
 

  

Art. 7º, inciso VI 
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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:  

 [...] 

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

[...] 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00645 DT REC:08/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM A IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS, PROVENTOS E 
PENSÕES. 
 
   SUGESTÃO:02253 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GARANTINDO A TODOS OS TRABALHADORES 
IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E APOSENTADORIA NOS CASOS QUE ESPECIFICA E 
ESTABELECE CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA DE PROFESSORES. 
 
   SUGESTÃO:03215 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS, PROVENTOS 
E PENSÕES. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas especificas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos está disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS - VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas 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: 

[...] 

XIX - Irredutibilidade do salário independentemente do vínculo empregatício ou do 

regime jurídico do trabalho; 

[...] 

 

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

Servidores Públicos a votação do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, suplemento 

104, a partir da p. 174, disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – Emendas Total de emendas localizadas: 4.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

(consulte a íntegra das emendas 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. 

[...] 

V - irredutibilidade do salário ou vencimento; 

[...] 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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

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

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

[...] 

VI - irredutibilidade de salário ou vencimento; 

[...] 

 

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

Relator.  

Publicação: Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 5/8/1987, Supl., 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: 

[...] 

VI - irredutibilidade de salário ou vencimento;  

[...]  

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas 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: 

[...] 

VI - irredutibilidade de salário ou vencimento; 

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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[...] 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 24.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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

[...] 

V - irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em lei, em convenção 

ou em acordo coletivo; 

[...] 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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

[...] 

V - irredutibilidade de remuneração ou vencimento, salvo o disposto em lei, em 

convenção ou em acordo coletivo; 

[...] 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 0127/87, referente à emenda 34310.  

Destaque apresentado nº 7552/87, referente à emenda 22378.  

Destaque nº 414/87, supressivo. 

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

27/01/1988, a partir da p. 1188.  

 

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: 

[...] 

VI - irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o disposto em convenção ou 

acordo coletivo; 

[...] 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 8º, inciso VI. 

 

Discussão e votação: 

                                                      
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
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Requerimento de fusão de emendas e destaques.  O destaque nº 1905 foi 

aprovado. 

Emenda Aditiva nº 00847. A emenda foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/2/1988, a partir da p. 

7586. 

 

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: 

[...] 

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

[...] 

 

Nota: foi dada nova redação, pelo relator para o Art. 7º, VI, conforme relatório geral, 

volume 299, páginas VI e VII transcrito abaixo: 

Art. 7º, VI Corresponde à primeira parte do art. 8º, inciso VI, do Projeto aprovado no 

turno preliminar de votação. A segunda parte, por dizer respeito aos servidores 

públicos, foi transposta para o capitulo da Administração Pública. 

(art. 38, XV). 

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

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Requerimento de destaque nº 664, referente à emenda 00278. O destaque foi 

retirado.  

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

12426. 

 

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:  

[...] 

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

[...] 

 

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: 

[...] 

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

[...] 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/190anc25fev1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/289anc10ago1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00170 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos o  
seguinte artigo, renumerando-se os demais:  
"Art. 3o. Fica garantida a irredutibilidade  
salarial a qualquer trabalhador, independentemente  
de seu vínculo empregatício ou do regime jurídico  
de trabalho.  
§ 1o. A irredutibilidade se estende aos  
aposentados, que farão jus a proventos  
equivalentes ao salário percebido no último mês de  
atividade, acrescido de todas as vantagens  
salariais concedidas à sua categoria, tal como se  
em exercício estivessem, se contarem com:  
a) trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino;  
b) trinta anos de serviço, se do sexo feminino.  
§ 2o. É facultada aposentadoria especial,  
equivalente a oitenta por cento do valor do  
salário percebido no último mês de trabalho,  
acrescido de todas as vantagens salariais  
concedidas à sua categoria, tal como se em  
exercício estivesse, nos seguintes casos:  
a) ao trabalhador do sexo masculino, se  
contar com trinta anos de serviço;  
b) ao trabalhador do sexo feminino, se contar  
com vinte e cinco anos de serviço.  
§ 3o. Nos termos da lei complementar e por  
decisão de junta médica oficial, será concedida  
aposentadoria por invalidez ao trabalhador,  
equivalente a seu salário integral, com base no  
último salário recebido em atividade, acrescido de  
todas as vantagens salariais concedidas a sua  

                                                      
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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categoria profissional, tal como se em exercício  
estivesse, se contar com, pelo menos, metade do  
tempo a que se refere o § 1o. do art. 3o.  
Art. 4o. A aposentadoria proporcional ao  
tempo de serviço será regulamentada por lei especial.  
Art. 5o. Os prazos a que se refere o § 1o.,  
do art. 3o., serão reduzidos em cinco anos no caso  
de profissionais no efetivo exercício do magistério.  
Art. 6o. Será aposentado compulsoriamente o  
trabalhador que atingir a idade de setenta anos.  
Art. 7o. A lei disporá sobre a criação de  
seguro facultativo específico para fazer face,  
subsidiariamente, aos encargos decorrentes da  
aplicação dos §§ 1o. e 2o. do art. 3o." 
Justificativa: 
A aposentadoria, ao invés de se constituir em descanso após uma vida dedicada ao trabalho, tem se 
identificado com mais uma fase de sofrimento físico e mental.  
Físico, pela própria natureza do ser humano que se combate com o passar dos anos; mental, pela 
expectativa do dia seguintes, da alimentação, da saúde, do bem-estar. 
A presente Emenda visa, paralelamente a garantir a irredutibilidade dos salários, estender essa 
possibilidade aos aposentados, em determinadas circunstâncias.  
É fato que a previdência social não possui meios para cobrir plenamente a necessidade dos 
aposentados. Desse modo, a instituição de um seguro, sob forma de previdência aberta a facultativa, 
poderá ser a solução.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00578 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprimir o inciso XIX, do artigo 2o., do  
Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores públicos. 
Justificativa: 
A previsão de irredutibilidade do salário independentemente do vínculo empregatício, ou do regime 
jurídico do trabalho, na verdade cerceia a liberdade do trabalhador na escolha de seu emprego, 
tornando problemática a própria oferta de empregos. 
O aparente benefício, objetivado pelo dispositivo a ser suprimido, pode redundar, na verdade, em 
limitações e dificuldades para quem está procurando outra colocação no mercado de trabalho.  
Parecer:   
   A garantia da irredutibilidade do salário ou vencimento, assegura ao trabalhador um legítimo direito 
que não pode nem deve ser postergado, razão pela qual, consideramos rejeitada a presente Emenda, 
que tem como propósito cercear aquele direito. 
 
   EMENDA:01054 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   O inciso XIX, do artigo 20 do anteprojeto  
oriundo da subcomissão acima indicada, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
"XIX - Irredutibilidade de salário,  
vencimento ou remuneração, independentemente do  
vínculo empregatício ou do regime jurídico do trabalho;" 
Justificativa: 
A emenda visa incluir, além dos salários, as expressões “vencimentos ou remuneração”, pois tais 
termos são próprios dos servidores públicos e todas as regras do Art. 20 aplicam-se a esta categoria.  
A expressão salário, hoje, é vinculada ao regime da CLT, como a expressão vencimento ou 
remuneração é vinculada ao regime Estatutário dos servidores públicos civis da União, Estados e 
municípios, inclusive DF e Territórios e das administrações diretas e indiretas.  
Nesses termos, da emenda propõe a inclusão daquelas expressões para contemplar a universalidade 
de conceitos de retribuição do trabalho assalariado.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Consideramos parcialmente aprovada a emenda, de vez que a sua 
pretensão se encontra contemplada no texto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:01175 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XIX do art. 2o., do Relatório  
Final do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e Servidores Públicos, a  
seguinte redação:  
"XIX - irredutibilidade de salário para os  
empregados e de vencimentos para os servidores públicos." 
Justificativa: 
Tecnicamente o salário é contraprestação ao serviço do lado com substituição. Os avulsos, os 
autônomos, os eventuais, etc, não proíbem salário, no sentido técnico jurídico.  
A remuneração dos servidores públicos recebe, em técnica jurídica, a denominação de vencimentos.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A presente emenda em sua pretensão, contempla em parte, com o que 
estabelece o texto do anteprojeto, no que se refere a irredutibilidade do salário, motivo porque, 
consideramo-la aprovada parcialmente. 
 
   EMENDA:01228 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item XIX do art. 2o.:  
XIX - ... exceto como alternativa ao  
desemprego nos casos em que as pessoas jurídicas,  
em consequência de conjuntura econômico-  
financeira, sejam forçadas a reduzir suas atividades.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

a) quando a iniciativa for do empregador, a  
adoção da medida depende da concordância da  
maioria dos empregados, manifesta na forma da letra "c";  
b) quando a iniciativa for dos empregados, a  
decisão precisará de anuência do empregador;  
c) os empregados poderão tomar a iniciativa  
para evitar dispensa de pessoal ou falência da  
empresa, desde que dela participe a maioria  
absoluta do quadro de pessoal, manifesta em  
assembleia regular, com a presença de dois terços  
dos seus quadros.  
d) os empregados cujos salários forem  
reduzidos na forma do item "c", estão sujeitos a  
uma tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte,  
menor que a normal, em função da percentagem do  
decréscimo, ficando isentos desta antecipação  
quando a percentagem de redução salarial atingir 20%. 
Justificativa: 
A excessiva rigidez dos níveis salariais é fonte de desemprego, pois que a economia sujeita a 
oscilações cíclicas de mercado, resultantes da política do governo, de mudanças nos hábitos do 
consumidor, de obsolescência dos produtos. A melhor maneira de minimizar o desemprego é, 
mediante acordo entre empregados e trabalhadores, acordar uma redução temporária de salários, 
como alternativa ao desemprego ou á falência da empresa.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que a irredutibilidade do salário seja intocável.  
Qualquer exceção que se conceda nesse sentido acarretaria desordens com danos irreparáveis para 
o trabalhador. Este, por sua vez, já vem sofrendo a ação de rotatividade que não é outra coisa senão 
um modo velado usado pelo empregador para reduzir a sua folha de pagamento.  
Portanto, não convém criar um novo artifício que cause maiores prejuízos aos assalariados. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00111 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso V do art. 2o:  
"V - irredutibilidade do salário ou do  
vencimento, salvo quando indispensável para a  
manutenção do emprego, condição que será declarada  
pelos órgãos competentes do poder executivo e após  
procedimentos dos quais participarão a Entidade  
Sindical do trabalhador". 
Justificativa: 
A irredutibilidade dos salários é princípio que não se pode transigir. Há casos, no entanto, que a única 
alternativa será a demissão, que é pior para os empregados. Em tal hipótese, o poder público junto 
com o sindicato poderão admitir que o empregado aceite reduzir o salário para preservar o emprego.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Se a irredutibilidade dos salários é princípio que não se pode transigir, não vemos como atender à 
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sugestão ora apresentada. Se admitirmos qualquer exceção, correríamos o risco de no futuro apelar-
se para ela causando danos irreparáveis para a classe trabalhadora. 
   
   EMENDA:00343 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Ao art. 2o., inciso V, do substitutivo  
apresentado pela Comissão da Ordem Social, dê-se a  
seguinte redação:  
"Art. 2o. - ................................  
V - Irredutibilidade do salário ou remuneração;" 
Justificativa: 
A irredutibilidade não poderá ficar restrita somente a abrangência do que seja salário ou vencimento. 
A composição salarial dos empregados e servidores civis, compõe-se de várias parcelas, cuja soma é 
conceituada como “remuneração”.  
Não se pode restringir a irredutibilidade somente a uma parcela do total mensal, mas a toda a sua 
composição, daí a substituição do termo “vencimento”, por “remuneração”, mais abrangente e mais 
correta para a ordem social.  
É importante salientar que muitas categorias de empregados e de servidores possuem um salário 
apenas para fins de base, percebendo outras vantagens e benefícios que lhe acrescentam a parte 
variável. Esta pois deve também ser incluída no texto constitucional.  
Parecer:   
   Rejeitada. O fato de determinadas parcelas da remuneração serem consideradas hoje parte 
integrante do salário é distorção que, em nossa opinião, não deve determinar o texto constitucional.  
As parcelas extra-salário devem voltar a ser o que inicialmente foram: expressão de condições 
particulares de cada trabalhador. Algumas permanentes, como os adicionais por tempo de serviço. 
Outras temporárias e vinculadas a conjunturas determinadas. Não cabe considerar irredutível, por 
exemplo, a gratificação paga por trabalho em localidade isolada no momento em que o trabalhador já 
não se encontra lá.  
Por essa razão, consideramos que o princípio da irredutibilidade deve aplicar-se somente a salários e 
vencimentos. A eventual desproporção entre estes e o restante da remuneração é situação 
passageira e sua consideração não seria condizente com a generalidade e a permanência 
necessárias ao texto da Constituição. 
   
   EMENDA:00796 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do artigo 2o. do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão. 
Justificativa: 
Os valores salariais e dos vencimentos dos servidores devem resultar das condições da economia. O 
Estado, que não gera riquezas, não pode manter salários além de suas possibilidades, que resultam 
da arrecadação. Por igual, a iniciativa privada deve ter seus salários regulados pelo mercado.  
Parecer:   
   Rejeitada. Se o mercado fosse suficiente para garantir condições de vida dignas para todos, 
qualquer normatização trabalhista seria desnecessária. É necessário impor limites às forças do 
mercado de forma a preservar o trabalhador no que toca a emprego e salário. É direito seu, e deve 
constar do texto constitucional, a irredutibilidade do salário que já ganhou. 
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   EMENDA:00871 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao item V do art. 2o. 
Justificativa: 
A irredutibilidade é princípio da legislação ordinária e não da Constituição. Há situações de crise em 
que, para manter o empego, os salários podem ser reduzidos temporariamente. Essa possibilidade 
não pode ser cortada pela Constituição.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O inciso V do artigo 2o. e o VI do 32 contemplam, com redação própria, o 
conteúdo da emenda. 
   
   EMENDA:00902 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 2o., inciso V.  
Redija-se assim:  
V - irredutibilidade dos salários e  
vencimentos e dos benefícios devidos pela  
Previdência Social. 
Justificativa: 
Com a modificação, pretende-se dar garantia, ao trabalhador aposentado, de que não haverá 
redução nos valores dos benefícios devidos pela Previdência Social, tais como: aposentadoria, 
pensão, auxílio-doença e auxílio-acidente.  
   
   EMENDA:01100 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social:  
Art. - Irredutibilidade do salário,  
vencimento ou vantagens percebidas  
permanentemente, há, pelo menos, 3 (três) anos. 
Justificativa: 
O princípio da irredutibilidade não deve limitar-se ao salário e vencimento. Há que considerarem-se, 
por questão de justiça social, as vantagens de caráter permanente, que estejam sendo percebidas a 
tempo superior a instalação do atual governo.  
Todos sabemos da política de arrocho salarial introduzida pela chamada “revolução de 64”, fazendo 
com que as vantagens de caráter específico passassem a integrar o salário do trabalhador e do 
funcionário público, razão pela qual se propõe a aprovação da emenda.  
Esta sugestão foi encaminhada pelo Prof. Dr. José Mario Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte 
pelo Estado do Maranhão, que recebe nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos 
competentes da Assembleia Nacional Constituinte.  
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Parecer:   
   Rejeitada. O fato de, nos últimos anos, haver-se tornado comum a inclusão, na prática, de 
vantagens ao salário, constitui distorção ao que o texto constitucional não deve legitimar. Vantagens, 
mesmo que percebidas permanentemente, originam-se de condição particular do trabalhador que as 
recebe.  
Essas condições, em boa parte, são de natureza temporária, não se justificando, portanto, a 
aplicação, nesse caso, do princípio da irredutibilidade. 
   
   EMENDA:01136 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:  
Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores salários, proventos ou pensões, e a  
irredutibilidade desses pagamentos. 
Justificativa: 
A melhoria da condição social do trabalhador é um princípio que certamente estará inscrito na 
Constituição Federal de 1987 e entre os seus complementos há de figurar o da irredutibilidade de 
salários e por extensão de proventos e de pensões.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O conteúdo da emenda sob análise encontra-se contemplado no 
Substitutivo, particularmente nos incisos V do artigo 2o. e VI do 32. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:02633 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 14  
Modifique-se o artigo 14, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Artigo 14 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e às de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
transporte, lazer, vestuário, higiene e  
previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
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prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou  
sentença normativa;  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o artigo 13, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e  
as de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especiais previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com tradição local;  
XII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias  
anuais remunerados;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, por período estabelecido por lei;  
XIV - Higiene e segurança no trabalho noturno  
e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a (três) horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVII - Aposentadoria; no caso do trabalhador  
rural, nas condições previstas nesta Constituição;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade  
, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas  
e órgãos públicos;  
XIX - Seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
O trabalho e o capital devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que lutam seriamente com as dificuldades atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos.  
É a justificativa.  
 
   
   EMENDA:04561 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 14 - incisos V, VI e XI - Suprima-se a  
referência a "vencimentos" e "vencimento",  
respectivamente. 
Justificativa: 
Vencimentos é vocábulo de acepção tradicionalmente restrita: retribuição pelo efetivo exercício de 
cargo público, isto é, o ocupado privativamente por servidor público de regime jurídico não trabalhista, 
denominado funcionários.  
Havendo capitulo próprio, com disposições especiais relativas a servidores públicos, a referência a 
vencimentos nos incisos V, VI e XI do artigo 14 é inadequada e assistemática.  
   
   EMENDA:04781 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   O inciso VI do art. 14 do anteprojeto passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 14 - ..................................  
............................................  
VI - Irredutibilidade de salário ou  
vencimento, exceto por livre acordo entre as  
partes, em situações definidas em lei. 
Justificativa: 
A redução de salários através de livre negociação é prática usual no mundo moderno, pois possibilita 
a manutenção do bem maior que é o emprego.  
Outrossim, a redação atual inviabilizaria a obtenção de emprego em empresas de menores condições 
econômico-financeiras.  
A proposta preserva o princípio da irredutibilidade salarial, todavia adequando-a à dinâmica das 
relações trabalhistas, onde as crises também se fazem presentes. A emenda também estimula as 
negociações coletivas com as organizações sindicais.  
   
   EMENDA:04818 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 inciso IV do art. 14 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
ART. 14 ....................................  
IV - Irredutibilidade de salário ou  
vencimento, exceto por livre acordo entre as  
partes, em situações definidas em lei." 
Justificativa: 
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A redução de salários através de livre negociação é prática usual no mundo moderno, pois possibilita 
a manutenção do bem maior que é o emprego.  
Outrossim, a redação atual inviabilizaria a obtenção de emprego em empresas de menores condições 
econômico-financeiras.  
A proposta preserva o princípio da irredutibilidade salarial, todavia adequando-a à dinâmica das 
relações trabalhistas, onde as crises também se fazem presentes. A emenda também estimula as 
negociações coletivas com as organizações sindicais.  
 
   EMENDA:05008 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto:  
a) o inciso VI do Capítulo II, do Artigo 14. 
Justificativa: 
Sugerimos a supressão deste inciso, por considerarmos assunto de Lei Ordinária.  
 
   EMENDA:05456 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO II DO TÍTULO II,  
DO ANTEPROJETO DO RELATOR, ARTIGOS 14, 15, 16 e 17  
DANDO-SE NOVA REDAÇÂO  
DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. - São Direitos Sociais.  
I - Garantia do direito ao trabalho;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual;  
IV - salário mínimo fixado em lei;  
V - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário-mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
XX - o salário do trabalho noturno será superior ao diurno;  
XIX - participação nos lucros conforme definido em lei;  
XX - proporção mínima de empregados brasileiros, em todas as empresas e em seus 
estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente familiar;  
XXI - duração de trabalho não excedente a 8  
(oito) horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação;  
XXII - repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos;  
XXIII - gozo de férias anuais, com remuneração  
XXIV - licença remunerada à gestante, antes e depois do parto;  
XXV - saúde e segurança do trabalho;  
XXVI - proibição de trabalho noturno e insalubre aos menores;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes dos empregados;  
XXIX - garantia de permanência no emprego aos trabalhadores acidentados no trabalho ou porta-  
dores de doenças profissionais, nos casos definidos em lei;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho.  
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Art. - A lei protegerá o trabalho.  
Art. - A indenização acidentária, não exclui  
a do direito comum, em caso de dolo ou culpa do empregador. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:01369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, inciso VI  
Suprima-se o inciso VI, do artigo 13, do  
anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Agasalha o inciso em epígrafe o propósito de insculpir-se, no texto constitucional, o princípio da 
irredutibilidade salarial.  
À primeira vista, a norma é atraente. Contudo, na realidade fática da economia de mercado, esse 
princípio poderá criar dificuldades insuportáveis tanto para o trabalhador como para a empresa.  
Em conjuntura recessiva, tem o empregador de fazer toda a sorte de dificuldades (retração de crédito, 
diminuição do consumo, escassez de matérias primas, etc.) que ele, como seus próprios recursos, 
não pode dominar. Então, é muito comum o empregador ter de reduzir seus gastos para conservar 
todos os empregados em atividade. É a situação em que a conservação do emprego interessa, antes 
de tudo o mais, ao assalariado. 
Não pode nem deve a Carta Constitucional criar entraves ao empregado e ao patrão empenhados na 
busca de uma solução para seus problemas.  
Cumpre ressaltar que, na atual situação de nosso país, acordos no sentido de produzir salários 
visando a manutenção de empregos têm sido formalizados entre empregados e empregadores.  
Parecer:   
   A irredutibilidade dos salários deve ser inscrita como um dos direitos fundamentais do trabalhador, 
a exemplo do que, há décadas, já é consagrado para o servidor público. Ao justificar a Emenda, 
lembra o seu Autor situações conjunturais da empresa ou motivos de força maior ainda em que, 
temporariamente, é necessário reduzir os salários para a própria sobrevivência do empreendimento. 
Esses casos excepcionais poderão ser regulados em lei, como hoje acontece, ou em convenção 
coletiva, nos termos do substitutivo.  
 
   
   EMENDA:02488 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Modifique-se o artigo 13, que passará a ter a seguinte redação:  
"Artigo 13 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e às de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
transporte, lazer, vestuário, higiene e  
previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou  
sentença normativa;  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o artigo 13, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e  
as de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especiais previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com tradição local;  
XII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias  
anuais remunerados;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, por período estabelecido por lei;  
XIV - Higiene e segurança no trabalho noturno  
e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a (três)  
horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVII - Aposentadoria; no caso do trabalhador  
rural, nas condições previstas nesta Constituição;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade  
, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas  
e órgãos públicos;  
XIX - Seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço;  
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XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que lutam seriamente com as dificuldades atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos.  
É a justificativa.  
Parecer:   
   A sugestão contida na presente emenda traz em seu bojo valiosíssimas contribuições no sentido de 
aprimorar o Projeto. Várias alterações de redação nela apresentadas deverão ser incorporadas ao 
Substitutivo a fim de que seu conteúdo seja mais consoante a um texto constitucional. 
   
   EMENDA:04235 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 13 - incisos V, VI e XI - Suprima-se a  
referência a "vencimentos" e "vencimento", respectivamente. 
Justificativa: 
Vencimentos é vocábulo de acepção tradicionalmente restrita: retribuição pelo efetivo exercício de 
cargo público, isto é, o ocupado privativamente por servidor público de regime jurídico não trabalhista, 
denominado funcionário. 
Havendo capítulo próprio, com disposições especiais relativas a servidores públicos, a referência a 
vencimentos nos incisos V, VI e XI do artigo 13 é inadequada e assistemática. 
Parecer:   
   Tendo acolhido Emendas supressivas dos itens V e XI, perde objetivo a proposta em exame. 
Quanto ao item VI, cabe-nos observar que os direitos enumerados no artigo 13 são extensivos aos 
servidores públicos, daí a referência a "vencimentos". 
   
   EMENDA:04433 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso VI do Art. 13  
O inciso VI do art. 13 do projeto passa ter a  
seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
............................................  
VI - Irredutibilidade de salário ou  
vencimento, exceto por livre acordo entre as  
partes, em situações definidas em lei. 
Justificativa: 
A redação de salários através de livre negociação é prática usual no mundo moderno, pois possibilita 
a manutenção do bem maior que é o emprego.  
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Outrossim, a redação atual inviabilizaria a obtenção de empregos em empresas de menores 
condições econômicas-financeiras.  
A proposta preserva o princípio da irredutibilidade salarial, todavia adequando-a á dinâmica das 
relações trabalhistas, onde as crises também se fazem presentes. A emenda também estimula as 
negociações coletivas com as organizações sindicais.  
Parecer:   
   Aprovamos a Emenda apenas acrescentando a hipótese de convenção coletiva.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04469 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emenda Art. 13  
O inciso IV do art. 13 do projeto passa a ter  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
a seguinte redação:  
O inciso IV do art. 13 do projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
Art.13.......................................  
Art. 13 ....................................  
IV - Irredutibilidade de salário ou  
IV - Irredutibilidade de salário ou  
vencimento, exceto por livre acordo entre as  
vencimento, exceto por livre acordo entre as  
partes, em situações definidas em lei."  
partes, em situações definidas em lei. 
Justificativa: 
A redução de salários através delivre negociação é prática usual no mundo moderno, pois possibilita 
a manutenção do bem maior que é o emprego.  
Outrossim, a redação proposta inviabiliza a obtenção de emprego em empresas de menores 
condições econômico-financeiras.  
A proposta preserva o princípio da irredutibilidade salarial, todavia adequando-a à dinâmica das 
relações trabalhistas, onde as crises também se fazem presentes. A emenda também estimula as 
negociações coletivas com as organizações sindicais.  
Parecer:   
   Com pequena variação redacional e o acréscimo da hipótese de convenção coletiva, acolhemos na 
essência a Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04656 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, inciso VI  
Suprima-se do projeto:  
a) o inciso VI do Capítulo II, do Artigo 13. 
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Justificativa: 
Sugerimos a supressão deste inciso, por consideramos assunto de Lei Ordinária.  
Parecer:   
   A irredutibilidade do salário é princípio basilar da relação empregatícia. Por isso que, somente em 
hipóteses excepcionais, pode ser negociada ou afetada. 
   
   EMENDA:05076 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II,  
do Projeto do Relator, artigos 14, 15, 16 E 17  
dando-se nova redação:  
Dos Direitos Sociais  
Art. 13. - São Direitos Sociais.  
I - Garantia do direito ao trabalho;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual;  
IV - salário mínimo fixado em lei;  
V - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VII - piso salarial proporcional à extensão e  
à complexidade do trabalho realizado;  
XX - o salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno;  
XIX - participação nos lucros, conforme  
definido em lei;  
XX - proporção mínima de empregados  
brasileiros, em todas as empresas e em seus  
estabelecimentos, salvo as microempresas e as de  
cunho estritamente familiar;  
XXI - duração de trabalho não excedente a 8  
(oito) horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação;  
XXII - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos;  
XXIII - gozo de férias anuais, com remuneração;  
XXIV - licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto;  
XXV - saúde e segurança do trabalho;  
XXVI - proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados;  
XXIX - garantia de permanência no emprego aos  
trabalhadores acidentados no trabalho ou  
portadores de doenças profissionais, nos casos  
definidos em lei;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho;  
Art. 15 - A lei protegerá o salário.  
Art. 16 - A indenização acidentária não  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 22  

 

exclui a do direito comum, em caso de dolo ou  
culpa do empregador. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível condigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda é substitutiva apenas no sentido de dar nova redação às disposições do Capítulo II do 
Título II conforme, aliás, ressalta o seu Autor na "justificação". Nessas condições, acolhemos diversas 
das propostas apresentadas que expungiram matéria pertinente à legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:06445 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II, do Título II, do  
presente projeto, que trata dos Direitos Sociais,  
a seguinte redação:  
CAPÍTULO II  
Dos Direitos Sociais dos Trabalhadores  
Art. 13. São Direitos Sociais dos  
Trabalhadores urbanos e rurais, além de outros,  
nos termos do Código do Trabalho, instituído pelo  
parágrafo - 3o.,do artigo 16 desta constituição, os seguintes:  
I - garantia de direitos ao Trabalho, através  
de relação de emprego estável, na forma da lei;  
II - em caso de desemprego, a assistência,  
mediante o seguro-desemprego;  
III - salário mínimo, unificado em todo  
Brasil, capaz de atender, as necessidades básicas,  
suas, de sua família, com moradia, alimentação,  
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,  
instituindo na forma da lei;  
IV - salário-família aos seus dependentes;  
V - será mantido o poder aquisitivo do  
trabalhador, na forma da lei;  
VI - no vencimento e no salário do  
trabalhador, não será permitido a irredutibilidade;  
VII - salário de trabalho noturno, será  
superior em 50% do diurno e a hora noturna, será  
de 45 minutos;  
VIII - participação nos lucros das empresas e  
outros benefícios, previstos em lei;  
IX - gratificação de Natal, com base na  
remuneração da data do seu pagamento, na forma da lei;  
X - a jornada semanal de trabalho, será de  
quarenta horas, e a duração diária, não excederá a  
8 horas, com intervalo para o descanso, na forma da lei;  
XI - férias anuais de trinta dias,  
remuneradas, em dobro;  
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XII - repouso remunerado semanal e nos  
feriados, civis, e religiosos, de conformidade com  
a tradição local;  
XIII - higiene, saúde e segurança do trabalho;  
XIV - licença remunerada à gestante, por  
período não inferior a noventa dias, sem prejuízo  
do emprego e do salário;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação  
coletiva, na forma da lei;  
XVI - o empregador garantirá aos filhos dos  
empregados, até aos seis anos de idade,  
assistência em creches e pré-escolar, em empresas  
privadas e órgão públicos;  
XVII - aposentadoria, ao trabalhador rural,  
na forma do art. 356;  
XVIII - jornada de seis horas para trabalho  
realizado em turnos ininterruptos de revezamentos;  
XIX - seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - proibido o trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas, na forma da lei ou  
convenção coletiva, de conformidades com as normas  
do inciso XIII, além destas:  
a) - fica proibido o trabalho nas mesmas  
condições deste inciso, e à noite para menores de dezoito anos;  
b) - para mulheres gestantes;  
c) - os menores de quatorze anos, trabalharão  
como aprendizes, por período nunca superior a três  
horas diária, salvo em caso previsto em lei.  
XXI - fixação das porcentagens de empregados  
brasileiros, nos serviços públicos, dados em  
concessões, e nos estabelecimentos de determinados  
casas comerciais e indústrias.  
Art. 14. Aos trabalhadores domésticos, são  
assegurados os mesmos direitos dos trabalhadores,  
urbanos e rurais, na forma da lei.  
Parágrafo único. O trabalho doméstico por  
menores, estranhos à família, em regime de  
gratuidade, é proibido.  
Art. 15. A lei protegerá o salário e punirá  
como crime a retenção, definitiva ou temporária, de  
qualquer forma de remuneração do trabalho já realizado.  
Art. 16. A indenização por acidente, prevista  
no inciso XIX do art. 13, não exclui a do direito  
comum, em caso de dolo ou culpa do empregador.  
§ 1o. A culpa do patrão é presumida, pelo ato  
culposo do seu preposto.  
§ 2o. É manifestada a culpa, através de falta  
inescusável, concernente à segurança do empregado,  
ou à sua exposição a perigo no desempenho de sua atividade.  
§ 3o. O Congresso Nacional; instituirá o  
Código do Trabalho, que conterá todas as normas  
que regulam as relações individuais e coletivas do Trabalho. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada, que altera o presente Capítulo, inclusive reduzindo-o, tem como 
finalidade, sintetizar as normas constitucionais, e coloca para o âmbito da lei trabalhista substantiva, 
que é o Código do Trabalho, a fim de que nele sejam condensadas, todas as normas, que dizem 
respeito as relações, coletivas e individuais do trabalho, eliminando de uma vez por todas, os 
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atrapalhos da vigente Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, que apesar de ser o diploma que 
rege as relações do trabalho e capital, tem sido responsável pelos problemas mais angustiante, em 
virtude do elenco de leis, que a cada ano, são ditadas e inseridas em seu contexto.  
É claro, que não se pode deixar de exultar ante a iniciativa de ser compilado o Código do Trabalho, 
pois, neste dispositivo, que estão contidas as normas do direito positivo do trabalhador, haveremos 
de dar maior segurança e tranquilidade à legislação trabalhista, visto que, o maior problema, é a falta 
de codificação das leis trabalhista, a fim de propiciar ao trabalhador brasileiro, o respaldo necessário 
a sua emancipação no âmbito do trabalho, pois não tenho dúvidas de que este Código, será o 
portador das mais auspiciosas esperanças no campo das conquistas trabalhistas, principalmente, na 
virada desde século, quando há um vazio a preencher, e só com a nova Constituição que dá ao 
Congresso Nacional a competência para a elaboração de um Código do Trabalho, e que coroa de 
êxito as conquistas, que se projetou durante séculos, nos canais competentes, em busca de dotar o 
trabalhador brasileiro, das mais elevadas e sábias conquistas moldadas nos ditames da Organização 
Internacional do Trabalho – O.I.T, e que zelam pela preservação dos direitos humanos, hoje, às 
vezes, tão desprezíveis, porém não têm sido suficientes para fazer recusar os trabalhadores que têm 
defendido com todo o denodo, as conquistas dos seus antepassados. 
Parecer:   
   A presente sugestão traz em seu bojo uma valiosa contribuição para o aprimoramento do texto do 
projeto. Nesse sentido, deveremos incorporar várias modificações ali contidas que se fazem 
necessárias para uma maior caracterização da matéria constitucional.  
Obviamente, não houve um aproveitamento integral da emenda, devido à complexidade do artigo 13 
que exige um consenso bastante amplo. 
   
   EMENDA:07004 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao título II, Capítulo II,  
Artigos 13, 14, 15 e 16, que passarão a ter a  
seguinte redação:  
Dos Direitos Sociais  
Art. - São direitos sociais dos trabalhadores:  
I - garantia do direito ao trabalho  
II - seguro-desemprego  
III - fundo de garantia  
IV - reajuste e irredutibilidade de salários,  
remunerações, vencimentos, proventos e pensões,  
iguais para ativos e inativos;  
V - salário mínimo nacional unificado;  
VI - piso salarial  
VII - gratificação natalina;  
VIII - salário por trabalho noturno superior ao diurno;  
IX - equidade de salários e vencimentos, de  
admissão, dispensa e promoção para o desempenho de  
tarefas idênticas;  
X - salário-família;  
XI - participação nos lucros ou nas ações;  
XII - jornada de trabalho não superior a  
quarenta e oito horas, com intervalo para  
alimentação e repouso;  
XIII - repouso semanal remunerado;  
XIV - remuneração em dobro em caso de serviço  
extraordinário;  
XV - férias anuais remuneradas;  
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XVI - licença à gestante  
XVII - saúde e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas, salvo Lei ou convenção coletiva;  
XIX - proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de dezoito anos;  
XX - proibição de qualquer trabalho aos  
menores de doze anos, salvo na condição de aprendiz;  
XXI - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XXII - aposentadoria, com as garantias do inciso IV;  
XXIII - garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até seis anos de idade, em  
creches e pré-escolas, nas empresas privadas e  
órgãos públicos;  
XXIV - jornada de seis horas para o trabalho  
realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXV - garantia de permanência no emprego aos  
trabalhadores acidentados no trabalho ou  
portadores de doenças profissionais, nos casos  
definidos em lei, sem prejuízo da remuneração  
antes percebida;  
XXVI - seguro contra acidentes do trabalho;  
XXVII - participação nas vantagens advindas  
da modernização tecnológica e da automação, que  
não prejudicarão seus direitos adquiridos.  
- único - A Lei regulamentará o disposto neste Artigo.  
Art. - Aos trabalhadores domésticos são  
assegurados os direitos previstos nos incisos IV,  
V, VII, VIII, x, XIII, XV, XIX, XX, XXII, XXV, do  
Art. 13; além da integração e Previdência Social  
e Aviso Prévio de Dispensa, ou equivalente em dinheiro;  
§ único - não será permitido o trabalho  
gratuito de menores estranhos à família.  
Art. - A indenização acidentaria não exclui a  
do direito comum, no caso de dolo ou culpa do empregador.  
§ único - .................................. 
Justificativa: 
Evitando prolixidade e redundância, além de subtrair matéria que deva ser tratada em Lei 
Complementar ou Ordinária, a presente emenda objetiva garantir os direitos essenciais ao 
trabalhador.  
Parecer:   
   Concordamos com o autor da presente emenda quanto à necessidade de eliminar do texto as 
prolixidades e redundâncias. Entretanto, considerando que o texto constitucional deve ser lido 
também pelo homem comum, devemos realizá-lo de tal forma que a ele seja acessível e 
compreensível, sem com isso prejudicarmos sua linguagem própria.  
 
   
   EMENDA:07985 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
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Dispositivo emendado: artigo 13  
Modifique-se o art. 13, que passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e as de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
transporte, lazer, vestuário, higiene e  
previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízos de sua elevação real.  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Proibição de distinção entre o trabalho  
manual, técnico ou intelectual ou entre os  
profissionais respectivos.  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Promoção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo às microempresas e  
às de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especialmente previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
XII - Gozo de férias anuais remuneradas,  
conforme definir a lei.  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, sem prejuízo do emprego, por  
período estabelecido em lei;  
XIV - Higiene e segurança do trabalho;  
XV - Proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a 4  
(quatro) horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;  
XVII - Aposentadoria integral para o  
trabalhador rural e urbano, nas condições prevista  
nesta Constituição; a aposentadoria para o  
professor após 30 (trinta) anos e, para a  
professora, após 25 (vinte e cinco) anos de  
efetivo exercício em funções de magistério, com  
salário integral;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
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empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade,  
em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e  
órgãos públicos, mediante salário educação;  
XIX - Assistência sanitária, hospitalar e  
médica preventiva;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço ou  
indenização equivalente, conforme dispuser a lei;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei;  
XXII - Previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez e morte, seguro-  
desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e  
proteção da maternidade, mediante contribuição da  
União, do empregado e do empregador;  
XXIII - Greve, nos casos previstos em lei;  
XXIV - Salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
XXV - Colônias de férias e clínicas de  
repouso, recuperação e convalescença, mantidas  
pela União, nos termos da lei. 
Justificativa: 
O trabalho e o capital devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que lutam seriamente com as dificuldades atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos.  
É a justificativa.  
Parecer:   
   A presente emenda traz uma valiosa contribuição para uma revisão completa do artigo 13 e seus 
incisos. Sem enumerarmos detalhadamente o que pretendemos incorporar no Substitutivo, 
esperamos que haja uma sensível melhora na sua composição.  
 
   
   EMENDA:09140 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 13, inciso VI.  
Acrescente-se ao inciso VI do art. 13 do  
Projeto de Constituição, o seguinte:  
"Art. 13 - ..................................  
..................................................  
IV - ....; ressalvadas as exceções legais". 
Justificativa: 
A lei ordinária já prevê hoje a possibilidade de redução de salário com correspondente redução da 
jornada de trabalho. Há que se fazer, portanto, as ressalvas, já que muitas vezes tal medida se faz 
necessária do ponto de vista econômico da empresa, que opta por este expediente na tentativa de 
não provocar demissões em massa.  
Parecer:   
   Concordamos com a Emenda, acrescentando, apenas, a hipótese de acordo coletivo como 
alternativa válida para situações de emergência em que não haja legislação preexistente.  
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   EMENDA:09931 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, VI.  
Dê-se nova redação ao inciso VI do artigo 13.  
VI - irredutibilidade do salário ou do  
vencimento, salvo quando indispensável para a  
manutenção do emprego, condição que será declarada  
pelos órgãos competentes do Poder Executivo e após  
procedimentos dos quais participarão a Entidade  
Sindical do trabalhador. 
Justificativa: 
A irredutibilidade dos salários é princípio que não se pode transigir. Há casos, no entanto, que a única 
alternativa será a demissão, que é pior para os empregados. Em tal hipótese, o poder público junto 
com o sindicato poderão admitir que o empregado aceite reduzir o salário para preservar o emprego.  
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda no seu objetivo de salvaguardar situações excepcionais em que 
imperioso se torna a redução da paga salarial, ao deixar para a lei ordinária, ou acordo coletivo, o 
disciplinamento dessas hipóteses.  
 
   
   EMENDA:11078 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o inciso VI, do art. 13, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pela seguinte redação:  
Inciso: irredutibilidade de salário,  
vencimento e proventos da aposentadoria; 
Justificativa: 
A emenda visa a garantir a irredutibilidade também dos proventos da aposentadoria.  
Parecer:   
   Toda matéria referente a seguridade social, como, aposentadorias, proventos e pensões, deve ficar 
restrita, ao capítulo próprio do texto constitucional.  
 
   
   EMENDA:11698 PARCIALMENTE APROVADA 
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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 29  

 

O inciso VI do art. 13 do projeto passa a ter  
a seguinte redação:  
"VI - irredutibilidade de salário ou  
vencimento, exceto por livre acordo entre as partes." 
Justificativa: 
A redução de salários através de livre negociação é prática usual no mundo moderno, pois possibilita 
a manutenção do bom maior que é o emprego nos momentos de crise econômica. A emenda propõe 
a livre negociação.  
Parecer:   
   Concordamos com a Emenda e com as razões que a fundamentam. Apenas preferimos, ao invés 
de "livre estipulação entre partes", a expressão "acordo coletivo”, mais ampla e fruto de negociação.  
 
   
   EMENDA:12040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição.  
Emenda - Altera a Redação ao At. 13, VI  
Art. 13. ....................... 
VI - Irredutibilidade de salário, salvo  
quando decorrência de livre estipulação entre partes. 
Justificativa: 
A liberdade de negociação, entre empregados, com a tutela do PODER PÚBLICO, deve ser princípio 
fundamental nas relações de trabalho.  
A irredutibilidade de salários, como norma geral, impossibilita qualquer acordo visando adequar o 
custo de mão-de-obra às possibilidades de Empresa, tendo como consequência a dispensa daqueles 
com remuneração maior e sua substituição, por outros, que se contentem com maior salário.  
Parecer:   
   Concordamos com a Emenda e com as razões que a fundamentam. Apenas preferimos, ao invés 
de "livre estipulação entre partes", a expressão "acordo coletivo", mais ampla e fruto de negociação.  
 
   
   EMENDA:12661 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao item VI do art. 13 
Justificativa: 
A irredutibilidade é princípio da legislação ordinária e não da Constituição. Há situações de crise em 
que manter o emprego, os salários poder ser reduzidos temporariamente. Essa possibilidade não 
pode ser cortada pela Constituição.  
No tocante aos vencimentos, a Constituição, ao torna-los irredutíveis, praticamente cancela-se 
legaliza os vencimentos de ocupantes de funções públicas, conhecidos como “marajás”.  
Parecer:   
   É fundamental que permaneça no Projeto o princípio da irredutibilidade, sem o qual o trabalhador 
estaria sujeito a toda sorte de abusos.  
Entretanto, com a finalidade de adequar o preceito à realidade, devemos delegar à lei ordinária, 
convenção ou acordo coletivo as possíveis exceções.  
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   EMENDA:12835 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DOS INCISOS V, VI, VII, e VIII, DO ART. 13.  
Suprimam-se os incisos V, VI, VII e VIII do art. 13 do Projeto de Constituição: 
Justificativa: 
A matéria versada nos incisos cuja supressão se indica dizem respeito a política salarial, que deve 
variar de acordo com as flutuações de ordem econômica.  
Como a política salarial tem íntima ligação com a política econômica do Governo, a matéria deve ser 
deixada à lei ordinária, muito mais flexível ante as necessidades de mudanças ocasionadas pela 
flutuação do mercado.  
Não é, assim, matéria para ser versada em uma Constituição, cuja alteração é mais demorada e 
muito difícil.  
Parecer:   
   Entendemos que os incisos V e VIII devem ser suprimidos porque seu conteúdo já se acha 
contemplado no IV. Quanto aos itens VI e VII, estes estabelecem dois princípios fundamentais que 
devem constar no texto constitucional.  
Pela aprovação parcial, na forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:15120 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 13, capítulo II, inciso IV  
Suprimam-se do projeto:  
a) - O inciso VI do Capítulo II, do Artigo 13. 
Justificativa: 
Sugerimos a supressão deste inciso, por consideramos assunto de Lei Ordinária.  
Parecer:   
   Pretende o autor a supressão do inciso VI do art. 13 do Projeto que garante ao trabalhador a 
irredutibilidade de salário ou vencimento.  
Somos pela manutenção do dispositivo. A irredutibilidade é direito já consagrado na legislação social 
brasileira e deve constar do texto constitucional. Consideramos, contudo, necessário explicitar a 
possibilidade de ressalvas futuras definidas em lei, convenção ou acordo coletivo.  
 
   
   EMENDA:15138 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao item VI do art. 13. 
Justificativa: 
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A irredutibilidade é princípio da legislação ordinária e não da Constituição. Há situações de crise em 
que manter o emprego, os salários poder ser reduzidos temporariamente. Essa possibilidade não 
pode ser cortada pela Constituição.  
No tocante aos vencimentos, a Constituição, ao torna-los irredutíveis, praticamente cancela-se 
legaliza os vencimentos de ocupantes de funções públicas, conhecidos como “marajás”.  
Parecer:   
   Pretende o autor a supressão do inciso VI do art. 13 do Projeto que garante ao trabalhador a 
irredutibilidade de salário ou vencimento.  
Somos pela manutenção do dispositivo. A irredutibilidade é direito já consagrado na legislação social 
brasileira e deve constar do texto constitucional. Consideramos, contudo, necessário explicitar a 
possibilidade de ressalvas futuras definidas em lei, convenção ou acordo coletivo.  
 
   
   EMENDA:15763 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item VI do art. 13 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"VI - irredutibilidade de salário ou  
vencimento, ressalvadas as exceções previstas na Lei." 
Justificativa: 
Sugere-se acrescentar ao item VI do art. 13 do Projeto de Constituição, ora em apreciação pelo 
Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, a expressão “ressalvadas as exceções previstas ne 
Lei”.  
A irredutibilidade do salário já e realidade consagrada pelo Direito Social Brasileiro que, entretanto, 
admite, em situações especiais, exceções a essa regra, que deverão ser mantidas.  
Parecer:   
   Concordamos com as razões apresentadas pelo autor. Situações especiais levam à redução 
salarial, com a aquiescência do trabalhador, mormente quando a alternativa é o desemprego.  
Por essa razão explicitamos, na redação do Substitutivo, a possibilidade de ressalvas à norma 
definida em lei, convenção ou acordo coletivo.  
 
   
   EMENDA:15920 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentar no final do item VI do art. 13, a  
expressão "ressalvadas as exceções previstas na Lei." 
Justificativa: 
A irredutibilidade do salário já é realidade consagrada pelo Direito Social Brasileiro que, entretanto, 
admite, em situações especiais, exceções a essa regra, que deverão ser mantidas.  
Parecer:   
   Concordamos com as razões apresentadas pelo autor. Situações especiais levam à redução 
salarial, com a aquiescência do trabalhador, mormente quando a alternativa é o desemprego.  
Por essa razão explicitamos, na redação do Substitutivo, a possibilidade de ressalvas à norma 
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definida em lei, convenção ou acordo coletivo.  
 
   
   EMENDA:18018 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 13.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
O inciso "VI" do artigo 13. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria ordinária que regulamenta os diversos direitos dos trabalhadores, na sua relação 
empregatícia, que não poderão ser inflexivelmente, tratada à nível de Constituição.  
Parecer:   
   É fundamental que permaneça no Projeto o princípio da irredutibilidade, sem o qual o trabalhador 
estaria sujeito a toda sorte de abusos.  
Entretanto, com a finalidade de adequar o preceito à realidade, devemos delegar à lei ordinária, 
convenção ou acordo coletivo as possíveis exceções.  
 
   
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Dos Direitos Sociais  
Art. 198 - São direitos sociais dos  
trabalhadores além de outros que visem à melhoria  
de sua condição e segurança no trabalho:  
I - garantia de direito ao trabalho, sendo  
vedada a demissão arbitrária, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer as  
suas necessidades básicas e as de sua família, com  
reajustes periódicos de modo a preservar o poder aquisitivo.  
V - irredutibilidade real de salário ou  
vencimento, salvo o disposto em lei, em convenção  
ou em acordo coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, quando ocorrer remuneração variável;  
VII - gratificação natalina, como décimo  
terceiro salário, com base na remuneração integral  
de dezembro de cada ano;  
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VIII - salário do trabalho noturno superior  
ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da  
remuneração, conforme definido em lei ou em  
negociação coletiva;  
X salário-família aos dependentes dos trabalhadores;  
XI - proporção mínima de oito décimos de  
empregos brasileiros, em todas as empresas e em  
seus estabelecimentos, salvo os casos previstos em lei;  
XII - jornada diária de trabalho não  
excedente a oito horas, com intervalo para repouso  
e alimentação, salvo os casos especiais previstos em lei;  
XIII - duração máxima do trabalho semanal  
fixada nos termos da lei e das convenções ou  
acordos coletivos;  
XIV - repouso semanal remunerado;  
XV - serviço extraordinário com remuneração  
superior ao normal conforme convenção, salvo nos  
casos de emergência ou de calamidade pública;  
XVI - gozo de no mínimo trinta dias de férias anuais;  
XVII - licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, sem prejuízo do emprego e do salário;  
XVIII - higiene e segurança do trabalho;  
XIX - adicional pelo trabalho em atividades  
penosas, insalubres ou perigosas;  
XX - recusa ao trabalho em ambientes  
comprovadamente sem controle adequado de riscos,  
com garantia de permanência no emprego;  
XXI - proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de dezoito anos;  
XXII - proibição de qualquer trabalho a  
menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz;  
XXIII - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e obrigatoriedade da  
negociação coletiva;  
XXIV - proibição das atividades de  
intermediação remunerada da mão-de-obra urbana  
permanente, ainda que mediante locação, salvo os  
casos previstos em lei;  
XXV - aposentadoria;  
XXVI - assistência aos filhos e dependentes  
dos trabalhadores pelo menos até seis anos de  
idade, em creches e pré-escolas;  
XXVII - jornada de seis horas para o trabalho  
realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXVIII - garantia de permanência no emprego,  
na forma da lei, aos trabalhadores acidentados no  
trabalho ou portadores de doenças profissionais;  
XXIX - seguro contra acidentes do trabalho, a  
cargo do empregador, sem excluir a indenização  
prevista no direito comum em caso de culpa ou dolo  
do empregador;  
Parágrafo Único - A lei definirá como crime a  
retenção definitiva ou temporária de qualquer  
forma de remuneração do trabalho já realizado.  
[...] 
Justificativa: 
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A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a 
legislação ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda 
para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para 
"Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma 
adotada para o parágrafo 4o. do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, 
no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com 
relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à 
cultura e financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a 
proposta, sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos 
que, provavelmente serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com 
pequena alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e 
estimulará" por "promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com 
a remissão feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
   
   
   EMENDA:20507 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO II DO TÍTULO II  
DOS DIREITOS SOCIAIS  
Substitua-se o texto constante do Capítulo II do  
Título II do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
Capítulo II  
DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. 7o. - São direitos sociais, na forma da lei:  
I - A garantia do direito ao trabalho;  
II - O seguro desemprego, em caso de  
desemprego involuntário;  
III - O Fundo de Garantia do patrimônio individual;  
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IV - O salário-família;  
V - A irredutibilidade de salário ou  
vencimento, salvo disposto em lei, em convenção ou  
em acordo coletivo;  
VI - O piso salarial proporcional é extensão e  
à complexidade do trabalho realizado;  
VII - A garantia de que o salário do trabalho  
noturno será superior ao do diurno;  
VIII - A participação nos lucros;  
IX - O predomínio de empregados brasileiros,  
em todas as empresas e em seus estabelecimento;  
X - A duração de trabalho normal não  
excedentes a 08 (oito) horas diárias, com  
intervalo para repouso e alimentação;  
XI - O repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos;  
XII - O gozo de férias anuais, com remuneração;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto;  
XIV - A saúde e segurança do Trabalho?  
XV - A proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores;  
XVI - A aposentadoria;  
XVII - O seguro contra acidentes de trabalho;  
XVIII - A indenização acidentária sem  
exclusão do direito comum, em caso de dolo ou  
culpa do empregador;  
XIX - A garantia ao trabalhador rural dos  
mesmo direitos e benefícios garantidos aos da cidade;  
XX - A segurança pessoal, familiar e social  
como obrigação que deve ser cumprida pelos  
Estados, Territórios e pelo Distrito Federal. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preambulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
vitrines e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.”  
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente, procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, a uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Exceção feita a alguns dispositivos que, por força de Emendas supressivas aprovadas, serão 
escoimados do texto, a presente Emenda repete, por outras palavras, os preceitos já contemplados 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 36  

 

no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:22378 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 7o., ITEM V  
"Art. 7o - Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  
V - irredutibilidade de salário, salvo o  
disposto em lei, em convenção ou em acordo coletivo". 
Justificativa: 
A presente proposta constitucional visa a suprimir do texto do art. 7°, item V, a referência a 
“vencimentos” de forma a permitir que o controle que o Governo atualmente está pretendendo 
exercer, sobre exagerados vencimentos da função pública, não seja impedido por uma disposição 
constitucional. 
Se a proposta do Projeto for mantida, os chamados “marajás”, certamente virão a invoca-la, perante 
oi Judiciário, para manter seus privilégios, tornados irredutíveis pela Constituição.  
A irredutibilidade de salários é tradicional no direito brasileiro, mas os vencimentos da função pública 
nunca gozaram dessa garantia e não há por que instituí-la exatamente no momento em que a opinião 
pública, estarrecida, toma conhecimento de verdadeiras anomalias em termos de remuneração de 
funções públicas.  
Parecer:   
   A inclusão da palavra "vencimento" prende-se ao fato de que, no capítulo que dispõe sobre os 
servidores públicos, há a remissão aos direitos assegurados no título II. A preocupação com o 
problema dos altos vencimentos de alguns servidores é justificável, mas, isso é questão incidental 
que deve ser resolvida administrativamente. 
   
   EMENDA:22497 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o inciso V, do art. 7o., do  
Projeto de Constituição, substitutivo do relator,  
pela seguinte redação:  
Inciso: Irredutibilidade de salário ou vencimento; 
Justificativa: 
Visa restabelecer o que foi aprovado na Comissão da Ordem Social, significa o princípio do direito 
adquirido.  
Parecer:   
   Motivos de força maior, independentes da vontade do empregador, podem exigir que, 
temporariamente, haja a redução do salário, até como forma de garantia do emprego. O nosso direito 
positivo já consagra a hipótese que, nas circunstâncias de sua aplicação, não fere o direito adquirido. 
   
   EMENDA:23270 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 7o. e seus incisos IV, V,  
VI, VII, VIII, XI, XIII, XV, XVI, XXI e XXII,  
acrescentando-se ainda os incisos XXV e XXVI ao  
mesmo artigo, todos do capítulo II, deste projeto  
de constituição, com a seguinte redação:  
Capítulo II  
DOS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES  
Art. 7o. - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros  
constituídos em lei, os seguintes:  
IV - Salário mínimo unificado em todo o país  
capaz de atender suas necessidades básicas, de sua  
família, com moradia, alimentação, educação,  
saúde, lazer, vestuário, higiene, instituído na forma da lei.  
V - No vencimento e no salário do  
trabalhador, não será permitido a  
irredutibilidade.  
VI - Será mantido o poder aquisitivo do  
trabalhador, na forma da lei.  
VII - Gratificação de natal com base na  
remuneração da data do seu pagamento, na forma da lei.  
VIII - O salário do trabalhador noturno será  
superior em 50% do diurno e a hora noturna será de  
45 minutos.  
XI - A jornada semanal de trabalho será de  
quarenta (40) horas, e a duração diária não  
excederá a oito (8) horas, com intervalo para o  
descanso, na forma da lei.  
XIII - Repouso remunerado semanal e nos  
feriados civis e religiosos, de conformidade com a  
tradição local.  
XV - Férias anuais de trinta dias remuneradas em dobro.  
XVI - Licença remunerada à gestante por  
período não inferior a noventa (90) dias, sem  
prejuízo do emprego e do salário, na forma da lei  
ou de convenção coletiva.  
XXI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação  
coletiva, na forma da lei.  
XXII - O empregador garantirá aos filhos dos  
empregados até aos seis (6) anos de idade  
assistência em creches e pré-escolar, em empresas  
privadas e órgão público.  
XXV - Fixação das porcentagens de empregados  
brasileiros nos serviços públicos dados em  
concessões e nos estabelecimentos de determinadas  
casas comerciais e indústrias.  
XXVI - Fica instituído o código do trabalho. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada, que altera o presente Capítulo, inclusive reduzindo-o, tem como 
finalidade, sintetizar as normas constitucionais, e coloca para o âmbito da lei trabalhista substantiva, 
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que é o Código do Trabalho, a fim de que nele sejam condensadas, todas as normas, que dizem 
respeito as relações, coletivas e individuais do trabalho, eliminando de uma vez por todas, os 
atrapalhos da vigente Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, que apesar de ser o diploma que 
rege as relações do trabalho e capital, tem sido responsável pelos problemas mais angustiante, em 
virtude do elenco de leis, que a cada ano, são ditadas e inseridas em seu contexto.  
É claro, que não se pode deixar de exultar ante a iniciativa de ser compilado o Código do Trabalho, 
pois, neste dispositivo, que estão contidas as normas do direito positivo do trabalhador, haveremos 
de dar maior segurança e tranquilidade à legislação trabalhista, visto que, o maior problema, é a falta 
de codificação das leis trabalhista, a fim de propiciar ao trabalhador brasileiro, o respaldo necessário 
a sua emancipação no âmbito do trabalho, pois não tenho dúvidas de que este Código, será o 
portador das mais auspiciosas esperanças no campo das conquistas trabalhistas. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7o. sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de 
aprimoramento dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras emendas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23445 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 7o., Inciso V  
"Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  
V - irredutibilidade de salário, salvo o  
disposto em lei, em convenção ou acordo coletivo". 
Justificativa: 
Suprime-se, do texto, a referência a irredutibilidade de vencimentos. Como se sabe, por vencimento 
se entende a remuneração dos servidores públicos e a norma, se incorpora ao texto da Constituição, 
certamente viria a fortalecer os chamados “marajás” da função pública, detentores de vencimentos 
indefensáveis para uma País em que a média dos trabalhadores não passa de três salários mínimos, 
se tanto.  
Parecer:   
   A inclusão da palavra "vencimento" prende-se ao fato de que, no capítulo que dispõe sobre os 
servidores públicos, há a remissão aos direitos assegurados no título II. A preocupação com o 
problema dos altos vencimentos de alguns servidores é justificável, mas, isso é questão incidental 
que deve ser resolvida administrativamente. 
   
   EMENDA:23668 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V, do artigo 7o. do Projeto  
de Constituição, Substitutivo do Relator, a  
seguinte redação:  
" V - irredutibilidade de salário ou vencimento;" 
Justificativa: 
O Substitutivo do Relator acrescentado a expressão  
“salvo o disposto em lei, em convenção ou em acordo coletivo;”. 
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Simplesmente inutilizou o princípio da irredutibilidade. Significa que o princípio do “direito adquirido” 
não funciona para salários e vencimentos. Não termos constitucionais vigentes, onde está a proteção 
ao direito adquirido, encontrou–se fórmula, válida, de não se reajustar aqueles vencimentos até que 
se enquadrem nos tetos legais. Na hipótese, o que se pretende é a vedação da redução salarial, nem 
a lei, nem a convenção ou o acordo coletivo devem ficar com o poder de autorizar a redução.  
Parecer:   
   Motivos de força maior, independentes da vontade do empregador, podem exigir que, 
temporariamente, haja a redução do salário, até como forma de garantia do emprego. O nosso direito 
positivo já consagra a hipótese que, nas circunstâncias de sua aplicação, não fere o direito adquirido. 
   
   EMENDA:24232 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 7o., Inciso V  
"Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  
V - irredutibilidade de salário, salvo o  
disposto em lei, em convenção ou acordo coletivo". 
Justificativa: 
Suprime-se, do texto, a referência a irredutibilidade de vencimentos. Como se sabe, por vencimentos 
se entende a remuneração dos servidores públicos e a norma, se incorporada ao texto da 
Constituição, certamente viria a fortalecer os chamados “marajás” da função pública, detentores de 
vencimentos indefensáveis para um País em que a média dos trabalhadores não passa de três 
salários mínimos, se tanto.  
Parecer:   
   A inclusão da palavra "vencimento" prende-se ao fato de que, no capítulo que dispõe sobre os 
servidores públicos, há a remissão aos direitos assegurados no título II. A preocupação com o 
problema dos altos vencimentos de alguns servidores é justificável, mas, isso é questão incidental 
que deve ser resolvida administrativamente. 
   
   EMENDA:24234 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao item V do art. 7o.  
Suprima-se o item V do artigo 7o. 
Justificativa: 
A norma ao falar em “salários e vencimentos” pretende proteger desde trabalhador mais humilde até 
os chamados “marajás” do serviço público.  
A irredutibilidade de salário têm-se mostrado prejudicial aos interesses dos empresários e à 
produtividade nacional, além de não favorecer os empregados.  
Sentindo-se garantido na percepção dos salários, o empregado não se importa com o progresso da 
empresa e, em inúmeros casos, até se esforça por vê-la desmoronar. Forma-se, então, um círculo 
vicioso: a empresa não progride porque seus empregados não produzam e, sem progredir, não pode 
melhorar a condição dos empregados.  
E essa pouca produtibilidade reflete-se na produtibilidade nacional. 
O certo é estabelecer um sistema em que os empregados terão melhores salários na produção do 
desenvolvimento da empresa. Se esta estiver bem poderá pagar mais. Mas, se por qualquer motivo, 
estiver em dificuldades, poderá reduzir os salários durante o período de crises. 
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Países que adotaram esse sistema têm surpreendido o mundo todo com sua alta produtividade e 
melhor garantia aos trabalhadores. Por que não adotar o mesmo, no Brasil? 
O certo é, portanto, suprimir o item V do artigo 7°. 
Parecer:   
   A irredutibilidade do salário visa a defesa do trabalhador economicamente mais fraco na relação 
empregatícia. É uma forma eficaz de limitar o arbítrio do empregador que, somente por motivo de 
força maior e através de convenção ou acordo coletivo, poderá propor a redução da paga salarial. 
   
   EMENDA:26629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Dê-se ao Art. 7o. a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdade Fundamentais  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
"Art. 7o. - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma em que se  
dispuser em lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
IV - salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender às  
necessidades vitais básicas e às de sua família,  
com moradia, alimentação, educação, saúde,  
desporto, lazer, vestuário, higiene, transporte e  
previdência social  
V - reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou  
sentença normativa;  
VI - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VII - garantia de salário fixo, nunca  
inferior ao salário mínimo, além da remuneração  
variável, quando esta ocorrer;  
VIII - piso salarial proporcional à extensão  
e à complexidade do trabalho realizado;  
IX - gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
X - O salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno;  
XI - proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção por motivo de raça, cor, nascimento,  
etnia, sexo, idade, estado civil, natureza do  
trabalho, religião, orientação sexual, convicções  
políticas ou filosóficas, doença, militância  
sindical, deficiência de qualquer ordem e de  
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qualquer particularidade ou condição social;  
XII - salário-família aos dependentes dos  
trabalhadores que percebam até quatro salários  
mínimos, na base de percentual variável de vinte  
por cento a cinco por cento do salário mínimo,  
a partir do menor ao maior salário aqui  
compreendido, respectivamente.  
XIII - participação nos lucros ou nas ações,  
desvinculada remuneração, conforme definido em lei  
ou em negociação coletiva;  
XIV - proporção mínima de nove décimos de  
empregadores brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e  
as de cunho estritamente familiar;  
XV - duração de trabalho não superior a  
quarenta e oito horas semanais, e não excedente a  
oito horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação;  
XVI - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
XVII - proibido o serviço extraordinário,  
salvo negociação individual entre empregador e  
empregado, garantida remuneração superior àquela  
do horário normal e nos casos de emergência ou de  
força maior;  
XVIII - gozo de trinta dias de férias anuais,  
com remuneração integral;  
XIX - licença remunerada a gestante, antes e  
depois do parto, por período não inferior a cento  
e vinte dias;  
XX - saúde e segurança do trabalho;  
XXI - proibição de trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas, salvo lei ou convenção  
coletiva que, além dos controles tecnológicos  
visando à eliminação do risco, promova a redução  
da jornada e um adicional de remuneração incidente  
sobre o salário contratual;  
XXII - recusa ao trabalho em ambientes sem  
controle adequado de riscos, com garantia de  
permanência no emprego;  
XXIII - proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de dezoito anos, e de  
qualquer trabalho e menores de quatorze anos;  
XXIV - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e obrigatoriedade da  
negociação coletiva;  
XXV - é garantida a liberdade sindical aos  
trabalhadores através da livre organização,  
constituição, e regulamentação interna de  
entidades sindicais;  
XXVI - jornada de seis horas para o trabalho  
realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, de zero até seis anos de idade, em  
creches e pré-escolas, nas empresas privadas e  
órgãos públicos;  
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XXIX - garantia de permanência no emprego aos  
trabalhadores acidentados no trabalho ou  
portadores de doenças profissionais, nos casos  
definidos em lei, sem prejuízo da remuneração  
antes percebida;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho;  
XXXI - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, que não  
prejudicarão seus direitos adquiridos". 
Justificativa: 
A presentes propostas visa inserir no texto constitucional disposições tendentes e assegurar aos 
trabalhadores a manutenção ou a conquista de direitos que, em todas as nações desenvolvidas e 
civilizadas, tem sido considerados fundamentais ao aperfeiçoamento das relações de emprego e ao 
sistema de produção.  
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7o. sem, no entanto, desnaturar lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de 
aprimoramento dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras Emendas. 
   
   EMENDA:30248 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Inciso V do Art. 7o. do Substitutivo. 
Justificativa: 
A matéria tratada no dispositivo, estabelecendo a irredutibilidade de salários, é inerente às leis de 
mercado que, como leis naturais, não podem ser meramente revogadas por dispositivos jurídicos.  
Parecer:   
   A irredutibilidade do salário visa a defesa do trabalhador economicamente mais fraco na relação 
empregatícia. É uma forma eficaz de limitar o arbítrio do empregador que, somente por motivo de 
força maior e através de convenção ou acordo coletivo, poderá propor a redução da paga salarial. 
   
   EMENDA:32177 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II  
Dos Direitos Sociais  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II  
do Título II do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 5o. - São direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual:  
VI - salário mínimo capaz de satisfazer às  
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suas necessidades básicas e às de sua família, na  
forma de lei;  
V - Irredutibilidade de salário ou  
vencimento, salvo o disposto em lei, e convenção ou  
em acordo coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além de remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo  
terceiro salário, com base na remuneração integral  
de dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho superior ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da  
remuneração, conforme definido em lei ou em lei ou  
em negociação coletiva;  
X - salário família aos dependentes dos  
trabalhadores, nos termos da lei;  
XI - duração diária do trabalho não superior  
a oito horas;  
XII - repouso semanal remunerado;  
XIII - serviço extraordinário com remuneração  
superior ao normal, conforme convenção;  
XIV - saúde, higiene e segurança, incluindo  
normas para redução do risco inerente ao trabalho;  
XV - gozo de férias anuais, na forma da lei,  
com remuneração integral;  
XVI - licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário, nos termos da  
lei ou de convenção coletiva;  
XVII - adicional de remuneração para  
atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XVIII - aposentadoria;  
XIX - a lei assegurará aos filhos de  
empregados de empresas com mais de cem empregados  
a assistência aos seus filhos de dependentes com  
até seis anos de idade, em creches e pré-escolas;  
XX – reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XXI - seguro contra acidentes do trabalho, a  
cargo do empregador, sem excluir a indenização  
prevista no direito comum em caso de culpa ou dolo  
do empregador;  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e punirá  
como crime a retenção definitiva ou temporária de  
qualquer forma de remuneração do trabalho realizado.  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno ou  
insalubre aos menores de dezoito anos e  
e qualquer trabalho a menores de quatorze anos.  
§ 3o. São assegurados aos trabalhadores  
domésticos os direitos previstos nos itens IV, V,  
VII, XII, XV e XVIII deste artigo, bem como a  
previdência social e aviso prévio de despedida, ou  
equivalente em dinheiro.  
Art. 6o. - É livre associação profissional ou  
sindical. A lei definirá as condições para seu  
registro perante o Poder Público e para sua  
representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização  
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do Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. - A lei não obrigará à filiação a  
sindicatos e ninguém será obrigado a manter filiação.  
§ 4o - Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesse profissional, somente uma  
terá direito à representação nas convenções  
coletivas, conforme a lei, excluídos os sindicatos  
com base em uma única empresa.  
§ 5o. - Aplicam-se aos sindicatos rurais os  
princípios adotados para os sindicatos urbanos,  
nas condições da lei.  
§ 6o. - O Sindicato participará,  
obrigatoriamente, das negociações de acordos salariais.  
Art. 7o. - É livre a greve, na forma da lei,  
vedada a inciativa patronal, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela defender.  
Parágrafo único na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente, procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para decobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, a uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Esclarece o ilustre autor, na justificação, que sua Emenda quase nada acrescenta ao já existente. 
Procura, apenas, "desbastar a pedra opaca para descobrir-lhes o brilho". Realmente a Emenda dá 
melhor redação a alguns dispositivos do capítulo, mantendo a sua maioria na forma com que está 
redigido. 
   
   EMENDA:33099 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se aos incisos I, V, VI, VII e XXIV, do art. 7o., a seguinte redação:  
"Art. 7o. Além de outros, a Constituição  
assegura aos trabalhadores.  
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I - direito ao emprego, vedando-se a  
despedida imotivada ou sem justa causa definida em  
lei; (...)  
V - irredutibilidade do salário contratado,  
salvo o estipulado em convenção ou acordo  
coletivo, de vigência temporária. (...)  
VI - salário fixo, nunca inferior ao salário  
mínimo, além, se for o caso, da remuneração  
variável.  
VII - gratificação natalina, não inferior à  
remuneração integral de dezembro;  
(...)  
XXIV - seguro contra acidentes do trabalho, a  
cargo do empregador, sem prejuízo da indenização  
comum por responsabilidade civil, em caso de dolo  
ou culpa grave. 
Justificativa: 
Cuidou-se de reforçar a eficácia das disposições e de dar redação mais adequada ao conjunto do 
artigo.  
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão 
Afonso Arinos, e, além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de sensibilidade política.  
Parecer:   
   A Emenda, nos termos da sua Justificação, visa apenas a dar nova forma redacional ao texto. 
Neste aspecto, algumas das sugestões devem ser acolhidas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33996 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título II a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Capítulo I  
[...]  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 7o. Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho protegido contra  
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia de tempo de serviço;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer às  
suas necessidades básicas e às de sua família, na  
forma da lei;  
V - irredutibilidade real de salário ou  
vencimento, salvo o disposto em lei, em convenção  
ou em acordo coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
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quando esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo  
terceiro salário, na forma da lei;  
VIII - salário do trabalho noturno superior  
ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da  
remuneração, conforme definido em lei ou em  
negociação coletiva;  
X - salário família aos dependentes dos  
trabalhadores, nos termos da lei;  
XI - jornada diária do trabalho não superior  
a oito horas, com intervalo para repouso e  
alimentação, salvo os casos especiais previstos em lei;  
XII - repouso semanal remunerado;  
XIII - serviço extraordinário com remuneração  
superior ao normal, conforme convenção;  
XIV - gozo de férias anuais, na forma de lei,  
com remuneração integral;  
XV - licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário, nos termos da  
lei ou de convenção coletiva;  
XVI - saúde, higiene e segurança do trabalho;  
XVII - redução dos riscos inerentes ao  
trabalho, por meio de normas de medicina, higiene e segurança;  
XVIII - adicional de remuneração para as  
atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XIX - aposentadoria;  
XX - assistência aos seus filhos e  
dependentes em creches e pré-escolas pelo menos  
até seis anos de idade;  
XXI - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, as quais  
não prejudicarão seus direitos adquiridos;  
XXII - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, as quais  
não prejudicarão seus direitos adquiridos;  
XXIII - seguro contra acidentes do trabalho,  
a cargo do empregador, sem excluir a indenização  
revista no direito comum em caso de culpa ou dolo  
do empregador.  
§ 1o. A lei protegerá o salário e definirá  
como crime a retenção definitiva ou temporária de  
qualquer forma de remuneração do trabalho já realizado.  
§ 2o. É proibido o trabalho noturno ou  
insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer  
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na  
condição de aprendiz.  
Art. 8o. São assegurados à categoria dos  
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos  
itens IV, V, VII, XIII, XV e XX do artigo  
anterior, bem como a integração à previdência  
social e aviso prévio de despedida, ou equivalente  
em dinheiro.  
Art. 9o. É livre a associação profissional ou  
sindical. A lei definirá as condições para seu  
registro perante o Poder Público e para sua  
representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. A lei não poder exigir autorização do  
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Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. A assembleia geral, órgão deliberativo  
supremo do sindicato. fixará a contribuição da  
categoria, que deverá ser descontada em folha,  
para custeio das atividades da entidade.  
§ 4o. A lei não obrigará à filiação a  
sindicatos e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
§ 5o. Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente  
uma terá direito á representação nas convenções  
coletivas, conforme lei, excluídos os sindicatos  
com base em uma única empresa.  
§ 6o. Aplicam-se aos sindicatos rurais e às  
colônias de pescadores os princípios adotados para  
os sindicatos urbanos, nas condições da lei.  
§ 7o. O sindicato participará,  
obrigatoriamente, das negociações de acordos salariais.  
§ 8o. É livre a manifestação coletiva em  
defesa de interesses sociais inclusive a greve,  
nos termos da lei.  
§ 9o. Na hipótese de greve, as organizações  
responsáveis adotarão as providências que garantam  
a manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade. Os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada a técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   O nobre Senador JOSÉ RICHA, com sólido apoiamento de outros ilustres Constituintes, traz a 
exame extensa emenda voltada para o Título II do Substitutivo. A proposição contempla os aspectos 
de mérito do tema - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS -, "as aspirações sociais do 
povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à 
técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados", justificam seus autores.  
A emenda constitui, sem dúvida, substantivo subsídio ao Relator, nesta fase de elaboração de seu 
segundo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34310 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V, do art. 7o., do Projeto de  
Constituição, Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"V - irredutibilidade de salário ou vencimento;" 
Justificativa: 
O Substitutivo do Relator acrescentado a expressão  
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“salvo o disposto em lei, em convenção ou em acordo coletivo;”. 
Simplesmente inutilizou o princípio da irredutibilidade. Significa que o princípio do “direito adquirido” 
não funciona para salários e vencimentos. Não termos constitucionais vigentes, onde está a proteção 
ao direito adquirido, encontrou–se fórmula, válida, de não se reajustar aqueles vencimentos até que 
se enquadrem nos tetos legais. Na hipótese, o que se pretende é a vedação da redução salarial, nem 
a lei, nem a convenção ou o acordo coletivo devem ficar com o poder de autorizar a redução.  
Parecer:   
   Motivos de força maior, independentes da vontade do empregador, podem exigir que, 
temporariamente, haja a redução do salário, até como forma de garantia do emprego. O nosso direito 
positivo já consagra a hipótese que, nas circunstâncias de sua aplicação, não fere o direito adquirido.  
Para que uma questão de tanta relevância fique protegida do arbítrio, consideramos essencial que ela 
possa ser disciplinada em lei, em convenção ou em acordo coletivo. 
   
   EMENDA:34788 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(Substitutivo do Relator)  
Dê-se, ao art. 257 a seguinte redação:  
"Art. 257 A ordem social fundamenta-se no  
primado do trabalho, em busca da justiça social,  
alcançada, basicamente, na garantia, entre outros,  
dos seguintes direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho protegido contra  
rescisão imotivada ou sem justa causa, por parte  
do empregador, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia de tempo de serviço;  
IV - salário mínimo capaz de satisfazer às  
suas necessidades básicas e às de sua família, na  
forma da lei;  
V - irredutibilidade de salário ou  
vencimento, salvo o disposto em lei em convenção  
ou em acordo coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo  
terceiro salário, com base na remuneração integral  
de dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho noturno superior  
ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da  
remuneração, conforme definido em lei ou em  
negociação coletiva;  
X - salário família aos seus dependentes, nos  
termos da lei;  
XI - duração diária do trabalho não superior  
a oito horas;  
XII - jornada de seis horas para o trabalho  
realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XIII - repouso semanal remunerado;  
XIV - serviço extraordinário com remuneração  
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superior ao normal, conforme convenção;  
XV - gozo de férias anuais, na forma da lei,  
com remuneração integral;  
XVI - licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário, nos termos da  
lei ou de convenção coletiva;  
XVII - saúde, higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - redução dos riscos inerentes ao  
trabalho, por meio de normas, higiene e segurança;  
XIX - adicional de remuneração para as  
atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XX - aposentadoria;  
XXI - assistência aos seus filhos e  
dependentes em creches e pré-escolas, pelo menos  
até os seis anos de idade;  
XXII - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e obrigatoriedade da  
negociação coletiva;  
XXIII - suprimido  
XXIV - seguro contra acidente do trabalho, a  
cargo do empregador, sem excluir, no caso de culpa  
ou dolo deste, a indenização prevista no direito comum.  
XXV - participação na gestão da empresa,  
conforme definido em lei ou em negociação coletiva.  
§ 1o. A lei protegerá o salário, e definirá  
como crime a retenção definitiva ou temporária de  
qualquer forma de remuneração do trabalho já realizado.  
§ 2o. É proibido o trabalho noturno ou  
insalubre aos menores de dezoito anos, e qualquer  
trabalho a menores de doze anos.  
§ 3o. São proibidas atividades de  
intermediação remunerada da mão-de-obra  
permanente, ainda que mediante locação, salvo os  
casos previstos em lei. 
Justificativa: 
A par das modificações de alguns dos itens e da inclusão de um específico, garantidor da 
participação dos trabalhadores na gestão da empresa, tem por objetivo da emenda, ainda, deslocar o 
catálogo dos direitos assegurados à classes trabalhadora para a ordem social, a exemplo do que 
ocorre na Constituição em vigor como, não tendo a ver ditos direitos coma  generalidade dos direitos 
sociais em cuja seção se acham inseridos segundo o Projeto, melhor se situarão eles no Título da 
Ordem Social, encabeçando-a, e desde que o próprio primeiro artigo desse título afirma, 
peremptoriamente, que referida Ordem “fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da justiça 
social”. 
De referir, ao fim, na justificação da presente proposta de modificação do Projeto, que as alterações 
de alguns dos itens do art. 7° cujas disposições propomos passem a figurar como art. Como art. 257, 
têm em vista apenas dar redação a nosso entender mais apropriada às preceituações objeto de 
modificações e, pois, sem afetação do seu mérito.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para os incisos que hoje consubstanciam o artigo 7o. do 
Substitutivo. Preferimos manter o texto tal como está, junto, aliás da aprovação de 
numerosas Emendas sobre a matéria. 
   
   EMENDA:34909 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   O Art. 7o. do substitutivo do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores:  
I. Contrato do trabalhador;  
II. ........................................  
III. ........................................  
IV. ........................................  
V. Suprimido.  
VI. Garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo;  
VII. ........................................  
VIII. ......................................  
IX. Participação nos lucros, na forma da lei.  
X. Salário família aos dependentes dos trabalhadores.  
XI. Jornada diária de trabalho de oito horas.  
XII. ........................................  
XIII. ......................................  
XIV. Serviço extraordinário com remuneração  
superior ao normal.  
XV. ........................................  
XVI. Licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário.  
XVII. ......................................  
XVIII. ......................................  
XIX. ........................................  
XX. ........................................  
XXI. Assistência aos seus filhos e  
dependentes em creches e pré-escolas até seis anos  
de idade;  
XXII. Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e da negociação coletiva.  
XXIII. Suprimido.  
XXIV: Seguro contra acidentes de trabalho.  
§ 1o. Suprimido.  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Suprimido. 
Justificativa: 
Com a presente emenda procura-se modificar parte do capítulo dos direitos sociais, que nos parece 
excessivamente constritivo das empresas que desenvolvam atividades econômicas.  
A excessiva regulamentação do assunto e o excesso de cláusulas restritivas da liberdade econômica 
inibe a livre iniciativa, sem a qual o país se reerguer da grave crise econômica e social à qual está 
atrelado.  
Parecer:   
   Propõe o autor da Emenda a supressão de diversos dispositivos do artigo 7o. do Projeto sob o 
fundamento de que são cláusulas restritivas da liberdade econômica e inibidoras de livre iniciativa. 
Tivemos o cuidado de conferir uma a uma as supressões propostas e verificamos que nenhuma delas 
cria direito novo ou amplia o que já existe na tradição do nosso direito positivo. Cabe notar, ainda, 
que a inclusão dos referidos preceitos no texto constitucional resulta de centenas de Emendas 
aprovadas nesse sentido, nas fases anteriores do processo constituinte. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   EMENDA:00095 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao:  
Artigo 7o. - São direitos dos trabalhadores  
urbanos e rurais, além de outros que visem à  
melhoria de sua condição social:  
I - garantia de emprego protegido contra  
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.  
III - fundo de garantia de tempo de serviço:  
IV - salário-mínimo nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer ás suas necessidade básicas de  
sua família, com reajustes periódicos de modo a  
preserva-lhe o poder aquisitivo, vedada sua  
vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial proporcional à extensão e à  
complexidade do trabalho;  
VI - irredutibilidade de salário ou  
vencimento, salvo o disposto em convenção ou  
acordo coletivo;  
VII - salário fixo, nunca inferior ao mínimo,  
se prejuízo na remuneração variável quando houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
IX - salário do trabalho noturno superior ao do diurno;  
X - participação nos lucros, desvinculados da  
remuneração, e na gestão da empresa, conforme  
definido em lei ou em negociação coletiva;  
XI - salário-família aos dependentes, nos  
termos da lei;  
XII - duração do trabalho normal não superior  
a quarenta e quatro horas semanais;  
XIII - jornada máxima de seis horas  
ininterruptas para o trabalho realizado em termos  
de revezamento;  
XIV - repouso semanal remunerado, aos  
domingos e feriados civis e religiosos, de acordo  
com a tradição local, salvo no caso de atividades  
essenciais definidas em lei;  
XV - remuneração em dobro do serviço extraordinário:  
XVI - gozo de férias anuais, na forma de lei,  
com remuneração integral;  
XVII - licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário, com duração  
mínima de cento e vinte dias;  
XVIII - aviso prévio proporcional ao tempo de  
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, e direito  
a indenização, nos temos da lei;  
XIX - redução dos riscos inerentes ao  
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  
XX - adicional de remuneração para as  
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atividades consideradas penosas, insalubres ou  
perigosas, na forma da lei;  
XXI - informação a respeito das atividades e  
processos de trabalho que representem riscos à sua  
saúde, bem como dos métodos necessários aos  
respectivo controle;  
XXII - aposentadoria;  
XXIII - assistência gratuita aos filhos e  
dependentes, em creches e pré-escolas, de zero a  
seis anos de idade.  
XXIV - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho;  
XXV - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, nos  
termos da lei;  
XXVI - seguro contra acidentes do trabalho, a  
cargo do empregador, sem excluir a indenização a  
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;  
XXVII - não incidência da prescrição no prazo  
inferior a cinco anos, contados da data de lesão  
ao direito originário de relação de emprego;  
XXVIII - proibição de diferença de salários e  
de critério de admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil;  
XXIX - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico e intelectual ou entre os  
profissionais respectivos.  
XXX - igualdade de direitos entre o trabalhador  
com vínculo empregatício permanente e o  
trabalhador avulso.  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e definirá  
como crime a retenção de qualquer forma de  
remuneração do trabalho realizado:  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno ou  
insalubre aos menores de dezoito e qualquer  
trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na  
condição de aprendiz.  
§ 3o. - É proibida a intermediação remunerada  
de mão-de-obra permanente mediante locação, salvo  
os casos previstos em lei.  
§ 4o. - O disposto no inciso I não se aplica  
à pequena empresa com até dez empregados. 
Justificativa: 
A emenda prevê o princípio da garantia de emprego, nos termos da lei, suprime a exigência da 
jornada diária máxima de oito horas, dá nova redação à exigência de repouso semanal remunerado e 
da jornada máxima de seis horas para turnos de revezamento, prevê a imprescritibilidade no prazo de 
cinco anos e o direito à informação a respeito das atividades perigosas ou insalubres. Nos demais 
incisos mantem a redação do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2P02038-1. 
   
   EMENDA:00847 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adicione-se ao inciso VI, do artigo 7o., o dispositivo que segue:  
"Art. 7o. ..................................  
VI - ;. ou acordo coletivo" e nos casos em  
que os vencimentos dos funcionários públicos  
excederem ao teto resultante da remuneração básica  
do nível mais alto da carreira ou da classe  
funcional acrescida dos adicionais próprios e por  
tempo de serviço". 
Justificativa: 
O atual projeto de Constituição ao estabelecer em seu artigo 7°, inciso VI, a irredutibilidade do 
vencimento ou salário, e ao reportar, de forma expressa, no parágrafo 8° do artigo 45, permite que se 
combine o parágrafo IV do artigo 6°, convalidando, constitucionalmente, a imoralidade, condensada 
por toda nação, dos “marajás da República”.  
Como é sabido os “marajás” surgem pela aplicação combinada e superposta de vários dispositivos 
legais. Nem sempre o legislador pode prever o universo da extensão que uma lei endereçada para 
beneficiar determinada categoria funcional venha também a alcançar outras classes funcionais ou até 
individualmente um só funcionário. Portanto a irredutibilidade de vencimentos deverá ficar 
condicionada sempre a maior remuneração da carreira ou classe na qual se enquadra o funcionário 
público e nunca, como agora, poder estender-se por adicionais de outras carreiras ou classes 
funcionais, eis que não há uma proibição específica neste sentido.  
Muito embora, tenha a doutra Sistematização fixando a norma restritiva do artigo 44, § 6° e no artigo 
22 das disposições transitórias, assim, mesmo fica aberta a porta da intervenção vantajosa para os 
chamados “marajás”. Data vênia, estes dispositivos fazem referência a legislação futura, mas a 
irredutibilidade constitucional gerado consumado.  
A referência a adicionais que figuram só na legislação ordinária não aqui na constituição não podem 
ser atingidos pela norma futura que é desconhecida. Tem que ser modelada aqui e agora, pois a 
recomendação é vaga e inobjetiva. Outra solução, seria suprimir para o funcionário público a 
irredutibilidade, mas criaria sem dúvida uma discriminação odioso e até perigosa de ficar ao arbítrio 
do governo e não direito social consagrado. A solução é fixar o teto salarial aqui proposto.  
Parecer:   
   A emenda em apreço acrescenta ao inciso VI do artigo 7o. disposição que pretende extirpar do 
serviço público a figura do "marajá". Porquanto sua intenção seja meritória e altamente moralizadora, 
a matéria diz respeito aos servidores públicos que já está disciplinada em capítulo próprio. 
   
   EMENDA:01804 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 7o. e seus parágrafos.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 7o. do  
Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização:  
Art. 7o. - São direitos dos trabalhadores  
urbanos e rurais, nos termos desta Constituição,  
além de outros da mesma natureza dela decorrentes:  
I - estabilidade no emprego, após doze meses,  
mediante garantia de indenização correspondente a  
um mês de salário por ano de serviço prestado, nos  
casos de demissão sem justa causa, e, nos casos de  
força maior, de indenização na forma da lei:  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
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IV - salário mínimo nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e  
às de sua família, com reajustes periódicos de  
modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada  
sua vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial conforme convenção ou  
acordo coletivo;  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o  
disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - garantia de salário, nunca inferior ao  
mínimo, sem prejuízo da remuneração variável,  
quando houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
IX - remuneração do trabalho noturno superior  
ao do diurno;  
X participação nos lucros, ou resultados,  
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,  
na gestão da empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário mínimo nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e  
às de sua família, com reajustes periódicos de  
modo a preservar-lhe o poder aquisitivo vedada sua  
vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
VI - irredutibilidade do salário, salvo o  
disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - garantia de salário, nunca inferior ao  
mínimo, sem prejuízo da remuneração variável,  
quando houver;  
VIII - décimo terceiro salário;  
IX - remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno;  
X - participação nos lucros, ou resultados,  
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,  
na gestão da empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário-família aos dependentes;  
XII - duração do trabalho normal não superior  
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais;  
XIII - jornada especial de trabalho para  
turnos de revezamento, ininterruptos, conforme  
convenção ou acordo coletivo.  
XIV - repouso semanal remunerado,  
preferencialmente aos domingos;  
XV - serviço extraordinário com remuneração  
superior a cinquenta por cento em relação ao normal;  
XVI - gozo de férias anuais, com remuneração integral;  
XVII - licença à gestante, com duração de  
cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário;  
XVIII - aviso prévio;  
XIX - redução dos riscos inerentes ao  
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  
XX - adicional de remuneração para as  
atividades insalubres ou perigosas na forma da lei;  
XXI - aposentadoria;  
XXII - assistência gratuita aos filhos e  
dependentes até seis anos de idade, em creches e  
pré-escolas;  
XIII - reconhecimento das convenções e  
acordos coletivos de trabalho;  
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XXIV - proteção em face da automação, na forma da lei;  
XXV - seguro contra acidente de trabalho, a  
cargo empregador;  
XXVI - imprescritibilidade da ação  
trabalhista até dois anos após a violação do  
direito que ela assegure;  
XXVII - proibição de diferença de salários e  
de critérios de admissão por motivo de sexo,  
idade, cor ou estado civil;  
XXVIII - proibição de distinção entre  
trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os  
profissionais respectivos;  
XXIX - igualdade de direitos concernentes a  
seguridade social, entre o trabalhador com vínculo  
empregatício permanente e o trabalhador avulso.  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e definirá  
como crime a sua retenção dolosa.  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno,  
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e  
qualquer trabalho a menores de quatorze anos,  
salvo na condição de aprendiz.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a intermediação  
remunerada de mão-de-obra permanente, inclusive  
mediante locação.  
§ 4o. - Os direitos sociais dos trabalhadores  
rurais, previstos nos incisos III, IX, X, XII, XV,  
XVII, XX e XXII, bem como no parágrafo anterior,  
serão disciplinados em lei, que os adaptará às  
peculiaridades de sua atividade.  
§ 5o. - Os direitos sociais dos trabalhadores  
domésticos, assim como a sua integração à  
previdência social serão definidos em lei. 
Justificativa: 
Sem perder de vista a imprescindível proteção dos direitos dos trabalhadores e a necessidade de 
harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, as modificações inseridas neste artigo procuram 
manter e criar condições dentro das quais as atividades produtivas se desenvolvam com eficiência, 
flexibilidade e dinamismo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda n. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:01993 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO II, CAPÍTULO II.  
Dispositivo Emenda: art. 7o.  
Dê-se ao artigo 7o. do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"art. 7o. - São direitos dos trabalhadores,  
além de outros previstos nesta Constituição.  
I - Estabilidade no emprego, após doze meses,  
mediante a garantia, na despedida sem justa causa,  
de indenização correspondente a um mês de salário,  
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por ano de serviço prestado ou fração, além do  
Fundo de Garantia, e nos casos de força maior, na  
forma da lei;  
II - Seguro desemprego;  
III - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço;  
IV - Salário mínimo nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer as suas necessidades básicas e  
às de sua família, com reajustes periódicos de  
modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada a  
sua vinculação para qualquer fim, exceto  
previdenciário;  
V - Piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
VI - Irredutibilidade do salário, salvo o  
disposto em convenção ou acordo coletivo;  
VII - Salário fixo, nunca inferior ao mínimo,  
sem prejuízo da remuneração variável quando houver;  
VIII - Décimo terceiro salário;  
IX - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  
X - participação nos lucros, desvinculada da  
remuneração e, excepcionalmente, na gestão da  
empresa, conforme definido em lei;  
XI - salário família para os dependentes;  
XII - Duração do trabalho normal, não  
superior a oito horas diárias, nem a quarenta e  
quatro semanais;  
XIII - jornada especial de trabalho para  
turnos de revezamento, ininterruptos, conforme a  
lei, convenção ou acordo coletivo;  
XIV - Repouso semanal remunerado,  
preferencialmente aos domingos;  
XV - Serviço extraordinário com remuneração  
mínima superior em 50% (cinquenta por cento), em  
relação ao normal;  
XVI - Gozo de férias anuais remuneradas em,  
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;  
XVII - Licença à gestante, com duração de 120  
(cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e  
com remuneração integral, paga pela Previdência Social;  
XVIII - Aviso Prévio proporcional, no mínimo  
de 30 (trinta) dias;  
XIX - Redução dos riscos inerentes ao  
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;  
XX - Adicional de remuneração para atividades  
insalubres, penosas ou perigosas, definidas em lei.  
XXI - Aposentadoria;  
XXII - Assistência gratuita aos filhos e  
dependentes até os seis anos de idade, em creche e  
pré-escola;  
XXIII - Reconhecimento das convenções e  
acordos coletivos de trabalho;  
XXIV - Proteção ao empregado e à sua  
remuneração, quando atingidos pela automação;  
XXV - Seguro contra acidente de trabalho, a  
cargo do empregador;  
XXVI - Proibição de diferença de salários e  
de critério de admissão por motivo de sexo, cor,  
estado civil ou idade;  
XXVII - Proibição de distinção entre trabalho  
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manual, técnico e intelectual ou entre  
profissionais respectivos;  
XXVIII - Igualdade de direitos concernentes à  
seguridade social entre o trabalhador com vínculo  
empregatício permanente e o trabalhador avulso.  
§ 1o. - A Lei protegerá o salário e definirá  
como crime a sua retenção dolosa.  
§ 2o. - É proibido o trabalhador noturno,  
insalubre penoso ou perigoso aos menores de  
dezoito anos e qualquer trabalho aos menores de  
catorze anos, salvo na condição de aprendiz.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a intermediação  
remunerada de mão-de-obra permanente, inclusive  
mediante locação.  
§ 4o. - Os direitos sociais dos trabalhadores  
rurais, previstos nos incisos III, IX, X, XII, XV,  
XVII, XX, e XXII serão disciplinados em lei, que  
os adaptará às peculiaridades de sua atividade.  
§ 5o. - Os direitos sociais dos trabalhadores  
domésticos, bem como sua integração à Previdência  
Social serão definidos em lei. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda n. 2P00153-0. 
   
   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
[...] 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 
[...] 
Art. 8º São direitos dos trabalhadores: 
[...] 
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção de acordo coletivo. 
[...] 

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 
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31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

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

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

162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
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 
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227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 
229. Gustavo de Faria 
230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 
235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 
239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 

249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 
252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 
257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 
261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 
266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 

271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 
275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   

   Preservando até onde possível o texto da Comissão de Sistematização, esta emenda substitutiva integral ao Título II do 
Projeto de Constituição objetiva aprimorá-lo, escolmando-o de alguns excessos indesejáveis, normas pragmáticas utópicas, e 
detalhamentos desnecessários ou que melhor figurariam em leis hierarquicamente inferiores. 
Ressalte-se, além disso, que as modificações procedidas no capítulo pertinente aos Direitos Sociais, sem perder de vista a 
necessidade de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, procura adaptar a imprescindível proteção dos direitos do 
trabalhador à manutenção de condições, dentro das quais possam desenvolver-se com eficiência, flexibilidade e dinamismo 
as atividades produtivas. 
Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva, como fator importante para aperfeiçoar continuamente as relações 
trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante a polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta desestimular 
as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no emprego não interessa a 
trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende prevaleçam uma economia de mercado e a 
liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego efetivo, mas 
compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da excessiva rotatividade de 
mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas do trabalho 
doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive tecnicamente, para 
consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações não equiparáveis, que se 
aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente regulamentado pela lei no 
interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo exercício restaria única e exclusivamente, ao 
critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de Constituição. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei pela 
aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
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, 
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III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00278 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso VI do artigo 7o. das  
Disposições Permanentes, as seguintes expressões:  
"... Salvo o disposto em Convenção ou acordo  
coletivo".  
O inciso VI do artigo 7o das Disposições  
Permanentes passa a ter a seguinte redação:  
"VI - Irredutibilidade do salário." 
Justificativa:   
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Busca a emenda suprimir do dispositivo que assegura ao trabalhador a irredutibilidade de salário a alternativa 
"salvo dispositivo em convenção ou acordo coletivo".  
Manifesto-me por sua rejeição, uma vez que tal alternativa, além de seu caráter democrático, tem a ver com o 
princípio do prestigiamento da garantia de emprego e de sua manutenção em conjunturas econômicas desfavoráveis, 
enfrentadas pelo País ou pela empresa empregadora. 
 
 

___________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 7º, inciso VI da Constituição Federal de 1988. [Mensagem 
institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


