
 

  

Art. 7°, inciso V 
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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:  

[...] 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:02114 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO PROMOVA A REGULAMENTAÇÃO DAS PROFISSÕES NO SETOR 
PÚBLICO E PRIVADO, DEFININDO DIREITOS, DEVERES E PISOS SALARIAIS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 10ª Reunião Extraordinária, da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em 28/04/1987.  
Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

                                                      
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/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º A ordem social tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes 

princípios: 

[...] 

II - direito a uma remuneração proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho executado, a partir de um piso salarial profissional; 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º A Justiça Social será assegurada segundo os seguintes princípios: 

[...] 

II - direito a uma remuneração proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho executado, a partir de um piso salarial profissional; 

 

Consulte na 24ª Reunião realizada em 22/5/1987 da Subcomissão dos Direitos dos 

Trabalhadores e Servidores Públicos a votação da redação final do Anteprojeto da 

Subcomissão.  

Publicação: DANC, 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 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

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

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

visem à melhoria de sua condição social. 

[...] 

VII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado; 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G). 

 

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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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: 

[...] 

VIII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado; 

 

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

do Anteprojeto da Comissão.  

Publicação: DANC, 05/08/1987, suplemento 115, a partir da p.120, disponível em: 

http://www2.camara.leg.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: 

[...] 

VIII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado; 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7. 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K). 

 

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:  

[...] 

VIII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado; 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 28. 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 9 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Destaque apresentado nº 111/87, referente à emenda 32949.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1275.   

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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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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: 

[...] 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, Art. 8°, V. 

  

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

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/02/1988, a partir da p. 

7583. 

 

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: 

[...] 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U). 

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: 

[...] 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

 

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: 

[...] 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

 

 

 

                                                      
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/190anc25fev1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

 
   EMENDA:00182 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item II do art. 1o.:  
"Remuneração proporcional à extensão e à  
complexidade do trabalho executado, a partir de um  
piso salarial profissional." 
Justificativa: 
Trata-se de emenda de redação, com o fito de aprimorar a compreensão do dispositivo em questão. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte estabelece que a "Remuneração proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho executado, a partir de um piso salarial profissional".  
Trata-se de uma emenda modificativa, que tem a finalidade de aprimorar a compreensão do 
dispositivo, compreendido no anteprojeto no item II do artigo 1o.  
Na verdade, no artigo 1o. do anteprojeto a redação apresentada pelo relator versa que "a ordem 
social tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios, razão pela qual a 
redação referente a palavra direito não se coaduna, com a redação do caput.  
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da emenda. 
 
   EMENDA:00258 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item II do art. 1o. do  
Anteprojeto o seguinte:  
"Art. 1o. ..................................  
II - direito a uma remuneração proporcional à  
extensão e à complexidade do trabalho executado, a  
partir de um piso salarial profissional, não  
podendo ser inferior ao salário mínimo." 
Justificativa: 
A presente emenda visa acabar com a iniquidade que assistimos hoje, quando trabalhadores 
percebem menos de um salário mínimo. 
Portanto, deve ser assegurado constitucionalmente que o piso salarial profissional não deverá ser 
inferior ao salário mínimo. 
Parecer:   
   O inciso II do artigo 1o. ainda do salário profissional que deverá ser fixado de acordo com a 

                                                      
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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natureza e complexidade do trabalho executado. Ora, como o inciso I do artigo 2o. impõe  
o salário-mínimo como remuneração mínima de qualquer atividade profissional, claro está que 
desnecessário repetir essa condição no pré-citado inciso II do artigo 1o. Pela prejudicialidade da 
Emenda. 
 
   EMENDA:00425 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Elimine-se a parte final do inciso II do  
Art. 1o. "a partir de um piso salarial  
profissional." Passa, assim, este dispositivo a  
ter a seguinte redação:  
* "II - direito a uma remuneração  
proporcional à extensão e à complexidade de  
Trabalho executivo;" 
Justificativa: 
O piso salarial profissional tem decorrido, no Brasil, das negociações coletivas, que devem ser cada 
vez mais estimuladas, entre empregados e empregadores. 
Erigir-se, como norma constitucional, a obrigatoriedade de que a remuneração pelo trabalho deva ser 
feita “a partir de um piso salarial profissional”, tende a impedir que sejam estabelecidos outros 
parâmetros, ainda que básicos, até mais vantajosos, e tolhe a liberdade daquelas negociações 
coletivas, que, numa sociedade livre e cônscia desta liberdade, se deve estimular cada vez mais. 
Além disto, há que se cogitar sobre o perigo que essa norma constitucional constituirá, em face da 
tendência, que ela reforçaria, das categorias profissionais, muitas vezes abusivamente, e em 
detrimento do interesse maior da coletividade, pressionasse no sentido de estabelecer, até mediante 
lei – como tem, aliás, acontecido – salários e pisos salariais profissionais exorbitantes, e até 
impossíveis de serem obedecidos, diante do que realmente ocorre no mercado de trabalho. 
Parecer:   
   O autor faz proposta de supressão, no inciso II do art. 1o, do anteprojeto, da expressão final "a 
partir de um piso salarial profissional", justificando que esse piso deve ser resultado de livre 
negociação entre empregados e empregadores e não imposto constitucionalmente, com risco de 
afastar outros possíveis parâmetros até melhores. Acentua o autor que a subsistir esse dispositivo, as 
categorias profissionais tenderão a pressionar para obterem salários profissionais exorbitantes.  
 Entretanto, o objetivo da norma é assegurar remunerações que busquem ajustar-se ao valor social 
das profissões, fugindo a um nivelamento de todo descabido, desde um salário profissional mínimo. 
Opinamos pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00292 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao inciso II, do Artigo 1o, do Anteprojeto da Subcomissão III - A - dos Direitos dos 
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Trabalhadores e Servidores Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"II - Direito a uma remuneração proporcional à extensão e à complexidade do trabalho executivo." 
Justificativa: 
O piso salarial não deve ser fixado no texto constitucional, e sim, em convenção coletiva, conforme é 
assente na Doutrina e na Jurisprudência. 
Deve ser assegurado ao trabalhador o salário-mínimo legal, deixando à negociação das partes o 
estabelecimento dos pisos salariais, que só devem surgir de acordo entre essas partes. 
É uma forma, também, de se evitarem pisos irreais, que não possam ser atendidos pelas empresas; 
que pisos elevados façam desaparecer a pequena e média empresa, sobrevivendo apenas as 
maiores. 
Finalmente, é um meio de se prestigiar a convenção coletiva de trabalho, instrumento normativo ideal 
para reger as relações entre empregadores e empregados, notadamente no regime democrático, a 
exemplo do que sucede nas nações mais desenvolvidas do mundo. 
Parecer:   
   Rejeitada. A questão do piso salarial, se deve ser fixado ou não no texto constitucional, levanta uma 
polêmica apenas aparente. O piso salarial não está relacionado somente aos profissionais 
qualificados, mas também aos trabalhadores mais desqualificados. É o caso, por exemplo, dos 
catadores de cana, que tendo conquistado um piso salarial por tonelada de cana cortada, correm o 
risco de perdê-lo em juízo sob a alegação que a constituição não prevê o piso. E isso tem acontecido 
amiúde. Vê-se, portanto, que uma conquista desses trabalhadores é perdida por falta de um 
dispositivo constitucional. 
 
   EMENDA:00336 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   "Dê-se ao inciso II, do art. 1o., do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos, a seguinte redação:  
II - direito a uma remuneração proporcional à extensão e à complexidade do trabalho executado, a 
partir de um piso salarial profissional único para todos os trabalhadores de mesmo grau de instrução". 
Justificativa: 
O piso salarial é uma garantia do trabalhador que, partindo da complexidade do trabalho executado, 
dê condições de vida digna a todos os que contribuem para a produção nacional. No entanto, a 
realidade social do trabalhador, quase sempre é determinada pelo seu grau de instrução. Daí a 
necessidade da garantia constitucional para que todos os trabalhadores de mesmo nível de instrução 
tenham o mesmo piso salarial. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Entendemos que a emenda sob exame está acolhida, embora com outra 
redação mais abrangente, no item I do art. 1o. do anteprojeto. Nenhuma referência se fez ao piso 
salarial por entendermos que o princípio da "justa remuneração" já engloba a pretensão do autor. 
    
 
   EMENDA:00589 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Artigo 1o., inciso II, do Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos:  
Suprimir "... a partir de um piso salarial profissional." 
Justificativa: 
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Deve ser suprimida essa parte do dispositivo, devido à impossibilidade de sua aplicação em razão de: 
a) Diferenças regionais (mercado de trabalho); 
b) Capacidade e porte econômico das empresas (há de se ter em mente a problemática das 

micro e pequenas empresas); 
c) Diferenças de qualificação dos trabalhadores de uma mesma profissão; 
d) Dificuldade na definição precisa dos perfis profissiográficos. 

Assim, a questão do piso salarial deve ficar reservada ao âmbito das negociações coletivas entre as 
categorias econômicas e profissionais. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A nosso ver, as razões alegadas pelo autor para propor a supressão do peso salarial não são 
suficientes. Certamente existem diferenças apreciáveis de região para região, capacidade das 
empresas, eficiência dos professores etc. No entanto, o peso salarial de determinada categoria 
expressa o pagamento proporcional à expressão e complexidade de trabalho que realiza. As 
diferenças na eficiência individual não podem, em caso algum, comprometer o mínimo de trabalho 
necessário de interesse de cada profissão. 
 
 
   EMENDA:00851 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Os incisos I, II e III passarão a constituir o caput do artigo 1o., com a seguinte redação:  
Art. 1o. - O trabalho é um dever social, bem fundamental à vida do trabalhador, que será justamente 
remunerado, que não o perderá sem causa justificada, salvo razões de idade, doença ou invalidez 
permanente. 
Justificativa: 
Visando uma Constituição objetiva e concisa que represente a síntese das ideias fundamentadas à 
Justiça Social, fundimos os incisos I, II e III em um único artigo. 
Parecer:   
   Acolhemos a sugestão ora proposta, no sentido de tornar mais conciso o texto. Entretanto, optamos 
por uma redação própria e fundindo os três primeiros incisos no primeiro. 
 
   EMENDA:00992 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 1o. - Inciso II: Suprimir a expressão:  
"... a partir de um piso salarial profissional". 
Justificativa: 
Impossibilidades de sua aplicação em razão de: 
Diferenças regionais (mercado de trabalho); 
Capacidade e porte econômico das empresas (micro, pequenas, médias e grandes); 
Diferenças de qualificação dos trabalhadores de uma mesma profissão; 
Dificuldade na definição precisa dos perfis profissiográficos. 
Parecer:   
   Rejeitada. A questão do piso salarial, se deve ser fixado ou não no texto constitucional, levanta uma 
polêmica apenas aparente. O piso salarial não está relacionado somente aos profissionais 
qualificados, mas também aos trabalhadores mais desqualificados. É o caso, por exemplo, dos 
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catadores de cana, que tendo conquistado um piso salarial por tonelada de cana cortada, correm o 
risco de perdê-lo em juízo sob a alegação que a constituição não prevê o piso. E isso tem acontecido 
amiúde. Vê.se, portanto, que uma conquista desses trabalhadores é perdida por falta de um 
dispositivo constitucional. 
 
   EMENDA:01150 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do art. 1o., do anteprojeto a seguinte redação:  
II - direito a uma remuneração proporcional à extensão e à complexidade de Trabalho executado; 
Justificativa: 
O piso salarial profissional tem decorrido, no Brasil, das negociações coletivas, que devem ser cada 
vez mais estimuladas, entre empregados e empregadores. 
Erigir-se, como norma constitucional, a obrigatoriedade de que a remuneração pelo trabalho deva ser 
feita “a partir de um piso salarial profissional”, tende a impedir que sejam estabelecidos outros 
parâmetros, ainda que básicos, até mais vantajosos, e tolhe a liberdade daquelas negociações 
coletivas, que, numa sociedade livre e cônscia desta liberdade, se deve estimular cada vez mais. 
Além disto, há que se cogitar sobre o perigo que essa norma constitucional constituirá, em face da 
tendência, que ela reforçaria, das categorias profissionais, muitas vezes abusivamente, e em 
detrimento do interesse maior da coletividade, pressionasse no sentido de estabelecer, até mediante 
lei – como tem, aliás, acontecido – salários e pisos salariais profissionais exorbitantes, e até 
impossíveis de serem obedecidos, diante do que realmente ocorre no mercado de trabalho. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O texto não se refere apenas a um piso salarial profissional, mas também a trabalhadores 
desqualificados. É o caso dos cortadores de cana, que foram conquistando ao longo dos anos um 
piso salarial e podem perder a qualquer momento esse direito. 
 
   EMENDA:01178 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprimir o item II do art. 1o., do Relatório Final do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa: 
Segundo a melhor doutrina o Estado deve preocupar-se em garantir um salário-mínimo para os 
trabalhadores, deixando o salário-justo como conquista a ser obtida em convenções ou acordos 
coletivos de trabalhos, instrumentos nos quais podem ser fixados pisos salariais, que se constituem 
em remuneração mínima da categoria. Há que se incentivar a contratação coletiva e não sufoca-la. 
Parecer:   
   Rejeitada. A questão do piso salarial, se deve ser fixado ou não no texto constitucional, levanta uma 
polêmica apenas aparente. O piso salarial não está relacionado somente aos profissionais 
qualificados, mas também aos trabalhadores mais desqualificados. É o caso, por exemplo, dos 
catadores de cana, que tendo conquistado um piso salarial por tonelada de cana cortada, correm o 
risco de perdê-lo em juízo sob a alegação que a constituição não prevê o piso. E isso tem acontecido 
amiúde. Vê-se, portanto, que uma conquista desses trabalhadores é perdida por falta de um 
dispositivo constitucional. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE G 

EMENDA:00798 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 VII do artigo 2o. do Substitutivo do Relator dessa Comissão. 
Justificativa: 
Não há razão de se privilegiar trabalhos ou funções com pisos salariais. A manutenção do texto da 
Comissão resultaria na criação de incontáveis pisos salariais, ou seja, cada atividade teria o seu 
“salário mínimo”. Ao mercado deve ser remetida a fixação dos salários dos trabalhadores, à exceção 
do salário mínimo assegurado pela Constituição. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não se trata de privilegiar trabalhos ou funções.  
Trata-se do reconhecimento da diferenciação do trabalho. É justo que cada atividade faça jus a peso 
compatível com o trabalho nela realizado. É de notar que o texto do Substitutivo assegura esse direito 
ao trabalhador mas não dispõe das maneiras de fixar o peso em cada caso. Lei poderá determinar 
essa fixação e suas alterações em negociação coletiva. 
 
   EMENDA:01085 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
É suprimido o inciso VII do art. 2o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
Os pisos salariais devem resultar das negociações coletivas entre empregados e empregadores 
cabendo à lei unicamente a previsão do salário-mínimo geral. 
Parecer:   
   Rejeitada. Consideramos ser direito dos trabalhadores peso salarial que expresse a complexidade e 
a extensão do trabalho realizado. Daí a existência do inciso VII do artigo 2o., objeto da presente 
emenda, no Substitutivo. É de notar, contudo, que o texto apenas assegura esse direito aos 
trabalhadores, mas não determina o mecanismo de sua fixação. Essa é, a nosso ver, matéria de 
legislação ordinária que poderá, inclusive, atribuir essa incumbência aos processos de negociação 
coletiva entre patrões e empregados. 
 
   EMENDA:01305 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Insira-se, onde couber, o seguinte artigo:  
"Art. Aplicam-se aos servidores públicos civis o disposto nos itens III a V, VII a XI, XIV a XIX e XXII do 
artigo 2o., bem como o disposto nos art. 5o., 6o., 7o. e 8o. 
Justificativa: 
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A inserção deste artigo se justifica por uma questão de técnica legislativa, pois aos servidores 
públicos é destinada seção especifica, bem como em face de os dispositivos do artigo 2º, omitidos na 
enumeração acima, serem inadequados aos servidores públicos. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos não haver necessidade de maior explicação quanto aos artigos referentes aos 
servidores públicos civis. 
 
   EMENDA:01421 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VII do art. 2o. do Substitutivo: 
Justificativa: 
A Constituição já prevê o salário mínimo. O piso salarial deve ser objeto de negociação ou Acordo 
Coletivo, observados as peculiaridades regionais e de categorias profissionais, uma vez que nada 
mais é do que um salário mínimo específico para uma categoria. 
Parecer:   
   Rejeitada. O texto do Substitutivo assegura ao trabalhador o direito, evidente a nosso ver, a piso 
salarial que guarde relação com o trabalho realizado. A legislação ordinária poderá dispor, não dos 
montantes em cada caso, mas da forma de fixá-los, remetendo a questão inclusive, aos Acordos e 
Convenções coletivas. 
 
   EMENDA:01435 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao art. 2o., todo o inciso VII.  
Justificativa 
Não deve uma Constituição Federal prever, de forma apriorística, pisos salariais aos trabalhadores, 
mas sim assegurar-lhes um salário que corresponda às suas necessidades vitais e às de sua família; 
ou seja, através da fixação de um salário mínimo.  
Os pisos salariais não são decorrentes de lei e muito menos de norma constitucional. São, em 
verdade, resultados de negociações coletivas de empregados e empregadores e sofrem variações 
em função da atividade profissional exercida. Certas categorias econômicas de menor parte poderão 
não ter condições para manter pisos de  
remuneração, principalmente aquelas que admitem mão-de-obra desqualificada.  
Registre-se que não se pretende proibir os pisos salariais, mas sim que estes obedeçam à realidade 
de mercado, pelo que devem ser fixados livremente pelos representantes de empregados e 
empregadores e, excepcionalmente, através do poder normativo da justiça do trabalho.  
O que vem funcionando bem no regime de liberdade não deve ser aprisionado pela inflexibilidade de 
preceito constitucional. 
Parecer:   
   Rejeitada. O Substitutivo não prevê, aprioristicamente, como entende o autor da emenda, pesos 
salariais. Simplesmente assegura aos trabalhadores o direito a eles. Parece-nos evidente ser direito 
dos trabalhadores a percepção de salário que guarda relação com o trabalho que realiza. O inciso VII, 
objeto da emenda, não prevê tampouco a maneira de fixar os pesos. Nada obsta a que a lei remeta 
essa questão à negociação coletiva entre empregados e patrões. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   EMENDA:00768 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item VIII, do artigo 14. 
Justificativa: 
O piso salário é fixado pelas partes interessadas através de negociação coletiva. Assim, o referido 
inciso torna-se absolutamente inócuo. 
 
   EMENDA:01848 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 14, inciso VIII  
Suprima-se o inciso VIII, do artigo 14, do Anteprojeto de Constituição, elaborado pela Comissão de 
Sistematização. 
Justificativa: 
Na perspectiva do direito comparado, tão fecunda em lições que não devemos desprezar, percebe-
se, nitidamente e sem esforço, que as nações que observam a economia de mercado e se encontram 
no mesmo estágio econômico do nosso, têm o cuidado de evitar a interferência, nas relações de 
trabalho além do limite fixado pelos interesses específicos da coletividade. Assim, fica um campo 
bastante amplo para os trabalhadores e patrões, em diálogo direto ou por intermédio de organizações 
que os representam, porem fim às suas controvérsias. Estas variam, ao infinito, quanto ao conteúdo e 
dimensão de uma para outra empresa. 
E materialmente impossível disciplinar-se, por lei ordinária, a norma abrigada no inciso em tela. Até 
hoje, a doutrina não se unificou em face de questões tão intrincadas como o salário justo e a 
proporção entre este e i trabalho realizado. 
Relegando-se a matéria à esfera privada, estar-se-á agindo com objetividade e justiça. 
 
   EMENDA:02699 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 14  
Suprima-se do anteprojeto: incisos VII, VIII, XXV, XXVI 
Justificativa: 
Os incisos VII e VIII estão inseridos nos incisos IV e V. O inciso XXV trata de um benefício básico, já 
garantido ao trabalhador rural, como a todo trabalhador brasileiro, no caput do art. 14. A matéria do 
inciso XXVI é bastante suscetível de polemica, na medida em que poderá onerar empresas e órgãos 
públicos (funcionários) para atender uma porcentagem mínima de empregados com filhos, menores 
de 6 anos, não há referencial para a obrigatoriedade de creches e pré-escolas em nenhum país 
desenvolvido ocidental. 
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   EMENDA:04778 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto:  
a) - o inciso VIII do art. 14 
Justificativa: 
A Constituição já prevê o salário mínimo. O piso salarial deve ser objeto de livre negociação entre as 
partes que podem analisar as peculiaridades regionais e condições especiais de cada empresa ou de 
cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. 
A presente proposta abre espaço à negociação coletiva. 
 
 
   EMENDA:04835 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 supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 14  
Suprima-se o inciso VIII do Art. 14 do anteprojeto. 
Justificativa: 
O anteprojeto já prevê o salário mínimo. O piso salarial deve ser objeto de livre negociação entre as 
partes que podem analisar as peculiaridades regionais e condições especiais de cada empresa ou de 
cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. 
A presente proposta abre espaço à negociação coletiva. 
 
   EMENDA:05382 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: O inciso VIII do art. 14-cap. II 
Justificativa: 
A Constituição prevê salário mínimo. Quanto aos pisos salariais devem ser objeto de livre negociação 
entre as partes que podem analisar as peculiaridades regionais, as condições especiais de cada 
empresa ou de cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. Aliás, esse 
é o funcionamento da chamada negociação coletiva. 
 
   EMENDA:05456 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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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; (...) 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através da supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de mateia não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00707 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item VIII, do artigo 13. 
Justificativa: 
O piso salário é fixado pelas partes interessadas através de negociação coletiva. Assim, o referido 
inciso torna-se absolutamente inócuo.  
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
 
 
   EMENDA:01737 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO VIII  
Suprima-se o inciso VIII, do artigo 13, do projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de 
Sistematização. 
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Justificativa: 
Na perspectiva do direito comparado, tão fecunda em lições que não devemos desprezar, percebe-
se, nitidamente e sem esforço, que as nações que observam a economia de mercado e se encontram 
no mesmo estágio econômico do nosso, têm o cuidado de evitar a interferência, nas relações de 
trabalho além do limite fixado pelos interesses específicos da coletividade. Assim, fica um campo 
bastante amplo para os trabalhadores e patrões, em diálogo direto ou por intermédio de organizações 
que os representam, porem fim às suas controvérsias. Estas variam, ao infinito, quanto ao conteúdo e 
dimensão de uma para outra empresa. 
E materialmente impossível disciplinar-se, por lei ordinária, a norma abrigada no inciso em tela. Até 
hoje, a doutrina não se unificou em face de questões tão intrincadas como o salário justo e a 
proporção entre este e i trabalho realizado. 
Relegando-se a matéria à esfera privada, estar-se-á agindo com objetividade e justiça. 
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
   
 
   EMENDA:02553 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
Suprima-se do anteprojeto: incisos VII, VIII, XXVI, XXVII 
Justificativa: 
Os incisos VII e VIII estão inseridos nos incisos IV e V. O inciso XXV trata de um benefício básico, já 
garantido ao trabalhador rural, como a todo trabalhador brasileiro, no caput do art. 13. A matéria do 
inciso XXVII é bastante suscetível de polemica, na medida em que poderá onerar empresas e órgãos 
públicos (funcionários) para atender uma porcentagem mínima de empregados com filhos, menores 
de 6 anos, não há referencial para a obrigatoriedade de creches e pré-escolas em nenhum país 
desenvolvido ocidental. 
Parecer:   
   O inciso VIII deverá ser suprimido devido à impropriedade que contém. Com relação ao VII, há que 
se ressaltar que ele contempla aquela classe de trabalhadores que hoje recebem apenas a comissão 
das vendas efetuadas. O referido item garante um salário fixo, nunca inferior ao mínimo, no sentido 
de proteger o empregado nos meses em que as vendas caem a tal ponto que põem em risco o 
salário daquele mês.  
A manutenção do inciso XXVII faz-se necessário tendo em vista a retribuição social que deve a 
empresa ao seu empregado.  
Enfim, quanto ao item XXVI, o mesmo deve assegurar, nesta parte em que se enumera os seus 
direitos, apenas a garantia de aposentadoria, deixando por boa técnica legislativa, que o Capítulo da 
Seguridade Social especifique suas diversas modalidades, excepcionalidades, proventos, limites de 
idade, etc... . 
 
 
   EMENDA:04430 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Inciso VIII do Art. 13  
Suprima-se do projeto: a) - o inciso VIII do art. 13 
Justificativa: 
A Constituição já prevê o salário mínimo. O piso salarial deve ser objeto de livre negociação entre as 
partes que podem analisar as peculiaridades regionais e condições especiais de cada empresa ou de 
cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. 
A presente proposta abre espaço a negociação coletiva. 
Parecer:   
   A nosso ver a proposta da presente Emenda restringe a abrangência da norma da alínea "c", do 
item IV, do art. 17, do Projeto, porque veda a interferência do Poder Público apenas na organização 
das entidades sindicais, ao passo que, como redigida no Projeto e por nós aproveitada, veda aquela 
interferência em qualquer aspecto da organização sindical em geral.  
Como há concorrência com a fórmula que pretendemos adotar no substitutivo, na parte de vedação 
da interferência do Poder Público, somos pela aprovação parcial quanto a esse ponto.  
 
 
   EMENDA:04486 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 13  
Suprima-se o inciso VIII do Art. 13 do projeto. 
Justificativa: 
O anteprojeto já prevê o salário mínimo. O piso salarial deve ser objeto de livre negociação entre as 
partes que podem analisar as peculiaridades regionais e condições especiais de cada empresa ou de 
cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. 
A presente proposta abre espaço à negociação coletiva. 
Parecer:   
   Entendemos que os pisos salariais são pertinentes às negociações coletivas entre empregados e 
patrões, cabendo à lei, unicamente, a previsão do salário mínimo geral.  
 
 
   EMENDA:05005 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: O inciso VIII do art. 13-cap. II 
Justificativa: 
A Constituição prevê salário mínimo. Quanto aos pisos salariais devem ser objeto de livre negociação 
entre as partes que podem analisar as peculiaridades regionais, as condições especiais de cada 
empresa ou de cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. Aliás, esse 
é o funcionamento da chamada negociação coletiva. 
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Parecer:   
   Entendemos que os pisos salariais são pertinentes às negociações coletivas entre empregados e 
patrões, cabendo à lei, unicamente, a previsão do salário mínimo geral. * 
 
 
   EMENDA:05076 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II, do Projeto do Relator, artigos 14, 15, 16 E 17  
dando-se nova redação:  
Dos Direitos Sociais  
Art. 13. - São Direitos Sociais.  
I - Garantia do direito ao trabalho;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio  
individual;  
IV - salário mínimo fixado em lei;  
V - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
[...] 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através da supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   A Emenda é substitutiva apenas no sentido de dar nova redação às disposições do Capítulo II do 
Título II conforme, aliás, ressalta o seu Autor na "justificação". Nessas condições, acolhemos diversas 
das propostas apresentadas que expungiram matéria pertinente à legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. * 
 
 
   EMENDA:05934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, inciso VIII  
O inciso VIII, do artigo 13, passa a ter a seguinte redação:  
"VIII - direito a remuneração proporcional à extensão e à complexidade do trabalho executado". 
Justificativa: 
O piso salarial tem decorrido, no Brasil, das negociações coletivas, que devem ser cada vez mais 
estimuladas, entre empregados e empregadores. 
Exigir, como norma constitucional, a obrigatoriedade de que a remuneração pelo trabalho deva ser 
feita “a partir de um piso salarial”, tende a impedir que sejam estabelecidos outros parâmetros ainda 
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que básicos, até mais vantajosos, e tolhe a liberdade daquelas negociações coletivas, que, numa 
sociedade livre e cônscia desta liberdade, se deve estimular cada vez mais. 
Parecer:   
   Pretende o autor assegurar não mais um piso salarial, mas remuneração proporcional à extensão e 
à complexidade do trabalho executado.  
Concordamos com o autor. Não deve o texto constitucional assegurar o direito ao piso salarial, mas 
somente o piso geral, ou seja, o salário mínimo. Consideramos, contudo, a substituição proposta 
desnecessária, vez que a proporcionalidade pretendida alcançar-se-á no jogo do mercado e da 
negociação coletiva. Optamos, portanto, pela supressão do inciso no substitutivo que apresentamos.  
 
 
   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;  
[...] 
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:07675 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 13, inciso VIII  
Suprima-se o inciso VIII do artigo 13 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A fixação de pisos salariais é matéria pertinente às convenções e acordos coletivos de trabalho, não 
se justificando a sua inclusão na Constituição. Além disso, o dispositivo procura fixar parâmetros para 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 20  

 

os chamados pisos salariais, o que não é conveniente estabelecer-se a nível constitucional e sim, se 
for o caso, nas leis que vieram a regulamentar as respectivas profissões, mas em termos de salário 
mínimo profissional. 
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
 
 
   EMENDA:08450 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item VIII do artigo 13. 
Justificativa: 
O piso salarial é fixado pelas partes interessadas através de negociação coletiva. Assim, o referido 
inciso torna-se absolutamente inócuo. 
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
 
 
   EMENDA:09785 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o item VIII, do artigo 13. 
Justificativa: 
O piso salarial é fixado pelas partes interessadas através de negociação coletiva. Assim, o referido 
inciso torna-se absolutamente inócuo. 
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar sem o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
 
 
   EMENDA:11064 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do art. 13 a seguinte redação:  
Inciso VIII: piso salarial e à extensão e à complexidade do trabalho realizado; 
Justificativa 
A emenda acima visa à manutenção do presente dispositivo. 
Parecer:   
   Difere a redação proposta pela emenda de que consta do inciso VIII, do artigo 13 do Projeto, 
unicamente pela omissão do termo "proporcional", indispensável, a nosso ver, para o pleno 
entendimento do texto.  
 
 
   EMENDA:11622 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13  
Suprima-se do Projeto os incisos VII e VIII do artigo 13. 
Justificativa 
Suprimos os incisos VII e VIII, porque já estão inscritos nos incisos IV e V, para sintetizar o texto 
constitucional. 
Parecer:   
   A importância da permanência do inciso VII reside no fato de garantir ao trabalhador que, além das 
comissões recebidas pelo seu trabalho, tem ele direito a um salário fixo não inferior ao mínimo. Tal 
direito não se encontra garantido nos itens IV e V.  
Com relação ao inciso VIII, este sim, encontra-se já contemplado no que dispõe o IV e, portanto, 
deverá ser suprimido.  
Pela rejeição.  
 
 
   EMENDA:11878 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 13  
Suprima-se o inciso VIII do Art. 13 do projeto. 
Justificativa 
O projeto já prevê o salário mínimo. O piso salarial deve ser objeto de livre negociação entre as 
partes que podem analisar as peculiaridades regionais e condições especiais de cada empresa ou de 
cada categoria profissional, fazendo o ajustamento compatível e desejado. 
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
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assegurar o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
 
 
   EMENDA:12176 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 13, Inciso VIII  
Suprima-se do projeto o inciso VIII do Artigo 13. 
Justificativa 
Os pisos salariais não são somente proporcionais à extensão e à complexidade do trabalho realizado, 
mas, antes de tudo, são frutos das negociações coletivas entre as partes interessadas, cabendo à Lei 
Magna a previsão do salário-mínimo justo e verdadeiramente compatível. 
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
 
 
   EMENDA:12835 PARCIALMENTE APROV 
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 à 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 entre 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 mais 
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:13929 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13, Incisos V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIV, 
XXVI, XXVII e XXVIII.  
Suprimam-se os inciso V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, e XXVIII 
do artigo 13 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Visa a presente Emenda expungir do texto Constitucional disposições que, pela sua natureza, podem 
e devem ser implementados por legislação ordinária ou pelas negociações coletivas. 
A Constituição deve tratar dos direitos fundamentais, não de reajustes salariais, períodos de licença. 
Regime de remuneração nas férias e outros assuntos dessa ordem, que não fazem parte da Ordem 
Constitucional de uma nação. 
Por outro lado, a supressão desses dispositivos permitirá que a evolução dos direitos trabalhistas 
acompanhe o incremento verificado na produção e na produtividade das empresas, de forma a 
assegurar o indispensável equilíbrio, condição necessária à manutenção dos empregos existentes, à 
geração de novas oportunidades de trabalho e à melhoria nas condições sociais do trabalhador. 
Parecer:   
   A supressão de determinados itens sugerida pela presente emenda, em parte, é procedente. Com 
relação aos itens IX, XIII, XXIV e XXVI, julgamos que devam permanecer no texto porque refletem um 
consenso espelhado na grande maioria das emendas apresentadas.  
Quanto aos incisos X, XII, XVIII, XIX, XXI e XIII, XXVI sentimos a necessidade de mantê-los, porém, 
com modificações, algumas de forma e outras de fundo, objetivando, adequar as normas a um texto 
constitucional moderno.  
 
 
   EMENDA:14269 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprimam-se do Capítulo II, artigo 13, os seguintes dispositivos: itens VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, 
XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXXI. 
Justificativa: 
Não consubstancia matéria constitucional, devendo ser objeto de lei complementar e/ou ordinária. 
Parecer:   
   A supressão de determinados itens sugerida pela presente emenda, em parte, deve ser atendida a 
fim de escoimar do texto matéria estranha a uma Constituição.  
Com referência aos incisos VIII, XI, XVIII, XXII e XXVI, entendemos que deverão ser eliminados, pois 
não consubstanciam matéria constitucional.  
Com relação aos IX, XIII, XXIV, XXVIII e XXXI, julgamos que devem permanecer na forma como se 
encontram porque refletem um consenso extraído da grande maioria de sugestões que chegaram a 
esta comissão.  
Enfim, quanto aos itens X, XII e XVI, estes necessitarão ter sua redação alterada no sentido de 
poderem constar num texto tão solene.  
 
 
   EMENDA:15762 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se os itens VII, VIII e IX, do art. 13 do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão 
de Sistematização. 
Justificativa: 
Dispõe os itens VII, VIII e IX, do art.13 do Projeto de Constituição, ora em apreciação pelo Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte: 
Art.13 – São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição. 
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. 
A toda evidencia não se trata de matéria constitucional, devendo, por isso, ser reservada às 
Convenções Coletivas. 
Parecer:   
   A eliminação de determinados incisos do art. 13, sugerida pela presente emenda, deve ser 
atendida, em parte, a fim de escoimar aquelas disposições que não são concernentes a um texto 
constitucional. É o caso do item VIII.  
Com relação ao VII e IX devem permanecer como princípios fundamentais de proteção ao 
trabalhador.  
Pela rejeição.  
 
 
   EMENDA:15915 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir o item VIII do art. 13 do Projeto. 
Justificativa: 
Não se trata de matéria constitucional que deve ser reservada às Convenções Coletivas. 
Parecer:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar sem o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei. 
 
 
   EMENDA:16362 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Suprimam-se do Projeto de Constituição os incisos V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXI, 
XXIV, XXVI, XXVII e XVIII do artigo 13. 
Justificativa: 
Objetiva-se suprimir preceitos que, por sua natureza, constituem matéria de lei ordinária ou própria de 
negociações coletivas. As normas constitucionais são leis fundamentais, aquelas capazes de 
estabelecer não tanto aquilo que os governados devem fazer quanto como as leis devem ser 
elaboradas, sendo normas que vinculam, antes ainda que os cidadãos, os próprios governantes. 
Parecer:   
   A supressão de determinados itens sugerida pela presente emenda, em parte, é procedente. 
Referimo-nos ao VIII, XVII, V e que deverão ser eliminados do texto. Com relação ao IX, XXVIII, XXIV 
e XXVII, julgamos que devem permanecer no texto na forma como se encontram porque refletem um 
consenso espelhado na grande maioria das emendas apresentadas.  
Quanto aos incisos X, XII, XVIII, XIX, XXI e XIII, XXVI sentimos a necessidade de mantê-los, porém, 
com modificações, algumas de forma e outras de fundo, objetivando, adequar as normas a um texto 
constitucional moderno.  
 
   EMENDA:17056 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dos Direitos Sociais  
Art. 13 - Inciso VIII  
Substituir a palavra proporcional por correspondente;  
Art. 13 - Inciso XV - TEXTO SUGERIDO  
"Duração de trabalho de oito horas diárias  
reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos  
previstos em lei" 
DOS DIREITOS COLETIVOS  
Art. 17 - VI. "a" TEXTO SUGERIDO  
"Aos sindicatos e associações em geral, é  
reconhecida a faculdade de requerer ao Estado  
informações sobre planos e programas relacionados  
com os setores de suas respectivas atividades, bem  
como a exibição dos documentos correlatos.  
Art. 17 - VI - "b" "c" "e" "g" . SUPRIMIR.  
Art. 17 - VII - "d" SUPRIMIR  
Art. 17 - IX - "a" , "b" - SUPRIMIR. 
Justificativa: 
As alterações propostas objetivam a adequação dos textos a uma melhor técnica. 
Sugerimos a supressão de alguns textos por considera-los inócuos, ou utópicos, ou 
infraconstitucionais. 
Parecer:   
   Com redação diversa, mas perfilhando o mesmo objetivo, opinamos pela aprovação da Emenda no 
que concerne à duração máxima do trabalho de 8 horas diárias.  
Pela aprovação parcial.  
 
 
   EMENDA:17238 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Modifica o Capítulo II (Dos Direitos Sociais) do Título II (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais) do 
Projeto de Constituição, dando a seguinte redação:  
CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. 13. - São assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente de lei, os 
seguintes direitos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  
[...] 
XXXVIII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
[...] 
Justificativa: 
Trata-se de consagrar constitucionalmente um rol de direitos que assegurem proteção efetiva ao 
conjunto de trabalhadores brasileiros. 
Parecer:   
   A presente emenda, ora sob análise, com conteúdo quase totalmente oriundo dos debates havidos 
na subcomissão dos trabalhadores e dos servidores públicos, reflete a abnegada perseverança do 
autor em propugnar pelo consenso ali obtido.  
Entretanto, somos da opinião que o texto devia sofrer um aprimoramento no sentido de eliminar todos 
aqueles dispositivos que não consubstanciam matéria constitucional. Foi o que se verificou nas fases 
posteriores dos trabalhos das Comissões.  
Na realidade, há matérias que, pela sua natureza, podem e deverão ser implementadas pela 
legislação ordinária ou até mesmo pelas negociações coletivas. Dentro dessa ótica, foram e estão 
sendo acolhidas várias sugestões que aperfeiçoarão o texto referente ao capítulo "Dos direitos 
sociais". A nossa atitude decorre da preocupação de refletir um consenso originário das diversas 
tendências contidas nas milhares de emendas encaminhadas a essa Comissão.  
Concluindo, podemos afirmar, sem medo de errar, que aquelas normas fundamentais concernentes 
ao trabalhador não deixarão de constar na nova Carta. 
 
 
   EMENDA:17629 APROVADA 
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 "VIII" 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:   
   Consideramos que, objetivamente, não deve o texto constitucional assegurar ao trabalhador direito 
a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho realizado. É necessário 
assegurar o piso salarial de todo trabalhador: o salário mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades básicas e as de sua família.  
O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é processo que obedecerá à evolução do mercado 
de trabalho e ao andamento da negociação coletiva das diversas categorias, podendo cristalizar-se 
eventualmente em lei.  
 
 
   EMENDA:19387 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 27  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO II DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I DOS DIREITOS INDIVIDUAIS  
[...] 
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. 10. Os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao trabalho, regulamentados em lei, os 
diversos tipos de contratos e as garantias contra o desemprego, além de:  
I - piso salarial, reajustes de salário, remuneração, vencimentos proventos e pensões, para 
manutenção do poder aquisitivo, sem prejuízo da elevação real, por acordo ou sentença normativa;  
II - irredutibilidade do salário ou vencimento, com paga não inferior ao piso salarial previsto em lei, 
além de gratificação natalina, com base no pagamento de dezembro;  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda, do Ilustre Deputado Siqueira Campos, abrange diversos Capítulos do Projeto, com 
profundas inovações estruturais.  
Assim é que os "Direitos e Liberdades Fundamentais", com o Capítulo "Dos Direitos Individuais", são 
tratados no Artigo 9º, em nada menos de 38 (trinta e oito) parágrafos.  
Do Artigo 10 ao 12, trata a Emenda dos chamados "Direitos Sociais".  
O Artigo 13, com dezoito (18) parágrafos, e os Artigos 13 e 14, com dois (2) parágrafos, tratam dos 
"Direitos Coletivos".  
Seguem-se disposições sobre a "Nacionalidade"  e Soberania Popular" (Artigos 15, com quatro 
parágrafos) e Soberania Popular (Artigo 16, com oito parágrafos).  
Por fim, no Artigo 17 e seus parágrafos, são consignados disposições concernentes aos Partidos 
Políticos.  
A multiplicidade de temas está a exigir um Parecer também múltiplo em seu aspecto formal, por exigir 
análises parceladas desses diversos segmentos do texto constitucional.  
Atendendo-nos à sistemática do Projeto e do Substitutivo, cabe-nos uma análise perfuntória dos 
dispositivos atinentes aos "Decretos Individuais" (Artigo 9o.) e "Direitos Coletivos" (Artigo 13).  
No seu todo, o trabalho inova o contido no Projeto, novamente no aspecto formal, a partir do caput do 
Artigo 9o, bem como em seus parágrafos, notadamente nos parágrafos 1o., 2o., 3o., 4o., 8o., 12, 28, 
35 e 38.  
Não se pode fazer uma apreciação detalhada desses dispositivos.  
Um reparo, a nosso ver, se impõe: o cárcere privado e a individualização da pena já constam da 
legislação penal ordinária.  
A ampliação do leque dos direitos inalienáveis, a nosso ver, é demasiada, como está no § 1o. do 
artigo 9o..  
Louvável as disposições contidas nos dispositivos inovado res (§§ 2o., 3o., 4o., 8o., 12 e 28).  
Ressalte-se, por fim que as disposições contidas nos artigos enfocados estão adredamente, 
contempladas no Substitutivo em fase de elaboração.  
A contribuição da Emenda, assim, afigura-se nos válida, mormente em se sabendo, que se acham 
incorporadas, em sua maioria, ao novo texto.  
Oprimido pela aprovação parcial dos diversos dispositivos constantes da Emenda e concernentes aos 
Capítulos que enfocamos, após as adaptações redacionais, cremos que a Emenda deverá passar, a 
seguir, pelo crivo, analítico dos especialistas nas áreas "Dos Direitos Sociais" e "Dos Partidos 
Políticos".  
Quanto a parte que apreciamos, opinamos pela aprovação parcial.  
Esta Emenda, na parte dos direitos coletivos, especificamente organização sindical e exercício do 
direito de greve, harmoniza-se em alguns pontos com o conjunto de normas que resolverem 
aproveitar em nosso substitutivo, conforme pareceres dados às Emendas 1p16815-5 e 1p143268 e 
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propõe a manutenção de outros que não pretendem aproveitar.  
Harmonizam-se com o esquema de nosso substitutivo, a plena liberdade de associação sindical, 
devendo a lei regulamentar as condições de registro e da representação nas convenções coletivas de 
trabalho, a desvinculação do Estado, a fixação e desconto em folha da contribuição sindical da 
categoria segundo aprovação em assembleia a proibição de que a lei exija autorização do Estado 
para fundação de sindicato ou filiação sindical, o asseguramento do exercício do direito de greve.  
Portanto, nesta parte, somos pela aprovação parcial.  
Quanto aos dispositivos que asseguram direitos ao trabalhador, unificamos pelo cotejo da Emenda 
com o Projeto, que diversos preceitos já estão contemplados, embora, é claro, com redação diversa. 
Neste particular, cabe-nos esclarecer que procuramos escoimar, no Substitutivo que pretendemos 
elaborar, toda matéria pertinente à legislação ordinária, a exemplo, a de que tratam os incisos 
propostos na Emenda sob os nrs. I, IV, VI e VII, bem como alguns detalhamentos ou 
particularizações, como a duração da hora noturna, os dias para o repouso semanal remunerado, a 
proibição do trabalho gratuito pelos menores, entre outros.  
No Capítulo da Soberania Popular o autor oferece algumas inovações e faz várias alterações na 
matéria referente aos direitos políticos.  
A maioria das sugestões integra o substitutivo.  
Fazemos objeções quanto ao alistamento aos dezesseis anos, o domicílio eleitoral de um ano, a 
inelegibilização por parentesco sem determinar o grau e a candidatura privativa de brasileiros natos 
para membros da Câmara Federal e do Senado Federal da República.  
É de ser mantida a redação do Capítulo V, Seção I. Pela aprovação parcial.  
No tocante ao Capítulo dos Partidos Políticos o nobre Signatário da Emenda propõe redação que 
substitui, totalmente, o texto original. A Emenda possui, sem dúvida, altos méritos, além de bastante 
minuciosa. Acontece que em suas linhas gerais ela se encontra escolhida em nosso Substitutivo e 
por uma questão de coerência e de sistemática preferimos mantê-lo.  
Nosso parecer é, assim, pela aprovação parcial uma vez que como ressaltamos a maioria de seus 
conceitos integra o Projeto.  
As sugestões concernentes à Nacionalidade se coadunam com a perspectiva de substitutivo e 
deverão ser em muito aproveitadas.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:20414 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 13.  
Suprima-se o item VIII, do art. 13, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não há, razão de se privilegiar trabalhos ou funções com pisos salários. A manutenção do texto da 
Comissão resultaria na criação de incontáveis pisos salariais, ou seja, cada atividade teria o seu 
“salário mínimo”. Ao mercado deve ser remetida a fixação dos salários dos trabalhadores, à exceção 
do salário mínimo assegurado pela Constituição. 
Parecer:   
   De fato, não há porque se privilegiar trabalhos ou funções com pisos salariais. Na realidade, como 
diz o autor da emenda, ao mercado deve ser remetida a fixação dos salários dos trabalhadores, à 
exceção do salário mínimo assegurado pela Constituição. Assim sendo, deve ser suprimido o inciso.  
 
 
   EMENDA:20507 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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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;  
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 preâmbulo de seu projeto de Constituição. 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes 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 
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revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informa das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições 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, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   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 
no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:22701 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Adicione-se ao art. 7o., do Projeto de Constituição, substitutivo do relator, o seguinte inciso:  
Inciso: piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado. 
Justificativa: 
O dispositivo visa o restabelecimento de direito que busca a fixação de pisos salariais. 
Parecer:   
   A determinação do piso salarial, em cada caso, deve, em nossa opinião ser deixada à negociação 
coletiva. Empregados e empregadores, em cada ramo de atividade, são as instâncias mais 
adequadas para a avaliação da complexidade e extensão de cada tarefa. Cabe, sim, à Constituição 
garantir o salário mínimo, piso geral da economia. O estabelecimento dos pisos diferenciados por 
categoria é tarefa das convenções coletivas, cujo reconhecimento é garantido pelo texto do 
Substitutivo. 
 
   EMENDA:23672 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o., do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição, o seguinte  
inciso:  
" - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;". 
Justificativa: 
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O texto proposto corresponde a inciso constante do Projeto de Constituição da Comissão da Ordem 
Social. 
A supressão é lamentável. A supressão corresponde à afirmação de que os trabalhadores, de todas 
as categorias, devem ter como garantia mínima a do salário mínimo. 
Todas as categorias profissionais, permanentemente, buscam a fixação de pisos salariais, 
proporcionais à quantidade e a qualidade do trabalho executado, encontrando, sempre, grandes 
entraves pela inexistência da previsão constitucional. 
O Excelso Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes tornou sem efeito pisos salariais estabelecidos 
pela Justiça do Trabalho sob o fundamento da inexistência de previsão constitucional. 
O não reconhecimento desse inciso fere aos interesses de todos os trabalhadores, de todas as 
categorias. 
Parecer:   
   O piso salarial é nada mais que a remuneração mínima de ingresso numa determinada atividade. 
Assim, será sempre variável, como a Emenda pretende, e proporcional à complexidade do trabalho 
realizado. Ora, nestas condições, somente os acordos, as convenções, as negociações coletivas, 
enfim, é que poderão estipular o piso salarial de cada categoria. A Emenda, no caso, discorre sobre o 
óbvio e, por isso, não a acolhemos.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:24263 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO II DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR.  
O TÍTULO II DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÂO:  
"TÍTULO II DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I DOS DIREITOS INDIVIDUAIS  
[...] 
CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS  
Art. 10. Os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao trabalho, regulamentados em lei, os 
diversos tipos de contratos e as garantias contra o desemprego, além de:  
I - piso salarial, reajustes de salários, remuneração, vencimentos, proventos e pensões, para a 
manutenção do poder aquisitivo, sem prejuízo da elevação real, por acordo ou sentença normativa;  
II - irredutibilidade do salário ou vencimento, com paga não inferior ao piso salarial previsto em lei, 
além de gratificação natalina, com base no pagamento de dezembro;  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Propõe alteração redacional em vários dispositivos dos capítulos referentes aos Direitos Individuais, 
Sociais, Coletivos, à Nacionalidade, Soberania Popular e Partidos Políticos. Partes da proposta do 
Autor estão incluídas no Projeto do Relator. Seu conjunto, entretanto, não se coaduna com a do 
Projeto. 
 
 
   EMENDA:26629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
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Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Dê-se ao Art. 7o. a seguinte redação:  
Título II Dos Direitos e Liberdade Fundamentais  
Capítulo II Dos Direitos Sociais  
"Art. 7o. - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:  
I - garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, na forma em que se dispuser 
em lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
IV - salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais 
básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, desporto, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social  
V - reajuste de salários, remunerações, vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes preservar 
permanentemente o poder aquisitivo, sem prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou 
sentença normativa;  
VI - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VII - garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além da remuneração variável, quando 
esta ocorrer;  
VIII - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
[...] 
Justificativa: 
A presente proposta visa inserir no texto constitucional disposições tendentes a assegurar aos 
trabalhadores a manutenção ou a conquista de direitos que, em todas as nações desenvolvidas e 
civilizadas, tem sido considerados fundamentais ao aperfeiçoamento das relações de emprego e ao 
sistema de produção. 
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 7o. sem, no entanto, desnaturar-lhes o 
sentido. De outra parte, acrescenta novos preceitos. Em que pese o valor da contribuição oferecida, 
preferimos adotar a redação atual do Substitutivo, fruto de um trabalho diuturno de aprimoramento 
dos textos anteriores e da aprovação de numerosas outras Emendas. 
 
   EMENDA:28712 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Inciso VI, do Art. 7o.  
Substitua-se no inciso VI, do Art. 7o, a expressão "SALÁRIO MÍNIMO", por PISO SALARIAL. 
Justificativa: 
Hoje, como é sobejamente conhecido, o salário mínimo é apenas uma referência, indexado ao resto 
da economia e, por isso, menor que o PISO SALARIAL, recentemente criado, que é o menor salário 
que o trabalhador deve perceber, e que carrega consigo os ganhos reais que o “salário mínimo” 
deixou de receber. A tendência é o aumento cada vez maior do PISO SALARIAL e a defasagem 
crescente do “salário mínimo”. 
Parecer:   
   Alterações de denominação provocadas por qualquer outro tipo de normatização devem sujeitar-se 
à terminologia encontrada na Constituição, lei maior. Se o texto constitucional consagrar o termo 
"salário mínimo", como nos parece mais apropriado, a legislação ordinária não poderá conferir-lhe 
outro nome que o de expresso.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:28713 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   -EMENDA MODIFICATIVA  
Inciso IV, Art. 7o.  
Dê-se ao inciso IV, do Art. 7o, a seguinte redação:  
Art. 7o. - ............................  
I - .....................................  
II - ....................................  
III - ....................................  
IV - Piso salarial capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às de sua família, na forma da 
lei. 
Justificativa: 
Na verdade, a emenda proposta pretende apenas substituir a expressão: “SALÁRIO MÍNIMO” por 
PISO SALARIAL. 
Hoje, com a nova nomenclatura da área econômica, nenhum brasileiro pode ganhar menos do que o 
“PISO SALARIAL”, que é um salário maior do que o conhecido mínimo, que hoje passa a ser apenas 
um salário de referência, indexado ao resto da economia. Daí a razão pela qual deve-se atualizar a 
expressão para que o trabalhador não venha a perder ganhos reais de salário que acompanha o 
chamado PISO SALARIAL e cuja tendência é recuperar o poder aquisitivo do trabalhador, hoje 
extremamente defasado. 
Parecer:   
   A vedação do uso do salário mínimo como salário de referência indexador de outros valores da 
economia, é de suma relevância e, por isso, deve ser incluída no texto constitucional. De outra parte, 
a legislação ordinária deve sujeitar-se às limitações, inclusive terminológicas, impostas pela 
Constituição, lei maior.  
A esse respeito, consideramos que o termo "salário mínimo" expressa com maior propriedade o 
contexto desejado que "piso salarial", conforme propõe o autor. 
 
   EMENDA:28843 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no art. 7o. do Substitutivo o seguinte inciso:  
"...piso salarial proporcional à complexidade do trabalho realizado." 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo reproduzir o inciso VII do Projeto do Relator da Comissão de 
Sistematização, e que fora aprovado pela respectiva Subcomissão e pela Comissão da Ordem Social. 
Injustificadamente, o Relator a exclui do texto do atual Substitutivo. 
Parecer:   
   O piso salarial é nada mais que a remuneração mínima de ingresso numa determinada atividade. 
Assim, será sempre variável, como a Emenda pretende, e proporcional à complexidade do trabalho 
realizado. Ora, nestas condições, somente os acordos, as convenções, as negociações coletivas, 
enfim, é que poderão estipular o piso salarial de cada categoria. A Emenda, no caso, discorre sobre o 
óbvio e, por isso, não a acolhemos.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:32949 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 7o., do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição, o seguinte inciso:  
"- piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realizado"; 
Justificativa: 
O texto proposto corresponde a inciso constante ao Projeto de Constituição da Comissão da Ordem 
Social. 
A supressão é lamentável. A supressão corresponde à afirmação de que os trabalhadores, de todas 
as categorias, devem ter como garantia mínima a do salário mínimo. 
Todas as categorias profissionais, permanentemente, buscam a fixação de pisos salariais, 
proporcionais à quantidade e a qualidade do trabalho executado, encontrando, sempre, grandes 
entraves pela inexistência da previsão constitucional. 
O Excelso Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes tornou sem efeito pisos salariais estabelecidos 
pela Justiça do Trabalho sob o fundamento da inexistência de previsão constitucional. 
O não reconhecimento desse inciso fere aos interesses de todos os trabalhadores, de todas as 
categorias. 
Parecer:   
   O piso salarial é nada mais que a remuneração mínima de ingresso numa determinada atividade. 
Assim, será sempre variável, como a Emenda pretende, e proporcional à complexidade do trabalho 
realizado. Ora, nestas condições, somente os acordos, as convenções, as negociações coletivas, 
enfim, é que poderão estipular o piso salarial de cada categoria. A Emenda, no caso, discorre sobre o 
óbvio e, por isso, não a acolhemos.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:34513 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 7o., do Substitutivo do Relator, do Projeto de Constituição:  
" - salário base, em cada categoria profissional, proporcional à quantidade e complexidade do 
trabalho;" 
Justificativa: 
Face a criação pelo Governo Federal da expressão “piso salarial” para a nova modalidade de salário 
mínimo, deve ser utilizada nova expressão para a designação do mínimo salarial de cada categoria 
profissional, que devem necessariamente, ser proporcional à quantidade e à complexidade do 
trabalho. 
Parecer:   
   O piso salarial é nada mais que a remuneração mínima de ingresso numa determinada atividade. 
Assim, será sempre variável, como a Emenda pretende, e proporcional à complexidade do trabalho 
realizado. Ora, nestas condições, somente os acordos, as convenções, as negociações coletivas, 
enfim, é que poderão estipular o piso salarial de cada categoria. A Emenda, no caso, discorre sobre o 
óbvio e, por isso, não a acolhemos.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

EMENDA:00095 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS 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;  
[...] 
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 termos de revezamento, prevê a imprescribilidade no prazo de 
cinco anos e o direito à informação a respeito das atividades perigosas ou insalubres. Nos demais 
incisos mantém a redação do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2P02038-1. 
 
   
   EMENDA:01804 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 7o. e seus parágrafos.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 7o. do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização:  
Art. 7o. - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos desta Constituição, além de 
outros da mesma natureza dela decorrentes:  
I - estabilidade no emprego, após doze meses, mediante garantia de indenização correspondente a 
um mês de salário por ano de serviço prestado, nos casos de demissão sem justa causa, e, nos 
casos de força maior, de indenização na forma da lei:  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
IV - salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer às suas necessidades básicas e às 
de sua família, com reajustes periódicos de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, vedada sua 
vinculação para qualquer fim;  
V - piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo;  
[...] 
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 
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manter e criar condições dentro das quais as atividades produtividades 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, 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;  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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: 
[...] 
V – piso salarial conforme convenção ou acordo coletivo. 
[...] 
 

Assinaturas 
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1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 
6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 
11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 
15. Caio Pompeu 
16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 
29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 

67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 
80. Aloísio Teixeira 
81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 
92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 
100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 
108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 

132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
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 
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198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 
203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 
205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 
211. Lorival Baptista 
212. Cleonâncio Fonseca 
213. Bonifácio de Almeida 
214. Agripino Oliveira Lima 
215. Marcondes Gadelha 
216. Mello Reis  
217. Arnold Fioravante 
218. Álvaro Pacheco 
219. Felipe Mendes 
220. Alysson Paulinelli 
221. Aloysio Chaves 
222. Sotero Cunha 
223. Messias Gois 
224. Gastone Righi 
225. Dirce Tutu Quadros 
226. José Elias Murad 
227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 

229. Gustavo de Faria 
230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 
235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 
239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 
249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 
252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 
257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 

261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 
266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 
271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 
275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei pela 
aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
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: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, "caput", §§ 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 
9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 11; Art. 12. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 4º (e incisos I 
e II); Art. 14. 
PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 ("caput"), incisos I, II, 
III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00352 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V do art. 7o. do Projeto da Constituição, assim redigido:  
"V piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho." 
Justificativa: 
A emenda supressiva visa a excluir da Constituição norma que não a deve integrar por obvias razões. 
Em primeiro lugar, porque essa matéria não figura em texto Constitucional de país algum, não figura, entre 
nós, sequer, no corpo da Consolidação das Leis de Trabalho. E por que assim se procede? Porque a fixação 
de piso salarial deve caber à negociação coletiva, suprida, quando malograda, por decisão normativa da 
Justiça do Trabalho. Não é razoável atribuir-se essa fixação à lei, posto que esta deve ter caráter geral e, por 
isso, não pode atender a aspectos socioeconômicos regionais. 
Ora, se a matéria não deve ser aprisionada em norma permanente de lei, como engessá-la em Constituição? 
A emenda não visa retirar direito assegurado aos trabalhadores; ou, para utilizar expressão cunhada pelos 
que examinam superficialmente a matéria, “conquista” de classe obreira. 
Ao contrário, a fixação de piso em lei pode ser um entrave a novas conquistas, um óbice que a livre 
negociação não poderá transpor, cerceando, assim, novas conquistas que poderão surgir na convenção 
coletiva de trabalho ou via decisão normativa da Justiça do Trabalho. 
Parecer:   
   A proposição visa à supressão do direito dos trabalhadores previsto no inciso V do art. 7o. do Projeto, 
consistente no estabelecimento de piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, por 
entender seu autor que tal norma deve decorrer de negociação coletiva. Entendo exatamente ao contrário. 
Estou certo que o Congresso Nacional - ambiente supremo para manifestação das aspirações coletivas 
nacionais, em regime democrático - fixará piso nacional, ou pisos nacionais, segundo as peculiaridades das 
diversas atividades laborais. Isso, contudo, não haverá de impedir que cada um dos segmentos das classes 
trabalhadoras alcance, mediante convenções coletivas, pisos salariais superiores aos fixados em lei. Sou 
pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01251 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 7o., inciso V.  
Suprima-se, do Art. 7o., inciso V: "piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;". 
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Justificativa: 
O dispositivo institui no País o piso salarial ou piso profissional, por categoria, independentemente da 
legislação especifica. Mantido tal dispositivo, corra-se o risco de o Judiciário fixar tais pisos salariais 
proporcionais nas sentenças normativas nos julgamentos dos dissídios coletivos, deixando de exigir que lei 
específica exista para deferimento do piso salarial. Tal circunstancia cria um clima de expectativa e incerteza 
nas relações trabalhistas, notadamente quanto às figuras da extensão e da complexidade do trabalho, 
constantes do dispositivo ora emendado. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda n. 2T00352/8. 
 
   EMENDA:01630 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se o item V do artigo 7o. do Projeto de Constituição (B) 
Justificativa: 
Pisos salariais não devem ser impostos por lei e, muito menos, pela Constituição, ainda mais em um País 
onde enormes são as diferenças regionais, quer sob prisma econômico, quer pelo social, e onde existe 
grande número de micro e pequenas empresas sem condições de suportar o ônus. 
É conquista que deve surgir da negociação coletiva, onde, com maior flexibilidade, poderá ser estabelecida 
remuneração mínima para determinadas categorias, levando-se em conta, sua importância para o 
empreendimento e a possibilidade das empresas. 
Parecer:   
   Sou pela rejeição, nos termos do parecer à emenda n. 2T00352/8. 

___________________________________________________________________ 
 

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

 


