigo, como os dos incisos XII e XIII. 
Dessa maneira, a emenda justifica-se pela busca de perfeita clareza nos propósitos da lei, evitando-
se ambiguidades capazes de gerar prejuízos, quer aos trabalhadores como um todo, quer aos 
servidores públicos. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Parecer idêntico ao de nº 7s1339-9. 
 
     EMENDA:00643 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Altera o caput do art. 2o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Social (VII).  
Art. 2o. - São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais, servidores públicos federais, estaduais, 
municipais, e a todos os demais, independente de lei, os seguintes direitos, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social. 
Justificativa: 
A emenda proposta restabelece em parte o dispositivo no anteprojeto original oriundo da 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, pois reafirma das questões: 
primeiro reincorpora a expressão independente de lei; tornando autoaplicável às garantias disposta 
no artigo referido; segundo estenda a “todos os demais” trabalhadores os mesmos direitos garantidos 
aqueles enumerados no artigo. Há de considerar que existem hoje inúmeras espécies de 
trabalhadores que não podem ficar discriminados, inclusive ressalta-se que há uma contradição 
técnico-jurídica no substitutivo, pois no artigo 1º, inciso VI, existe um dispositivo claro que salienta: 
“ninguém será prejudicado... em razão da natureza do seu trabalho...”, assim, pois entendemos ser 
de fundamental importância à aprovação da redação, como proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Retiramos a expressão "e a todos os demais" por entendermos ser abrangente o caput do art. 2o. de 
tal modo que não excetue qualquer trabalhador. Desse modo, a expressão supracitada nada mais é 
que uma redundância no texto.  
Quanto à expressão "independente de lei", tornando autoaplicáveis as garantias dispostas no artigo, 
é desnecessária por força do artigo 21.  
Este é bem mais amplo e oferece ao trabalhador mecanismos para fazer valer seus direitos.  
Acreditamos assim que houve um avanço e um aperfeiçoamento em relação ao projeto original da 
Subcomissão. 
 
     EMENDA:00701 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o., caput, do Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social a 
seguinte redação:  
"Art. 2o. São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais, aos servidores públicos 
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federais, estaduais e municipais, e às donas de casa e camponesas, os seguintes direitos, além de 
outros que visem a melhoria de sua condição social." 
Justificativa: 
Inobstante a tendência crescente de universalização do sistema de seguridade social, ainda existem 
algumas classes de trabalhadores colocadas à margem dessa proteção, como é o caso das donas de 
casa e da mulher do agricultor, a trabalhadora rural. 
Não se pode conceber, de forma alguma, tal discriminação, pois tanto umas como as outras 
contribuem, no seu dia-a-dia, para o progresso do País. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos ser desnecessária a inclusão das "donas-de-casa e camponesas" no caput deste artigo 
por já estarem abrangidas na expressão "trabalhadores rurais e urbanos".  
Por outro lado, o art. 1o., inciso III estabelece que "todos comparados pela seguridade social..." 
independentemente de contribuição específica.  
Desse modo, julgamos que a pretensão do ilustre proponente já se encontra devidamente incluída no 
novo texto constitucional. 
 
     EMENDA:00791 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao artigo 2o. do Substitutivo do Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 2o. - São assegurados aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que visam 
à melhoria de sua condição social:" 
Justificativa: 
Retiram-se do texto da norma os servidores públicos em geral, aos quais se devem destinar 
especificamente outros direitos. A atividade pública não pode ser equiparada à privada, dado as suas 
ostensivas diferenciações que alcançam aqueles que lhe prestam serviços. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Parecer idêntico ao de no. 7s1339-9. 
 
     EMENDA:01080 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   CAPÍTULO I  
Dos trabalhadores e servidores Públicos  
Seção I  
Dos Trabalhadores  
Artigo 2o.  
"São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e aos servidores públicos, federais, estaduais e 
municipais os seguintes direitos."  
Modificação Proposta:  
Suprimiu-se além de outros que visem a melhoria de sua condição social 
Justificativa: 
O do direito constitucional deve visar à melhoria da condição social caracteriza, pois redundância 
outros direitos são especificados no texto, ou devem ser. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
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Não podemos concordar com a supressão da expressão "além de outros que visem a melhoria de 
sua condição social", pois, desta maneira, vedaríamos ao legislador estabelecer outros direitos não 
constantes desta Constituição.  
Por outro lado, "outros direitos" que não estão aqui enumerados, encontram-se em outras seções e a 
eles também nos referimos neste caput. 
 
     EMENDA:01339 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Altera-se a redação do caput do artigo 2o.,  
nos seguintes termos:  
"Art. 2o. - São assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais os seguintes direitos, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:" 
Justificativa: 
A exclusão dos servidores públicos se procede por uma questão de técnica legislativa, já que lhes 
são destinadas uma seção especifica (Seção II), da Constituição. Os dispositivos do art. 2º, aplicáveis 
aos servidores públicos, serão enumerados na Seção II. 
Acresce o aspecto de que, na relação dos direitos que são assegurados ao trabalhador, há o que não 
se ajustam ao serviço público, como é o caso dos previstos nos itens I, alínea d, VI, XII, XIII, XX, XXI, 
XXIII a XXV, e no § 3º. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Não poderíamos excluir os servidores públicos do caput porque eles são também trabalhadores 
urbanos e rurais. A seção específica que lhes é dedicada trata apenas de aspectos 
próprios referentes ao desenvolvimento do seu trabalho. E quanto àqueles itens do art. 2o. Que não 
lhes dizem respeito são de persi que não se aplicam aos servidores públicos. 
 
     EMENDA:01345 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Capítulo I - Dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
São asseguradas aos trabalhadores urbanos, rurais, inclusive os domésticos e aos 
servidores públicos federais, estaduais e municipais, os seguintes direitos, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social. 
Justificativa: 
Acrescentando a categoria de trabalhadores domésticos no “caput” deste artigo dá-se a estes os 
mesmos direitos das outras categorias. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Se acrescentarmos a categoria dos trabalhadores domésticos no caput deste artigo, dar-se-ia a estes 
os mesmos direitos das outras categorias. Entretanto, isso é inviável pelo fato que o trabalho do 
empregado doméstico contém certas características tão específicas que são impossíveis de serem 
enquadradas, na sua totalidade, no rol dos direitos enumerados no artigo 2o. Não desejamos com 
isso afirmar que eles não devam ter todos os direitos dos demais trabalhadores. Por outro 
lado, entendemos que o art. 3o. dispõe de maneira realista os princípios que devem reger o seu 
trabalho. 
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___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00210 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda ao "caput" do artigo 14  
O "caput" do artigo 14 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos 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: 
Justificativa: 
A redação do art. 14 excluindo os servidores públicos, não observou o que foi aprovado na Comissão 
da Ordem Social, causando com isto, inúmeros prejuízos aos servidores públicos, tais como os 
estabelecidos nos itens V, IX, XIII, XVI, XIX, XX, matérias estas que não foram tratadas na seção II 
dos servidores púbicos civis em seu artigo 85, que assim reza (aplicam-se, AINDA, aos servidores 
públicos civis as seguintes normas especificas). 
É claro que a colocação da palavra “ainda” bem como a citação de “normas especificas” pressupõe a 
existência de outras normas, especialmente normas genéricas, que são indubitavelmente aquelas 
preconizadas no artigo 14. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:00270 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14.  
O art. 14, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos servidores públicos, além de 
outros que visem a melhoria de sua condição social." 
Justificativa: 
Para adequar-se melhor o texto do artigo com a redação aprovada pela Comissão Temática, devem 
ser acrescidas as expressões: “e dos servidores públicos”, por ser inconcebível excluir a categoria 
mencionada, dos direitos assegurados no dispositivo, levando-se em conta que o servidor público 
desempenha função social relevante, conforme estabelece o art. 84 do anteprojeto. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 16  

 

Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
 
     EMENDA:00339 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 14.  
Inclua-se a expressão "... e aos servidores públicos", após a expressão "trabalhadores urbanos e 
rurais" no caput do art. 14 do Capítulo II do Título II do anteprojeto. 
Justificativa: 
A inclusão de tal expressão objetiva compatibilizar o texto do art. mencionado ao caput do art. 2º do 
substitutivo aprovado pela Comissão 7. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:00477 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa, ao "caput" do artigo 14 do Anteprojeto.  
O "caput" do artigo 14 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos 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: 
Justificativa: 
A redação do art. 14 excluindo os servidores públicos, não observou o que foi aprovado na Comissão 
de Ordem Social, causando com isto, inúmeros prejuízos aos servidores públicos, tais como os 
estabelecidos nos itens V, IX, XIII, XVI, XIX, XX, matérias estas que não foram tratadas na seção II 
dos servidores públicos civis em seu artigo 85, que assim reza (aplicam-se, AINDA, aos servidores 
públicos civis as seguintes normas especificas:). 
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É claro que a colocação da palavra “ainda” bem como a citação de “normas especificas” pressupõe a 
existência de outras normas, especialmente normas genéricas, que são indubitavelmente aquelas 
preconizadas no artigo 14. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:02040 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ART. 14  
O caput do art. 14 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos servidores públicos federais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, além de outros que visem é melhoria de sua condição 
social: 
Justificativa: 
A reintrodução dos servidores públicos no caput do artigo, tal como no anteprojeto da Comissão 
Temática, torna sua redação socialmente mais justa. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:02249 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADTIVA  
EMENDA AO "caput" do artigo 14  
O "caput"" do artigo 14 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e dos 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: 
Justificativa: 
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A redação do art. 14 excluindo os servidores públicos, não observou o que foi aprovado na Comissão 
de Ordem Social, causando com isto, inúmeros prejuízos aos servidores públicos, tais como os 
estabelecidos nos itens V, IX, XIII, XVI, XIX, XX, matérias estas que não foram tratadas na seção II 
dos servidores públicos civis em seu artigo 85, que assim reza (aplicam-se, AINDA, aos servidores 
públicos civis as seguintes normas especificas:). 
É claro que a colocação da palavra “ainda” bem como a citação de “normas especificas” pressupõe a 
existência de outras normas, especialmente normas genéricas, que são indubitavelmente aquelas 
preconizadas no artigo 14. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:02725 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 14 do anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 14 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". 
Justificativa: 
Trata-se de dar ao caput do art. 14 do Anteprojeto de Constituição a redação original aprovada pela 
Comissão da Ordem Social, que é mais abrangente e garante a isonomia de direitos a todos os 
trabalhadores e servidores. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador. 
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
 
     EMENDA:02958 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva (Título II, cap. II)  
Dê-se ao caput do artigo 14 a seguinte redação:  
"Art. 14 São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos servidores públicos federais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, além de outros que visem à melhoria de sua condição:" 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

Justificativa: 
Ao segmentar a estrutura inicialmente concebida para a Ordem Social, obrigou-se a Comissão a 
alocar a parte relativa aos servidores públicos sob o título da Organização do Estado. E ao fazê-lo 
deu nova redação ao caput do artigo relativo aos direitos dos trabalhadores, redação essa que fere a 
doutrina seguida inicialmente: não haveria distinção entre trabalhadores e, sendo em última instância 
trabalhadores os servidores públicos, não poderia a categoria estar alijada daqueles direitos. Apenas 
se concebeu algumas normas específicas a maior, em virtude da especificidade do trabalho no Poder 
Público, que se resguarda de certas características típicas (art.85). Não foi, portanto, um vício de 
forma ou de técnica legislativa a inclusão dos servidores públicos junto com os demais trabalhadores; 
mas foi, isso sim, resultados de uma concepção avançada que trata por igual, espécies do mesmo 
gênero. 
Por isso mesmo a douta Comissão de Sistematização há de reconsiderar a redação em causa, 
cingindo sua ação aos estritos termos de sua competência regimental. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:03679 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: artigo 14.  
Artigo 14. São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e mais, dos servidores públicos, federais e 
estaduais, do Distrito Federal, dos territórios e dos Municípios, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:04645 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   O "caput" do art. 14 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição social. 
Justificativa: 
O conceito de trabalhadores abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos, trata de relação de emprego, 
típica e exclusiva dos empregados. 
Entendemos, pois, como inadequada a expressão “trabalhadores”, substituindo-a por “empregados”. 
   
   EMENDA:04821 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 14  
O "caput" do art. 14 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - "São direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição social." 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 14 proposto pela Comissão de Sistematização, 
concede “relação de emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de 
empresas, o que é uma aberração. 
 
   EMENDA:05233 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 14 do anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação, conforme texto do art. 2o., do anteprojeto da Comissão da Ordem Social:  
"Art. 14. 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:" 
Justificativa: 
A Comissão da Ordem Social estabeleceu os mesmos direitos para trabalhadores urbanos, rurais, 
servidores públicos, federais, estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 
enumerados nos incisos que foram a seguir transcritos. 
A Comissão de Sistematização resolveu, por ato próprio, ferindo o disposto no § 1º, art. 19, do 
Regime Interno da Assembleia Nacional Constituinte, mutilar o texto, subtraindo da sua redação 
trecho essencial que adultera o mérito do decidido pela Comissão da Ordem Social. 
Inexiste nesse ato do eminente Relator qualquer sentido de compatibilização com o resto do texto do 
Anteprojeto da Comissão da Ordem Social ou com os textos dos Anteprojetos das demais comissões 
mesmo porque em nenhum outro ponto desses textos houve qualquer outra referência à matéria. 
O que ocorreu foi, portanto, uma subtração arbitrária, que é preciso reparar através da presente 
emenda adequada. 
Parecer:   
   Visa a emenda a tornar explícito no caput do art. 14, serem os direitos ali assegurados extensivos 
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ao servidor público.  
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor poderia dar margem à interpretação 
de, em função de suposta especificidade, não fazerem jus a determinados direitos de gozo dos 
demais trabalhadores.  
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do art. 85 do Anteprojeto que relaciona 
disposições aplicáveis ao servidor público civil. A nova redação explicita serem seus também os 
direitos assegurados no art. 14 ao trabalhador.  
Pela aprovação, na forma do art. 85. 
   
   EMENDA:05370 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: "caput" do art. 14,  
cap. II, do Título II  
Art. 14 - É proposta a seguinte redação:  
"São direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social." 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange empregados, profissionais liberais e autônomos e até diretores 
de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos, trata de “relação de emprego”, típica e 
exclusiva dos “empregados”. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:02868 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Estabelece nova redação ao Artigo 13  
Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, em razão da prestação de trabalho, 
além de outros que visam à melhoria de sua condição social. 
Justificativa: 
O objetivo da edição ao texto do Artigo 13, “caput”, da expressão “em razão da prestação do trabalho” 
corporifica o teor de dignidade do cidadão, disperso em todo o texto Anteprojeto da Constituição, 
tornando-o sujeito de direitos em razão à prestação do seu trabalho. 
Com esta redação, ficam estabelecidos direitos sociais, em razão de trabalho, obrigação, suporte e 
características da condição de trabalhador. 
Parecer:   
   Ao estabelecer a igualdade plena do homem e da mulher e de todos os trabalhadores, rurais ou 
urbanos, perante a lei, não cabe mais, por questão de técnica legislativa, a menção expressa de 
qualquer distinção entre eles. Trabalhadores são todos, de ambos os sexos, rurais e urbanos, 
ressalvadas as situações especiais previstas no próprio texto constitucional. 
   
   EMENDA:04302 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: "Caput" do Art. 13.  
O "caput" do art. 13 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 14 - São direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social. 
Justificativa: 
O conceito de trabalhadores abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos, trata de relação de emprego, 
típica e exclusiva dos empregados. 
Entendemos, pois, como inadequada a expressão “trabalhadores”, substituindo-a por “empregados”. 
Parecer:   
   A igualdade plena de todos perante a lei deve, também, se estende aos trabalhadores sem 
distinção, sejam eles urbanos ou rurais. Por outro lado, a expressão trabalhador é abrangente de todo 
aquele que exerce atividade remunerada, enquanto que, "empregado" é o trabalhador com vínculo 
empregatício.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04472 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
O "caput" do art. 13 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13 - "São direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição social." 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 14 proposto pela Comissão da Sistematização, 
concede “relação de emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de 
empresas, o que é uma aberração. 
Parecer:   
   A igualdade plena de todos perante a lei deve, também, se estende aos trabalhadores sem 
distinção, sejam eles urbanos ou rurais. Por outro lado, a expressão trabalhador é abrangente de todo 
aquele que exerce atividade remunerada, enquanto que, "empregado" é o trabalhador com vínculo 
empregatício.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04994 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
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Texto:   
   1 Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: "caput" do art. 13, cap. II, do Título II  
Art. 13 - É proposta a seguinte redação:  
"São direitos sociais dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social." 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Parecer:   
   A igualdade plena de todos perante a lei deve, também, se estende aos trabalhadores sem 
distinção, sejam eles urbanos ou rurais. Por outro lado, a expressão trabalhador é abrangente de todo 
aquele que exerce atividade remunerada, enquanto que, "empregado" é o trabalhador com vínculo 
empregatício.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05840 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao "caput" do artigo 13 a seguinte redação:  
"Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos servidores públicos federais, 
estaduais e municipais, além de outros que visem à melhoria de sua condição:" 
Justificativa: 
A doutrina que prevaleceu na elaboração dos preceitos relativos aos servidores públicos em geral foi 
a de que não se discriminaria entre espécies de trabalhadores, no pressuposto de que os direitos 
identificados para o gênero abrangem necessariamente as espécies. Não estariam assim alijados dos 
direitos expressos nos anteprojetos, como espécie, os servidores públicos em geral, sob pena de se 
ver repetidas, na seção relativa aos servidores públicos (art. 85 a 95 do Projeto de Constituição) 
vários dos direitos alinhados no artigo 13 desse mesmo projeto. 
Por outro lado, o fato de haver disposições próprias, de caráter suplementar, para os servidores 
públicos (civis e militares) explica-se pela natureza do trato da coisa pública, que impõe especificada 
normativa diante da necessidade de conduta que reflita idoneidade, austeridade, e parcimônia no 
emprego dos dinheiros públicos. 
Por tudo isso, para que se dê consequência ao princípio da isonomia de tratamento entre 
trabalhadores de qualquer espécie, não há como se deixar de modificar a redação do caput do artigo 
citado tornando-o para representativo dessa doutrina social. 
Parecer:   
   Esta Emenda tem o objetivo de abranger os servidores dos três níveis na atribuição dos direitos 
enumerados no art. 13, do Projeto de Constituição, sob o fundamento de que eles são trabalhadores 
como os demais.  
O Projeto contempla esse desiderato: o CAPUT do art. 86 institui normas específicas aplicáveis aos 
servidores públicos, além das disposições do art. 13.  
Portanto, a Emenda está prejudicada. 
   
   EMENDA:06910 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título II - Capítulo II -  
Art. 13 - ............................ 
Dê-se ao "caput" do art. 13 a seguinte redação:  
"Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos, de ambos os sexos, 
além de outros que visem a melhoria de sua condição social." 
Justificativa: 
Não podemos fazer uma legislação parcial, discriminatória em relação à determinada categoria 
profissional, como se pretende fazer, no caso, com as domesticas. Devem ter os mesmos direitos que 
os demais trabalhadores. 
Achamos, ainda, por bem, deixar claro neste artigo que, as mulheres rurais também devem ficar 
compreendidas entre os demais trabalhadores e, portanto, gozar dos benefícios legais que os 
amparam. 
Parecer:   
   Visa à emenda a incluir no caput do artigo 13 os emprega- dos domésticos de maneira a que o rol 
de direitos ali mencionados seja a eles estendido no seu todo.  
Consideramos, no entanto, que o trabalho doméstico guarda especificidades marcantes em relação 
aos demais. A mais significativa, a nosso ver, é sua finalidade, a prestação de serviços pessoais, em 
contraste com a produção para o mercado, fim do esforço dos demais trabalhadores.  
Decorre dessas particularidades a exclusão do trabalhador doméstico do gozo de alguns direitos 
aplicáveis somente aos empregados de empresas. Daí a diferenciação a que procede o artigo 14 do 
Projeto.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:06911 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Título II - Capítulo II - Art. 14  
"Art.14 - Suprima-se o "caput" do art. 14." 
Justificativa: 
Com a inclusão no artigo 13 do Título II, Capítulo II, dos empregados domésticos, este artigo não tem 
razão de ser. 
Parecer:   
   Visa o autor a suprimir o artigo 14 do Projeto que relaciona os direitos dos empregados domésticos. 
A emenda complementa outra, do mesmo autor, que inclui a categoria de empregados domésticos no 
"caput" do artigo 13, assegurando-lhes, assim, a totalidade dos direitos ali relacionados.  
Somos de opinião que as particularidades do trabalho doméstico, principalmente seu caráter de 
prestação de serviços pessoais, as distingue, de maneira radical, do trabalho a serviço de empresas. 
A essa distinção de natureza corresponde a diferenciação de direitos estipulada no Projeto.  
Pela rejeição da emenda.  
   
   EMENDA:10901 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Caput do artigo 13  
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Modifique-se o caput do artigo 13, que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 13 - São direitos sociais de homens e mulheres trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
Justificativa: 
A discriminação histórica e cultural da mulher deve ser encarada como dívida social a ser resgatada 
na nova Carta Magna que estamos elaborando, constituindo um imperativo de consciência 
democrática. 
É inadmissível que a força de trabalho da mulher continue sendo explorada e o seu salário continue 
sendo aviltado, quando exerce atividade igual à do homem. 
Portanto, a proposta que ora apresentamos à Assembleia Nacional Constituinte se reveste de um 
sentido de alto alcance social, não se concebendo mais num sistema democrático qualquer tipo de 
discriminação da mulher, que venha marginalizá-la no contexto da sociedade. 
Parecer:   
   Ao estabelecer a igualdade plena do homem e da mulher e de todos os trabalhadores, rurais ou 
urbanos, perante a lei, não cabe mais, por questão de técnica legislativa, a menção expressa de 
qualquer distinção entre eles. Trabalhadores são todos, de ambos os sexos, rurais e urbanos, 
ressalvadas as situações especiais previstas no próprio texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:11479 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13  
O "Caput" do art. 13 passa a ter a seguinte redação:  
ART. 13 - "São direitos sociais do empregador urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria 
de sua condição social". 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 13 proposto pela Comissão da Sistematização, 
concede “relação de emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de 
empresas, o que é uma aberração, sendo conveniente a substituição por “empregados urbanos e 
rurais”. 
Parecer:   
   Ao estabelecer a igualdade plena do homem e da mulher e de todos os trabalhadores, rurais ou 
urbanos, perante a lei, não cabe mais, por questão de técnica legislativa, a menção expressa de 
qualquer distinção entre eles. Trabalhadores são todos, de ambos os sexos, rurais e urbanos, 
ressalvadas as situações especiais previstas no próprio texto constitucional. 
   
   EMENDA:11795 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda  
Estabelece nova redação ao Art. 13  
Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, em razão da prestação de trabalho, 
além de outros que visam à melhoria de sua condição social. 
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Justificativa: 
O objetivo da edição ao texto do Artigo 13, “caput”, da expressão “em razão da prestação do trabalho” 
corporifica o teor de dignidade do cidadão, disperso em todo o texto Anteprojeto da Constituição, 
tornando-o sujeito de direitos em razão à prestação do seu trabalho. 
Com esta redação, ficam estabelecidos direitos sociais, em razão de trabalho, obrigação, suporte e 
características da condição de trabalhador. 
Parecer:   
   Ao estabelecer a igualdade plena do homem e da mulher e de todos os trabalhadores, rurais ou 
urbanos, perante a lei, não cabe mais, por questão de técnica legislativa, a menção expressa de 
qualquer distinção entre eles. Trabalhadores são todos, de ambos os sexos, rurais e urbanos, 
ressalvadas as situações especiais previstas no próprio texto constitucional.  
   
   EMENDA:12840 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO CAPUT DO ARTIGO 13  
Dê-se ao caput do artigo 13 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 13 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos fundamentais, além de 
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social. 
Justificativa: 
Acreditamos que o texto contido na Constituição ora em vigor seja muito mais técnico do que o 
proposto do Projeto da Comissão de Sistematização, pois a Constituição deve apenas enunciar os 
direitos fundamentais dos trabalhadores. 
Caso assim não ocorra, poderá a Constituição se constituir em entrave à modernização do Direito do 
Trabalho Brasileiro, ainda caleado numa vetusta Consolidação das Leis do Trabalho, que já cumpriu 
seu papel em tempos idos, mas deveria ter sido substituída desde a promulgação da Constituição de 
1946, por um Código do Trabalho que fortalecesse as organizações de empregados e empregadores 
e estabelecesse regras mínimas a serem suplementadas, complementadas e melhoradas pelas 
partes interessadas na mesa de negociação. 
O direito do Trabalho da maioria dos países do mundo ocidental calca-se exatamente neste tripé 
direitos fundamentais na Constituição regras básicas na lei, conquistas e novas condições de trabalho 
no contrato coletivo. 
Serve de exemplo, em nosso continente o que ocorreu no México a partir do incentivo à negociação 
coletiva, onde a disciplina do direito dos trabalhadores não mais se encontra na lei, mas nos contratos 
coletivos e dos regulamentos internos das empresas, como informa MARIO DE LA CUEVA (Derecho 
Mexicano del Trabajo). 
A repetição do texto atual, porém imbuída desse espírito, poderá levar o Brasil a um Direito do 
Trabalho que melhor atenda aos interesses das partes envolvidas no processo da produção e 
circulação de bens. 
Parecer:   
   Sem querer nos prender em questões de semântica, parece-nos que o fato de se enumerar na 
Constituição um elenco de direitos do trabalhador, "além de outros que visem à melhoria de sua 
condição", são eles, exatamente, aqueles direitos que de- vem ser reputados como "fundamentais". 
Se assim não fossem, não estariam na constituição. Ora a expressão direitos sociais nos parece mais 
técnica pois derivam das relações sócio-jurídicas do trabalho.  
   
   EMENDA:13896 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 13 esta redação:  
Art. 13. Todo cidadão tem o direito e a obrigação de trabalhar, sendo direitos sociais do trabalhador 
urbano e rural, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
Justificativa: 
A Constituição japonesa é sabia ao proclamar que o cidadão tem o direito e a obrigação de trabalhar. 
Assim, dentro desse binômio, é possível organizar-se uma economia forte, onde todos produzem e o 
resultado é facilmente verificado através da melhoria do padrão de vida de todos. 
Parecer:   
   Reportando-nos aos termos do Parecer à Emenda no. 1p11795/0, restaria acrescentar que o 
direito, como expressão da liberdade de trabalhar, já está previsto no capítulo dos direitos 
Individuais.  
   
   EMENDA:14195 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 13.  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 13. São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, dos 
servidores públicos, federais e estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Reportando-nos ao parecer oferecido à Emenda no. 1p11795/0 temos a acrescentar que o artigo 86 
faz a remissão ao presente artigo, no sentido de que as disposições referentes aos direitos dos 
trabalhadores também se aplicam, no que couberem, aos servidores públicos. 
   
 
   EMENDA:15873 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva (Título II, cap. II)  
Dê-se ao caput do artigo 13 a seguinte redação:  
"Art. 13 São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos servidores públicos federais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, além de outros que visem à melhoria de sua condição:" 
Justificativa: 
Ao segmentar a estrutura inicialmente concebida para a Ordem Social. Obrigou-se a Comissão a 
alocar a parte relativa aos servidores públicos sob o título da Organização do Estado. E ao fazê-lo 
deu nova redação ao caput do artigo relativo aos direitos dos trabalhadores, redação essa qual fere a 
doutrina seguida inicialmente: não haveria distinção entre trabalhadores e, sendo em última instancia 
trabalhadores os servidores públicos, não poderia a categoria estar alijada daqueles direitos. Apenas 
se concebeu algumas normas específicas a maior, em virtude da especificidade do trabalho no Poder 
Público, que se resguarda de certas características típicas (art.83). Não foi, portanto um vício de 
forma ou de técnica legislativa a inclusão dos servidores públicos junto com os demais trabalhadores; 
mas foi, isso sim, resultado de uma concepção avançada que trata por igual, espécies do mesmo 
gênero. 
Por isso mesmo a douta Comissão de Sistematização há de reconsiderar a redação em causa, 
cingindo sua ação aos estritos termos de sua competência regimental. 
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Parecer:   
   Não haverá distinções entre o trabalhador rural e o urbano e, salvo as exceções naturais, entre o 
trabalho do homem e da mulher. Quanto aos servidores públicos, está feita, no Capítulo próprio, a 
extensão dos direitos previstos no artigo 13.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18300 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do Art. 13, do Capítulo II -  
Dos Direitos Sociais - do Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais, a seguinte redação:  
"Art. 13. São assegurados aos empregados urbanos e rurais os seguintes direitos, além de outros 
que visem a melhoria de sua condição social:" 
Justificativa: 
É emenda técnica. A palavra “trabalhadores” deve ser substituída pela palavra “empregados”, pois 
somente estes é que tem relação de emprego, que é típica e exclusiva dos empregados. Os 
profissionais liberais. Os autônomos etc., que são também trabalhadores, não tem relação de 
emprego, ou vínculo empregatício. 
Parecer:   
   A nosso ver, o termo trabalhador é mais genérico, pois abrange todo aquele que trabalha em troca 
de remuneração. A esse grupo dirige-se a garantia de direitos constante do artigo 13 do Projeto. 
Embora alguns só tenham aplicabilidade no contexto de relação empregatícia, outros são exigíveis 
por empregador e autônomos. 
   
   EMENDA:20046 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Projeto de  
Constituição  
- Dá nova redação ao caput do art. 13, que passa a ser a seguinte:  
Art. 13 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos, rurais e dos servidores públicos, federais, 
estaduais e municipais além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
Justificativa: 
Restabelece a formulação aprovada por unanimidade na Comissão da Ordem Social. 
Na fase das emendas de compatibilização o Sr. Relator acolheu sugestões de vários constituintes e 
acrescentou um trecho ao art. 86 da seção II “Dos Servidores Públicos Civis” que ficou com a 
seguinte redação: “Art. 86 – Aplicam-se, ainda, aos servidores públicos civis, além das disposições 
constantes do art. 13, as seguintes normas específicas:...” 
Desta maneira, no mérito, já teria sido acolhido o nosso intuito com esta emenda. No entanto por uma 
questão de forma julgo que é mais adequado colocar explicitamente no caput do art. 13 que ele 
também se refere em toda sua extensão aos servidores públicos, assim afastamos qualquer 
possibilidade discriminatória contra este segmento de trabalhadores. 
Parecer:   
   Com a aprovação de Emendas que propugnam pela igualdade de direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, a presente Emenda tornou-se prejudicada, ainda mais quando a remissão feita no 
capítulo próprio dos Servidores Públicos assegura a estes direitos que estão garantidos aos 
trabalhadores. 
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___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21731 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 7o, CAPUT.  
Dê-se ao Art. 7o. a seguinte redação:  
Art. 7o. - Além de outros, a lei assegurará aos trabalhadores, os seguintes direitos:  
Exclui-se, nos incisos e parágrafos a expressão "nos termos da lei". 
Justificativa: 
Fazendo remissão o “caput” nos termos da lei, evita-se a necessidade de repeti-lo em cada um dos 
dispositivos, porque todos, mesmo que não expressamente declarados, exigem leis reguladoras do 
direito. 
Parecer:   
   A mudança proposta pela presente emenda muda completamente o espírito do artigo 7º..Se 
acatarmos a presente sugestão significaria condicionar os direitos ali elencados a leis a serem 
criadas pelo Congresso Nacional. Tal como se encontra, tais direitos independem da lei para uma 
eficácia, pois, apenas alguns itens a exigem para uma maior explicitação ou adequação. 
  
   EMENDA:22726 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o caput do art. 7º do Projeto do Relator, pela seguinte redação:  
Art. São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 
Justificativa: 
A substituição do caput faz-se necessária para o aprimoramento do texto e explicitação da 
abrangência dos direitos ali discriminados. 
Parecer:   
   Visa à emenda sob exame, subscrita por expressivo grupo de ilustres constituintes a alterar o 
"caput" do artigo 7º do Substitutivo.  
A esse respeito, consideramos:  
a) o título do capítulo já indica tratar-se dos direitos sociais aqueles que o artigo 7º garante aos 
trabalhadores, não sendo necessária, a nosso ver, a repetição da qualificação no seu "caput";  
b) o termo "trabalhadores" engloba urbanos e rurais, o que torna desnecessária a aplicação proposta; 
e  
c) tampouco parece-nos necessário mencionar que os direitos dos trabalhadores, não listados no 
artigo, também visam à melhoria de sua condição social.  
Por essas razões nosso parecer é pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:23470 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título II  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Dê-se ao Artigo 7º. a seguinte redação:  
Art. 7o. - São direitos dos trabalhadores: 
Justificativa: 
Propugna-se no corpo da Constituição pela inclusão de terminologia definida e exata, sendo a 
expressão “além de outros”, imprecisa, pois não diz quais são os outros direitos. 
Parecer:   
   Parece-nos que a retirada da expressão "além de outros" poderia dar azo à interpretação estreita 
de inexistirem outros direitos dos trabalhadores além dos garantidos na constituição. No entanto o 
processo de negociação entre empregador e empregados pode redundar no estabelecimento de 
direitos outros, cabíveis em situações específicas ou circunstâncias novas, por isso, não previstas no 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:23916 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 7o.  
O "caput" do art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 7o. Além de outros, são direitos dos empregados." 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 7º proposto pela Comissão de Sistematização, 
concede “relação de emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de 
empresas, o que é uma aberração, sendo conveniente a substituição por “empregados”. 
Parecer:   
   Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangente que "empregados". No caso é mais 
apropriado, pois os diversos incisos do artigo 7o. relacionam direitos aplicáveis a empregados, 
profissionais liberais e autônomos ao lado de outros somente exigíveis por quem mantém vínculo 
empregatício. Nesse último caso, é evidente e, portanto, não necessita explicitação, que os 
dispositivos não podem aplicar-se a autônomos e profissionais liberais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24356 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda substitutiva (Título II, cap. II)  
Dê-se ao caput do art. 7o a seguinte redação:  
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"Art. 7o - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e dos servidores públicos federais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, além de outros que visem à melhoria de sua condição:" 
Justificativa: 
Ao segmentar a estrutura inicialmente concebida para a Ordem Social, obrigou-se a Comissão a 
alocar a parte relativa aos servidores públicos sob o título da Organização do Estado. E ao fazê-lo 
deu nova redação ao caput do artigo relativo aos direitos dos trabalhadores, redação essa que fere a 
doutrina seguida inicialmente: não haveria distinção entre trabalhadores e, sendo em última instância 
trabalhadores os servidores públicos, não poderia a categoria estar alijada daqueles direitos. Apenas 
se concebeu algumas normas específicas a maior, em virtude da especificidade do trabalho no Poder 
Público, que se resguarda de certas características típicas (art.63). Não foi, portanto um vício de 
forma ou de técnica legislativa a inclusão dos servidores públicos junto com os demais trabalhadores; 
mas foi, isso sim, resultados de uma concepção avançada que trata por igual, espécies do mesmo 
gênero. 
Por isso mesmo a douta Comissão de Sistematização há de reconsiderar a redação em causa, 
cingindo sua ação aos estritos termos de sua competência regimental. 
Parecer:   
   As normas específicas para os servidores públicos, agrupadas em seção própria do Substitutivo, 
garantem a eles, todos os direitos assegurados aos trabalhadores no artigo 7o.  
Por outro lado, consideramos desnecessário especificar que os direitos são dos trabalhadores 
urbanos e rurais vez que não é possível haver outra categoria de trabalhadores não incluída nelas.  
Finalmente, o caráter social dos referidos direitos encontra-se já explicitado no nome do capítulo, 
constituindo, a nosso ver, redundância, sua inclusão no "caput" do artigo 7o. 
   
   EMENDA:25362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 7o.  
O "Caput" do art. 7o., passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos empregados: 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O anteprojeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 7º proposto pela Comissão da Sistematização, 
concede “relação de emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de 
empresas, o que é uma aberração, sendo conveniente a substituição por “empregados”. 
Parecer:   
   Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangente que "empregados". No caso é mais 
apropriado, pois os diversos incisos do artigo 7o. relacionam direitos aplicáveis a empregados, 
profissionais liberais e autônomos ao lado de outros somente exigíveis por quem mantém vínculo 
empregatício. Nesse último caso, é evidente e, portanto, não necessita explicitação, que os 
dispositivos não podem aplicar-se a autônomos e profissionais liberais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26168 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 32  

 

Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado Caput do artigo 7o.  
Modifique-se o Caput do artigo 7o., que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. - São direitos sociais de homens e mulheres trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
Justificativa: 
A discriminação histórica e cultural da mulher deve ser encarada como dívida social a ser resgatada 
na nova Carta Magna que estamos elaborando, constituindo um imperativo de consciência 
democrática. 
É inadmissível que a força de trabalho da mulher continue sendo explorada e o seu salário continue 
sendo aviltado, quando exerce atividade igual à do homem. 
Portanto, a proposta que ora apresentamos à Assembleia Nacional Constituinte se reveste de um 
sentido de alto alcance social, não se concebendo mais num sistema democrático qualquer tipo de 
discriminação da mulher, que venha marginalizá-la no contexto da sociedade. 
Parecer:   
   Consideramos que o nome do capítulo já diz tratarem-se de sociais os direitos garantidos ao 
trabalhador no artigo 7o. Por outro lado o termo trabalhador engloba a todos que trabalham sejam 
homens ou mulheres, no campo ou na cidade, o que faz desnecessária a especificação proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26415 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 7º. Esta redação:  
Art. 7o. Além de outros, enunciados por lei ou decorrentes da livre negociação, são direitos dos 
trabalhadores: 
Justificativa: 
É conveniente que, no texto constitucional, conste que os direitos dos trabalhadores decorrem ou de 
texto de lei ou de acordos decorrentes da livre negociação. 
Parecer:   
   Parece-nos desnecessário especificar a origem dos direitos outros dos trabalhadores não 
mencionados no artigo 7o. 
Não cabe dúvida a respeito da necessidade de cumprir-se a lei. Por outro lado, o reconhecimento das 
convenções coletivas de trabalho é ordenado em outro inciso do mesmo artigo 7o. 
   
   EMENDA:26537 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do Caput do artigo 7o.  
Dê-se ao "caput" do Artigo 7º. Do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 7o. - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos fundamentais: 
Justificativa: 
Acreditamos que o texto contido na Constituição ora em vigor seja muito mais técnico do que o 
proposto do Projeto da Comissão de Sistematização, pois a Constituição deve apenas enunciar os 
direitos fundamentais dos trabalhadores. 
Caso assim não ocorra, poderá a Constituição se constituir em entrave à modernização do Direito do 
Trabalho Brasileiro, ainda caleado numa vetusta Consolidação das Leis do Trabalho, que já cumpriu 
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seu papel em tempos idos, mas deveria ter sido substituída desde a promulgação da Constituição de 
1946, por um Código do Trabalho que fortalecesse as organizações de empregados e empregadores 
e estabelecesse regras mínimas a serem suplementadas, complementadas e melhoradas pelas 
partes interessadas na mesa de negociação. 
O direito do Trabalho da maioria dos países do mundo ocidental calca-se exatamente neste tripé 
direitos fundamentais na Constituição regras básicas na lei, conquistas e novas condições de trabalho 
no contrato coletivo. 
Serve de exemplo, em nosso continente o que ocorreu no México a partir do incentivo à negociação 
coletiva, onde a disciplina do direito dos trabalhadores não mais se encontra na lei, mas nos contratos 
coletivos e dos regulamentos internos das empresas, como informa MARIO DE LA CUEVA (Derecho 
Mexicano del Trabajo). 
A repetição do texto atual, porém imbuída desse espírito, poderá levar o Brasil a um Direito do 
Trabalho que melhor atenda aos interesses das partes envolvidas no processo da produção e 
circulação de bens. 
Parecer:   
   A nosso ver a emenda não propõe alterações de conteúdo no dispositivo a que visa. Se a redação 
do substitutivo explicita haver direitos outros dos trabalhadores além dos ali mencionados, considera, 
tacitamente, fundamentais os que relaciona.  
Optamos pela forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29750 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 7o. do substitutivo.  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 7o.  
- São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, dos servidores públicos, federais e 
estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outros que visem á melhoria 
de sua condição social: 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   As normas específicas para os servidores públicos, agrupadas em seção própria do Substitutivo, 
garantem a eles, todos os direitos assegurados aos trabalhadores no artigo 7o.  
Por outro lado, consideramos desnecessário especificar que os direitos são dos trabalhadores 
urbanos e rurais vez que não é possível haver outra categoria de trabalhadores não incluída nelas.  
Finalmente, o caráter social dos referidos direitos encontra-se já explicitado no nome do capítulo, 
constituindo, a nosso ver, redundância, sua inclusão no "caput" do artigo 7º. 
   
   EMENDA:31139 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 7o.  
O "caput" do art. 7º. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos empregados: 
Justificativa: 
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O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O projeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 7º proposto pelo Relator, concede “relação de 
emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de empresas, o que é uma 
aberração, sendo conveniente a substituição por “empregados”. 
Parecer:   
   Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangente que "empregados". No caso é mais 
apropriado, pois os diversos incisos do artigo 7º relacionam direitos aplicáveis a empregados, 
profissionais liberais e autônomos ao lado de outros somente exigíveis por quem mantém vínculo 
empregatício. Nesse último caso, é evidente e, portanto, não necessita explicitação, que os 
dispositivos não podem aplicar-se a autônomos e profissionais liberais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31619 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: "caput" do art. 7o.  
Substitua-se o "caput" do art. 7o. pelo seguinte:  
"Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos trabalhadores assalariados". 
Justificativa: 
Entendemos que os direitos assegurados, devem ser aos trabalhadores assalariados, visto que o 
temo “trabalhadores”, pode englobar os autônomos, avulsos, etc. 
Parecer:   
   Entendemos que o "caput" do artigo 7º deve referir-se aos trabalhadores, de forma geral. Os 
direitos que relaciona aplicam-se, alguns, a autônomos e empregados, outros, somente a 
empregados. A aplicabilidade de cada um a uma ou outra situação é evidente. A restrição do 
dispositivo aos assalariados poderia abrir margem à interpretação de carecerem ou autônomos de 
todos aqueles direitos. 
   
   EMENDA:32357 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 7o.  
O "Caput" do art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos empregados: 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O projeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 7º proposto pelo Relator, concede “relação de 
emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de empresas, o que é uma 
aberração, sendo conveniente a substituição por “empregados”. 
Parecer:   
   Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangente que "empregados". No caso é mais 
apropriado, pois os diversos incisos do artigo 7º relacionam direitos aplicáveis a empregados, 
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profissionais liberais e autônomos ao lado de outros somente exigíveis por quem mantém vínculo 
empregatício. Nesse último caso, é evidente e, portanto, não necessita explicitação, que os 
dispositivos não podem aplicar-se a autônomos e profissionais liberais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33771 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 7o.  
O "caput" do art. 7o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos empregados: 
Justificativa: 
O conceito de “trabalhadores” abrange os empregados, os profissionais liberais e autônomos e até 
diretores de empresas. O projeto de Constituição, em seus incisos trata de “relação de emprego”, 
típica e exclusiva dos “empregados”. 
Assim, a expressão “trabalhadores” do caput do artigo 7º proposto pelo Relator, concede “relação de 
emprego” aos profissionais liberais, aos autônomos e aos diretores de empresas, o que é uma 
aberração, sendo conveniente a substituição por “empregados”. 
Parecer:   
   Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangente que "empregados". No caso é mais 
apropriado, pois os diversos incisos do artigo 7º relacionam direitos aplicáveis a empregados, 
profissionais liberais e autônomos ao lado de outros somente exigíveis por quem mantém vínculo 
empregatício. Nesse último caso, é evidente e, portanto, não necessita explicitação, que os 
dispositivos não podem aplicar-se a autônomos e profissionais liberais.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:34147 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 7o. Esta redação:  
Art. 7o. Além de outros, resultantes de lei ou de livre negociação, são direitos dos trabalhadores: 
Justificativa: 
É preciso deixar bem claro que os direitos dos trabalhadores podem ser oriundos do texto 
constitucional, de lei ordinária ou de livre negociação. Desse modo, estaremos evitando que no 
futuro, uma cláusula de dissidio coletivo venha a ser rejeitada em posterior negociação, com 
evidentes prejuízos para o trabalhador. 
Parecer:   
   Parece-nos desnecessário especificar a origem dos direitos outros dos trabalhadores não 
mencionados no artigo 7o.  
Não cabe dúvida a respeito da necessidade de cumprir-se a lei. Por outro lado, o reconhecimento das 
convenções coletivas de trabalho é ordenado em outro inciso do mesmo artigo 7o. 
   
 
   EMENDA:34287 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o "caput" do art. 7o., do Substitutivo do Relator, do Projeto de Constituição, pelo 
seguinte teor:  
"Art. 7o. São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social". 
Justificativa: 
Deve ficar expresso no texto constitucional que os direitos sociais especificados aplicam-se tanto a 
trabalhadores urbanos como rurais.  
ASSINATURAS DE APOIO A EMENDA ABAIXO TRANSCRITA, AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, 
SUBSTITUTIVO DO RELATOR: 
“Art. 7º São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social”. 
Parecer:   
   Visa à emenda sob exame, subscrita por expressivo grupo de ilustres constituintes, a alterar o 
"caput" do artigo 7o. do Substitutivo.  
A esse respeito, consideramos:  
a) o título do capítulo já indica tratar-se dos direitos sociais aqueles que o artigo 7º garante aos 
trabalhadores, não sendo necessária, a nosso ver, a repetição da qualificação no seu "caput";  
b) o termo trabalhadores engloba urbanos e rurais, o que torna desnecessária a explicitação 
proposta; e  
c) tampouco parece-nos necessário mencionar que os direitos dos trabalhadores não listados no 
artigo também visam à melhoria de sua condição social.  
Por essas razões, nosso parecer é pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:34924 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   1) Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 7o:  
Art. 7o. - A lei e as convenções coletivas regularão as relações de trabalho, respeitando 
e disciplinando, entre outros, os seguintes direitos básicos dos trabalhadores.  
............................................  
2) Em consequência suprima-se, nos itens, as referências à lei e à convenção coletiva. 
Justificativa: 
Trata-se de mero aperfeiçoamento de redação. 
Parecer:   
   A redação proposta pelo autor omite outras maneiras de regular as relações de trabalho como o 
acordo coletivo e a sentença normativa da Justiça do Trabalho.  
Consideramos preferível, embora às vezes repetitiva, a forma de Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   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 
[...] 
Art. 8º São direitos dos trabalhadores: 
[...] 

Assinaturas  

1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 
6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 
11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 
15. Caio Pompeu 
16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 
29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 

51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 
80. Aloísio Teixeira 
81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 
92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 

100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 
108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
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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 
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. 
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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. 
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