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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:  

[...] 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão 

do trabalhador portador de deficiência;  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00049 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE AMPLIAR OS DIREITOS DE ACESSO AO TRABALHO, DE REMUNERAÇÃO E DE  
ESTABILIDADE AOS TRABALHADORES E PROIBE QUALQUER DISCRIMINAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00899 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS NORMAS DISCIPLINADORAS DAS RELAÇÕES DE TRABALHO  
OBEDEÇAM AOS PRECEITOS QUE ENUMERA, DENTRE OUTROS O DA PROIBIÇÃO  
DE DIFERENÇA DE SALÁRIO PARA UM MESMO TRABALHO, OU DE DISCRIMINAÇÃO  
DE QUALQUER NATUREZA; TRATA DE DIREITOS DA GESTANTE E DA PARTICIPAÇÃO  
DOS TRABALHADORES NOS LUCROS DA EMPRESA. 
   
   SUGESTÃO:00997 DT REC:14/04/87 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   
   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURADORA DO ACESSO DAS PESSOAS EXCEPCIONAIS  
SUBDOTADOS AOS DIREITOS CONCEDIDOS AOS DEMAIS CIDADÃOS: EDUCAÇÃO  
ESPECIAL E GRATUITA; ASSISTÊNCIA, REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO NA VIDA  
ECONÔMICA E SOCIAL DO PAÍS; PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO, INCLUSIVE  
QUANTO À ADMISSÃO AO TRABALHO E À PERCEPÇÃO DO SALÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:03293 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto:   
   SUGERE A IGUALDADE DE TRATAMENTO PARA TRABALHOS IGUAIS E A PROIBIÇÃO  
DE CRITÉRIOS DIFERENTES DE ADMISSÃO, PROMOÇÃO OU DISPENSA NO EMPREGO  
EM RAZÃO DE RAÇA, COR, RELIGIÃO, SEXO, ORIGEM, ESTADO CIVIL,  
DEFICIÊNCIA FÍSICA OU CONDIÇÃO SOCIAL. 

2 – Audiências públicas 

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

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS - VIIA 
 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

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

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

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

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

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

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

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

outros motivos discriminatórios; 

[...] 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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

servidores públicos civis, federais, estaduais e municipais, e a todos os demais, 

independentemente de lei, os seguintes direitos, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

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

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

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

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

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

outros motivos discriminatórios; 

[...] 

Consulte na 24ª Reunião (22/05/1987) 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 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTES E 

MINORIAS - VIIC 
 

 

 

 

 

 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 18 - O Poder Público tomará as medidas necessárias para que as pessoas 

portadoras de deficiência física, mental ou sensorial tenham, os direitos 

assegurados a todos os cidadãos, exceto aqueles para os quais elas estejam 

inabilitadas em função de suas limitações.  

§ 1º - Dado o caráter particular das pessoas portadoras de deficiência, o Estado 

assegurará direitos especiais, mediante:  

I - educação especial e gratuita em todos os graus;  

II - assistência, tratamento médico-hospitalar, habilitação, reabilitação e integração 

na vida econômica e social do País;  

III - internação em instituições apropriadas e tratamento das pessoas portadoras de 

deficiência, incapazes de suprirem a sua própria subsistência ou de se regerem, a 

fim de que lhes sejam proporcionadas as condições necessárias para viverem com 

dignidade. 

IV - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho e direitos 

decorrentes;  

V - livre acesso a edifícios, logradouros públicos e transportes coletivos;  

VI - livre acesso à informação e à comunicação.  

[...] 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 21 - É proibida a discriminação de pessoas portadoras de deficiência no que se 

refere especialmente à admissão ao trabalho e direitos decorrentes. 

 

Consulte na 16ª Reunião (25/5/1987) Subcomissão dos Negros, Populações 

Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias a votação da redação final do 

Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC, 24/7/1987, suplemento 103, a partir da p. 150, disponível em: 

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

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
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constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 9.  

(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. 

[...] 

XI - proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, 

dispensa e promoção pelos motivos a que se refere o artigo 1º inciso VI; 

[...] 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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

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

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

[...] 

XI - proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, 

dispensa e promoção pelos motivos a que se refere o artigo 1º inciso VI; 

[...] 

 

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

Relator.  

Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, 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: 

[...] 

XI - proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, 

dispensa e promoção pelos motivos a que se refere o artigo 13, III, f; 

[...] 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

documento). 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
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
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adequação ao 
anteprojeto 

 

 

 

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: 

[...] 

XI - proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, 

dispensa e promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, "f"; 

[...] 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 24.  

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

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: 7.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Destaque apresentado nº 7704/87, referente à emenda 32967.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1273.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Requerimento de destaque da Emenda aditiva 00429.  A emenda foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 26/02/1988, a partir da 

p. 7704. 

 

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:  

[...] 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência; 

[...] 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/191anc26fev1988.pdf#page=78
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FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

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

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência; 

[...] 

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:  

[...] 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência; 

[...] 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS - VIIA 
 
EMENDA:00064 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Onde couber:  
"Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que, nos termos da lei, visem a melhoria de  
sua condição social.  
I - Salário real e justo capaz de satisfazer  
às necessidades do trabalhador e de sua família;  

                                                      
2 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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II - salário-família aos seus dependentes;  
III - proibição de diferença de salário e de  
critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivos discriminatórios de raça, cor, sexo,  
religião, opinião política, nacionalidade, idade,  
estado civil, origem, deficiência física ou  
condição social;  
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
V - duração de trabalho não superior a  
quarenta horas semanais, com intervalo para descanso;  
VI - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos e nos feriados civis e  
religiosos, de acordo com a tradição local;  
VII - férias anuais remuneradas;  
VIII - higiene e Segurança do Trabalho;  
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas  
visando a eliminar ou reduzir ao mínimo a  
insalubridade dos locais de trabalho;  
X - proibição de trabalho em indústrias  
insalubres e de trabalho noturno a menores de  
dezoito anos, e de qualquer trabalho a menor de  
catorze anos;  
XI - tomar conhecimento das condições dos  
processos de trabalho em que atuam ou atuarão,  
visando dar proteção à sua integridade;  
XII - descanso remunerado da gestação, antes  
e depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez, até 90 dias  
após o parto;  
XIII - garantia de manutenção, pela empresas,  
de creche para os filhos de seus empregados até um  
ano de idade, e de escola maternal até quatro  
anos, instalados de preferência próximas ao local de trabalho;  
XIV - fixação mínima de dois terços de  
empregados brasileiros em todos os  
estabelecimentos, salvo nas microempresas e nas de  
cunho estritamente familiar;  
XV - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
de trabalhador, ou entre os profissionais respectivos;  
XVI - integração na vida e no desenvolvimento  
da empresa, com participação nos lucros ou no  
faturamento, segundo critérios objetivos fixados  
em lei, com representação dos trabalhadores na  
direção e constituição de comissões internas,  
mediante voto livre e secreto, com assistência do  
respectivo sindicato;  
XVII - estabilidade no emprego;  
XVIII - vedação de prescrição no curso e após  
a relação de emprego;  
XIX - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e incentivo à prática da negociação coletiva;  
XX - a Associação Profissional ou Sindical é livre;  
XXI - a Assembléia Geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical sendo de  
sua competência exclusiva aprovar os seus  
estatutos, deliberar sobre a sua constituição,  
organização, contribuição financeira e eleições  
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para seus órgãos diretivos e de representação.  
XXII - compete às entidades sindicais  
defender os direitos e os interesses da categoria  
que representam, com participação junto às  
empresas e aos organismos públicos que diretamente  
se relacionem com o exercício daqueles interesses;  
XXIII - em quaisquer questões judiciárias ou  
administrativas, poderá intervir o sindicato como  
terceiro interessado ou substituto processual,  
desde que comprovada a implicação, que das mesmas  
possa advir, de prejuízo, direto ou indireto, para  
a atividade ou profissão;  
XXIV - nenhuma entidade sindical poderá  
sofrer intervenção, ser suspensa nem dissolvida  
pela autoridade pública;  
XXV - não poderá haver mais de um sindicato  
na mesma base territorial, representando a mesma  
categoria profissional;  
XXVI - reconhecido o direito de greve a todas  
as categorias, inclusive às de serviços essenciais;  
XXVII - direito de aposentadoria voluntária  
aos 25 anos de efetivo serviço, indistintamente a  
mulheres e homens;  
XXVIII - assegurado 5% dos empregos aos  
trabalhadores portadores de deficiências que  
obrigatoriamente deverão estar ajustados às  
tarefas que desempenham;  
XXIX - direito de aposentadoria voluntária  
aos 20 anos de efetivo serviço, aos trabalhadores  
portadores de deficiências." 
Justificativa: 
Os direitos dos trabalhadores merecem uma abrangência, cada vez maior, de forma minuciosa e 
explicita que vão desde o salario, da jornada de trabalho até a higiene e segurança do trabalho e da 
previdência social.  
Parecer:   
   A Emenda ora proposta abrange o universo dos direitos dos trabalhadores. Já estão contemplados 
no anteprojeto os seguintes itens: I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVIII.  
A proposta no item XI está compreendida no direito À higiene e segurança do trabalho, contempladas 
no anteprojeto.  
A co-gestão preconizada no item XVI foi recusada pelas organizações sindicais ouvidas por esta 
Subcomissão, que vêem nela vários inconvenientes: o restante contido nesse item acha-se 
contemplado.  
Item XXVII: a aposentadoria aos 25 anos de efetivo exercício. 
É considerada demasiado precoce por todos os segmentos da sociedade ouvidos. Item XXIX: 
aposentadoria aos 20 anos de serviço para os deficientes físicos, não é consentânea com o item 
XVIII do art. 2 do anteprojeto, que proíbe a discriminação contra o deficiente físico, colocando-o em 
pé de igualdade com os demais trabalhadores, para todos os efeitos.  
Opinamos pela rejeição, por prejudicialidade e, nos casos destacados, pela rejeição por dissonância 
com o anteprojeto. 
   
   EMENDA:00103 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
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Texto:   
   "Art. 2º XVIII Proibição de diferença de  
salário por trabalho igual, qualquer que seja o  
regime jurídico do prestador, bem como proibição  
de diferença de critérios de admissão e promoção,  
por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
política, militância sindical, nacionalidade,  
idade, estado civil, origem, deficiência física,  
condição social ou outros motivos discriminatórios;" 
Justificativa 
A supressão do termo - "inclusive nos casos de substituição ou sucessão do trabalhador", se justifica, 
afim de que o novo contratado não seja o herdeiro de todas as conquistas do trabalhador que sai do 
emprego. É natural que um empregado que durante vários anos conseguiu promoções e aumentos 
de salários pelos seus próprios esforços, não tenha seu patrimônio repassado a outro que está 
entrando e que carece de estruturar a sua vida dentro da empresa. 
Parecer:  
   A emenda exclui de proibição de diferença de salário por trabalho igual os casos de substituição ou 
sucessão do trabalhador, com a argumentação de não poder ser o novo empregado o herdeiro 
natural dos direitos adquiridos pelo antigo.  
Somos de opinião que dificilmente o novo empregado poderá desempenhar as mesmas funções que 
o experiente e se por alguma razão o fizer, deve ser-lhe assegurada a mesma remuneração. Os 
direitos conquistados pelo empregado antigo prendem-se as funções que progressivamente realiza 
no corpo da empresa. Por outro lado, a substituição pura e simples de empregados recentes por 
outras ainda mais recentes, e mais baratos, configura rotatividade de mão-de-obra, prática que 
o anteprojeto tenta colher em vários dispositivos, a começar pela garantia da estabilidade.  
Somos pela rejeição da emenda. 
 
EMENDA:00138 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 1o.  
inciso I, art. 2o. incisos XIII e VII.  
"O Estado assegurará que não haja homem ou  
mulher em condições de trabalhar que não obtenha  
emprego que lhe permita satisfazer as necessidades  
materiais, contribuir para o progresso da  
sociedade e buscar sua realização pessoal."  
"O trabalhador só poderá ser despedido por  
justa causa, nos termos previstos na lei, com  
direito a indenização e fundo de garantia equivalente."  
"No estabelecimento e atualização do salário  
mínimo nacional o Estado levará em conta as  
necessidades básicas de uma família para sua  
alimentação, habitação, saúde, educação,  
vestuário, lazer e transporte ao trabalho,  
estabelecendo-se na lei a responsabilidade civil  
de ministro e funcionários públicos que por seus  
atos ou omissões contribuíram para o seu  
rebaixamento relativo. A diferença entre o  
salário mínimo e o maior salário empregado,  
funcionário civil ou militar exercente de cargo ou  
função pública não poderá exceder 30 vezes.  
Progressivamente se buscará reduzir a diferença."  
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"Não haverá pessoa incapacitada para o  
trabalho que não tenha meios dignos de  
subsistência. O Estado garantirá aos deficientes,  
parcialmente incapacitados, emprego adequado às  
suas condições físicas e eventuais."  
"Não haverá trabalho sem condições dignas de  
higiene e segurança."  
"A lei garantirá ao trabalhador involuntária  
e temporariamente desempregado a assistência  
material necessária a sua subsistência e ao seu  
retorno à atividade produtiva."  
"Não haverá distinção de salários e de  
critérios de administração por motivos de sexo,  
raça, estado civil e deficiência física."  
"A lei garantirá proteção especial à mulher  
durante e após o seu período de gravidez bem como  
regulará a implantação e manutenção de creches  
para atenção à infância nos locais de trabalho e moradia."  
"Não haverá período de trabalho superior a 8  
horas diárias, com intervalo para repouso mínimo  
de 1 hora, salvo nos casos especialmente previstos  
em lei. O trabalho em período excedente às 8 horas  
diárias será remunerado em dobro, e em nenhum caso  
poderá exceder a 2 horas."  
"O repouso semanal e os feriados civis serão  
remunerados de igual forma às horas trabalhadas e  
o primeiro não poderá ser aproveitado com período  
de trabalho excedente."  
"Todo trabalhador tem direito a 30 dias  
anuais de férias remuneradas e ao descanso e lazer  
em instituições apropriadas na forma prevista na lei." 
Justificativa: 
É sabido que, num País desenvolvido e socialmente equilibrado as diferenças sociais quase não 
existem. 
Uma das principais providências foi reduzir as distancias salariais. E muitos destes países o maior 
salario não excede, em nenhuma hipótese, doze vezes o menor salario.  
Entre nós devemos introduzir essa prática de eficaz resultado e elevada justiça, mesmo que 
progressivamente. 
Cabe ao estado assegurar o direito ao trabalho, como também assegurar ao trabalhador, 
temporariamente e involuntariamente, desempregado o seguro desemprego para alcançar 
assistência material, de forma que a lei estabelecer.  
Não cabe mais distinção de ganhos e de critérios de admissão causada por sexo, raça, estado civil e 
deficiência física.  
Devemos incorporar à vida do trabalhador brasileiro direitos, hoje, mundialmente consagrados.  
Parecer:   
   A presente emenda apresenta várias propostas sem explicitar o dispositivo do anteprojeto a que se 
referem.  
Pleno emprego e estabilidade estão contemplados no anteprojeto, bem como salário mínimo.  
Diferença do menor para o maior salário, sustenta-se o anteprojeto, que reflete posicionamento da 
classe trabalhadora.  
Fonte de renda que possibilita vida digna, incluindo os incapacitados e proibição de discriminação 
contra o deficiente físico, também está previsto no anteprojeto.  
Higiene e segurança e seguro-desemprego, proibição de discriminação por qualquer razão, licença-
maternidade e creches, jornada de trabalho, hora extra, repouso semanal e férias anuais 
remuneradas são temas já constantes do anteprojeto.  
As matérias não previstas no anteprojeto são: responsabilidade civil dos ministros e funcionários por 
rebaixamento relativo do valor do salário mínimo e descanso e lazer em instituições apropriadas. 
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Ambas poderão ser aproveitadas.  
Opinamos pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00171 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de  
sua condição social:  
I - salário mínimo capaz de satisfazer as  
necessidades mínimas normais e de sua família;  
II - salário-família aos seus dependentes;  
III - fixação de salário mínimo familiar, de  
acordo com o módulo familiar regional, previsão de  
despesas e fixação do reajuste inflacionário real;  
IV - proibição de diferenças de salário por  
trabalho igual e de critérios discriminatórios de  
admissão por motivos de classe, sexo, cor ou  
estado civil;  
V - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
VI - direito a um décimo terceiro salário  
mensal em cada ano;  
VII - participação obrigatória e direta nos  
lucros e na gestão das empresas, nos termos da lei;  
VIII - duração do trabalho não excedente a  
oito horas, com intervalo para descanso;  
IX - jornada de trabalho de quarenta horas semanais;  
X - repouso semanal remunerado e nos feriados  
civis e religiosos, de acordo com a tradição local;  
XI - férias anuais remuneradas;  
XII - higiene e segurança do trabalho;  
XIII - proibição de trabalho, em indústrias  
insalubres, a mulheres e menores de dezoito anos e  
de qualquer trabalho a menores de quatorze anos;  
XIV - descanso remunerado para a gestante  
antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e do salário;  
XV - fixação mínima de dois terços de  
empregados brasileiros em todas as empresas, salvo  
as de cunho estritamente familiar;  
XVI - estabilidade com dez anos de emprego e  
garantia de indenização do trabalho estável nos  
casos de incompatibilidade comprovada, na  
conformidade da lei;  
XVII - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho;  
XVIII - assistência sanitária, hospitalar,  
médica, odontológica;  
XIX - previdência social nos casos de doença,  
velhice, invalidez e morte, segura - desemprego,  
seguro contra acidentes do trabalho e proteção da  
maternidade, mediante contribuição da União, do  
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empregador e do empregado;  
XX - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual ou entre os  
profissionais respectivos;  
XXI - colônias de férias e clínicas de  
repouso, recuperação e convalescença, mantidas  
pela União, na conformidade da lei;  
XXIII - aposentadoria para o homem e a mulher  
aos vinte e cinco anos de trabalho, com salário  
integral, garantido o reajustamento de acordo com  
o fluxo inflacionário." 
Justificativa: 
A emenda visa definir os direitos dos trabalhadores em conceitos compatíveis com as reivindicações 
da sociedade brasileira hodierna, definindo direitos já estabelecidos nos Países civilizados.  
Parecer:   
   A presente Emenda propõe uma redação completa para o artigo que trata dos direitos dos 
trabalhadores (art. 2o do anteprojeto).  
Pela análise dos incisos propostos, verificamos que os seguintes já foram contemplados: I, II, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX e XX.  
No inciso III é proposto salário mínimo familiar, o qual já está compreendido no salário mínimo 
previsto no inciso I do anteprojeto.  
A estabilidade proposta no inciso XVI é menos interessante para o trabalhador do que a constante do 
inciso XIII do art. 2o do anteprojeto.  
A assistência sanitária, hospitalar, médicas e odontológica está compreendida na assistência à 
saúde, contemplada no inciso XI do art. 1o do anteprojeto.  
A proposta de colônias de férias e clínicas de repouso foi cogitada mas não adotada no rol de 
reivindicações das entidades sindicais.  
Quanto à aposentadoria, preferimos a que foi proposta pela classe trabalhadora, refletida no 
anteprojeto (inciso XXXIII do art. 2o). 
   
   EMENDA:00270 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores  
Públicos. Dê-se a seguinte redação:  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
"Art. ......................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - ......................................  
IX - ........................................  
X - ........................................  
XI - ........................................  
XII - ......................................  
XIII - fundo de garantia por tempo de  
serviço, que poderá ser levantado pelo trabalhador  
em qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
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XIV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XV - a greve é um direito de todo  
trabalhador, respeitada a legislação que a regula;  
XVI - higiene e segurança do trabalho;  
XVII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XVIII - proibição de qualquer trabalho a  
menor de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno  
aos menores de 18 (dezoito);  
XIX - as atividades insalubres e perigosas  
serão regulamentadas por legislação específicas;  
XX - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos;  
XXI - proibição de remuneração integralmente  
variável dependente da produção do empregado,  
garantindo-se sempre um salário fixo como parte dela;  
XXII - proibição da caracterização como  
renda, para efeitos tributários, da remuneração  
mensal até o limite de 20 (vinte) salários mínimos;  
XXIII - não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos da sua cessação;  
XXIV - seguro desemprego até a data do  
retorno à atividade, para todo o trabalhador que,  
por motivo alheio à sua vontade, ficar desempregado;  
XXV - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores públicos e privados, para todos os efeitos;  
XXVI - proporção mínima de 9/10 (nove  
décimos) de empregados brasileiros;  
XXVII - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes de seus empregados, até, no mínimo,  
6 (seis) anos de idade;  
XXVIII - previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro-desemprego, e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União, do empregador e do empregado;  
XXIX - aposentadoria com remuneração igual à  
da atividade garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 30 (trinta) anos para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
XXX - aposentadoria para as donas-de-casa,  
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que deverão contribuir para a seguridade social; e  
XXXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos." 
Justificativa: 
A redação dada ao item XVI (atual XV, nesta emenda), que trata do direito de greve, é fundamentada 
na necessidade de um dispositivo maior, mais abrangente, que especifique reais necessidades dos 
trabalhadores, da população, com a preservação de alguns setores essenciais, e dos empregadores. 
Assim, nada melhor que o Congresso aprovar uma nova Lei de Greve, que atenda a todos esses 
reclamos, logo após a promulgação da Constituição.  
O mesmo ocorre com o item XX (atual XIX na emenda), que trata do trabalho em atividades 
insalubres e perigosas. O acordo coletivo ou a convenção necessitam de legislação específica para 
cada caso, como os mineiros, mergulhadores, e outras categorias. O importante seria que casa 
categoria possuísse uma legislação atualizada e moderna com a finalidade de atender suas 
necessidades. 
A retirada do texto do item XIII, que prevê a estabilidade no emprego, desde a admissão do 
empregado, se justifica plenamente com a realidade do mercado de trabalho onde a competitividade, 
o aprimoramento profissional, a produtividade e muitos outras qualidades do empregado são 
observadas e julgadas para a sua permanência ou não no emprego, tudo seria relegado a um 
segundo plano se todos fossem igualados e do mesmo modo considerados estáveis.  
Quando a retirada do texto do item XXII, que trata da proibição de locação de mão-de-obra de 
trabalhadores avulsos e temporários, visa a preservar e emprego deste contingente de empregados 
que seriam grandemente prejudicados com a aprovação da medida proibitiva vem como os 
empregadores que não teriam como prover seus quadros de servidores em épocas de necessidades 
temporária de mão-de-obra. 
O acesso, por intermédio dos sindicatos, aos dados, informações administrativas e econômico-
financeiras de uma empresa ou órgão público não se justifica pois na área da iniciativa privada as 
empresas já publicam seus balanços dando conhecimento de toda a sua situação econômico-
financeira. No caso dos órgãos públicos o Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por 
aquele controle e divulgação. 
Igualmente se justifica a retirada do item XXVII, que prevê a organização de comissões por local de 
trabalho, para a defesa dos interesses dos trabalhadores inclusive com a “intervenção democrática” 
nas empresas públicas e privadas. A aceitação de tal proposição significa a total inversão de valores 
e a implantação institucionalizada de ordem.  
Quanto ao tempo de serviço para aposentadoria, previstos nas alíneas “a” e “b” do item XXXIII na 
emenda), foram alterados para 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, respectivamente, 
mantendo-se o que existe atualmente, em razão de esses limites alcançarem o trabalhador, que 
muito cedo começa a trabalhar, geralmente com 14 anos no melhor período de sua vida, aquele em 
que sua experiência lhe permitirá um melhor desempenho e uma maior produtividade.  
Parecer:   
   A Emenda atinge nada menos que 19 dispositivos distintos, todos concernentes aos Direitos dos 
Trabalhadores. Nestas condições, há infringência do disposto no artigo 23 § 2o. do Regimento da 
ANC, motivo pelo qual opinamos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00312 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se no artigo 2o., inciso XVIII a expressão:  
"Deficiência física" 
Justificativa: 
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Tal proposição levará a não contratação de deficientes físicos pelas empresas, visto que a diferença 
negativa de produtividade não será acompanhada por um salário menos oneroso ao empregador, 
logo o mesmo optará por um indivíduo com condições normais de trabalho.  
Parecer:   
   A premissa que fundamenta a "justificação" da emenda nos parece contraditória. A prevalecer o 
raciocínio de que a proibição de discriminação por motivo de deficiência física milita em desfavor do 
deficiente; todas as demais formas de proibição previstas no artigo estariam sujeitas ao mesmo 
efeito.  
Assim, a trabalhadora, por ser mulher, o estrangeiro por não ser brasileiro etc., sempre estariam 
prejudicados nas suas possibilidades de emprego e salário, por lhes ser garantida a igualdade de 
direitos prevista no item XVIII do artigo 2o. do anteprojeto. 

 
SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTES E 

MINORIAS - VIIC 
 
EMENDA:00004 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso IV do § 1o do art.  
18 do anteprojeto a seguinte disposição, após a  
palavra "decorrentes"  
"... decorrentes. A lei fixará percentual  
mínimo e obrigatório, nas condições que  
estabelecer, de absorção de deficientes pelos  
órgãos, entidades e empresas governamentais, da  
administração direta e indireta, e pelo setor privado." 
Justificativa: 
Afigura-se imperioso fixar a nível de preceito constitucional, de modo efetivo e impositivo, a condição 
que viabilize e torne exequível a intenção do legislador constitucional. O que se constata é a 
marginalização, como regra, do deficiente. Desimana e reprovável a condenação a que são 
determinados os cidadãos nesta situação. A proposição complementa e explicita aquilo que, 
seguramente, está na consciência e espirito do Anteprojeto e convicção do ilustre Relator e dignos 
pares da Subcomissão.  
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente. E emenda não foi acolhida no seu propósito de determinar que a 
lei fixe percentual de empregos para pessoas portadoras de deficiência. Não obstante, o Substitutivo 
contempla norma que destina à lei a determinação do papel a ser desempenhado pela Administração 
Pública, pela empresa estatal e pela empresa privada, na integração econômica e social 
dos portadores de deficiência. 
 
   EMENDA:00053 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o., do art. 18 a seguinte redação:  
§ 1o. É assegurada aos deficientes a melhoria  
de sua condição social e econômica, especialmente  
mediante:  
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"I - educação especial gratuita;  
II - assistência, inclusive previdenciária,  
reabilitação e reinserção na vida econômica e  
social do País;  
III - proibição de discriminação, inclusive  
quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço  
público é a salários;  
IV - possibilidade de acesso a edifícios,  
logradouros públicos e meios de transporte  
coletivos, na forma da lei.  
V - livre acesso à informação e à comunicação." 
Justificativa: 
A emenda é resultante de substitutivo ou emendas apresentadas à de n° 11/84-CN, que o governo 
retirou, e que havia obtido o consenso da Comissão Mista que trabalhou a referida proposta do 
Governo.  
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente. As proposições contidas nessa emenda foram contempladas no 
elenco de dispositivos do Substitutivo, com pequenas modificações quanto à redação. 
 
   EMENDA:00069 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se o artigo:  
"Art. Será proibida a discriminação quanto à  
admissão ao trabalho e direitos decorrentes,  
relativos às pessoas portadoras de deficiência." 
Justificativa 
É necessário dar-se direitos e acesso ao mercado de trabalho às pessoas portadoras de deficiência e 
proibir qualquer tipo de discriminação. 
Parecer:   
   Emenda aprovada, tendo sido feita pequena modificação visando a dar redação mais apropriada. 
Com pequena modificação quanto a redação, a Emenda propõe a transformação de inciso do 
anteprojeto em artigo, tendo, portanto, sido acolhida. 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Art. 2o XVIII Proibição de diferença de  
salário por trabalho igual qualquer que seja o  
regime jurídico do prestador, bem como proibição  
de diferença de critério de admissão e promoção,  
por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
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política, militância sindical, nacionalidade, ida  
de, estado civil, origem, deficiência física,   
condição social ou outros motivos discriminatórios. 
Justificativa 
A supressão do termo – “inclusive nos casos de substituição ou sucessão do trabalhador”, se justifica, 
a fim de que o novo contratado não seja o herdeiro de todas as conquistas do trabalhador que sai do 
emprego. É natural que um empregado que durante vários anos conseguiu promoções e aumentos 
de salários pelos seus próprios esforços, não tenha seu patrimônio repassado a outro que está 
entrando e que carece de estruturar a sua vida dentro da empresa.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Consideramos aprovada a emenda, de vez que a sua pretensão já se 
encontra contemplada no texto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00210 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, dentre os direitos  
assegurados ao trabalhador, o seguinte:  
"proibição de diferença de salários e de  
critérios de admissões por motivos de sexo, cor,  
idade, estado civil, convicção política ou  
religiosa ou deficiência física;" 
Justificativa: 
O Anteprojeto elaborado pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, 
acertadamente seguiu a tradição constitucional de proibir diferença de salário e de critério de 
admissão por motivo de sexo, cor e estado civil. 
Sabe-se, contudo, que as discriminações não se limitam apenas ao sexo, cor da pelo e estado civil. 
Muito comumente pessoas são preteridas por razões outras, como por exemplo, convicção política ou 
religiosa, deficiência física, etc.  
É necessário, pois, que se altere a redação do dispositivo para torna-lo mais abrangente, na forma 
preconizada pela presente emenda, que se inspirou em sugestão do II Encontro Nacional sobre o 
Aspecto Social da Doutrina Espirita.  
Parecer:   
   Aprovada.  
A pretensão do autor sugerida na emenda foi acolhida no art. 2o., inciso XVIII. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescentem-se as normas seguintes ao  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos - Art. 2  
Art. Fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
Art. Reconhecimento das convenções coletivas  
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de trabalho, e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
Art. A greve é um direito de todo  
trabalhador, respeitada a legislação que a regula;  
Art. Higiene e segurança do trabalho;  
Art. Proibição de diferença de salário por  
trabalho igual qualquer que seja o regime jurídico  
do prestador, inclusive nos casos de substituição  
ou sucessão do trabalhador bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão e promoção por  
motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
política, militância sindical, nacionalidade,  
idade, estado civil, origem, deficiência física,  
condição social ou outros motivos discriminatórios.  
Art. Proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 anos e de trabalho noturno aos menores de 18 anos.  
Art. As atividades insalubres ou perigosas  
serão regulamentadas por legislação específica;  
Art. Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  
Art. Proibição de remuneração integralmente  
variável dependente de produção do emprego,  
garantindo-se sempre um salário fixo como parte dela;  
Art. Proibição de caracterização como renda,  
para efeitos tributários, da remuneração mensal  
até o limite de 20 (vinte) salários mínimos;  
Art. Não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos de sua cessação;  
Art. Não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos da sua cessação;  
Art. Seguro desemprego até a data do retorno  
à atividade, para todo o trabalhador que, por  
motivo alheio a sua vontade, ficar desempregado;  
Art. Cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores públicos e privado, para todos os efeitos;  
Art. Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros;  
Art. Garanti de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes de seus empregados, até o mínimo de  
6 (seis) anos de idade;  
Art. Previdência Social nos casos de doença,  
velhice e invalidez, maternidade, morte, reclusão,  
desaparecimento, seguro-desemprego e seguro contra  
acidentes de trabalho, mediante contribuição da  
União, do empregador e do empregado;  
Art. Aposentadoria com remuneração igual à  
da atividade garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho  
para o homem.  
b) com 30 (trinta) anos para a mulher.  
c) com tempo inferior as das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
Art. Aposentadoria para as donas-de-casa,  
que deverão contribuir para a seguridade social; e  
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Art. Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais respectivos. 
Justificativa: 
Essas modificações visam beneficiar o trabalhador, uma vez que fundamentam-se na observação de 
suas reais necessidades, frente à realidade do mercado de trabalho, que, está a exigir o 
aprimoramento profissional e o aumento da produtividade.  
Parecer:   
   Rejeitada. Consideramos rejeitada a presente Emenda, por conter no seu texto, dispositivos que 
não guardam entre si nenhuma correlação, em consonância com o que preceitua o Regimento 
Interno da Assembléia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00274 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao inciso XVIII, do Artigo 2o, do  
Anteprojeto da Subcomissão - VII - A - dos  
Direitos dos Trabalhadores e Funcionários  
Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"XVIII - Proibição de diferença de salário  
por trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do tomador, bem como proibição de  
diferenças de critérios de admissão e promoção por  
motivo de raça, cor, sexo, religião ou estado civil." 
Justificativa: 
O dispositivo do Anteprojeto é longo e necessita ser condensado. Além disso, confunde a proibição 
de diferença de tratamento salarial pelo regime jurídico do tomador (ao invés do prestador, como 
consta do projeto). Reporta-se a minudências como opinião política e militância sindical, de aferição 
subjetiva e pouca repercussão prática.  
Além disso, quando veda a distinção por nacionalidade, liquida com antiga e salutar instituição de 
nosso Direito Trabalhista que é a proporcionalidade de, pelo menos, dois terços das vagas das 
empresas para trabalhadores brasileiros, respeitando o mesmo percentual na folha de salários. Trata-
se de instituto protetor da mão de obra nacional que deve ser preservado. 
Na medida em que também veda discriminação por idade, prejudica a recente política, de alto 
alcance social, de reservar vagas para menores nos estabelecimentos de trabalho. Pode gerar 
distorções também, como numa “indústria” de procurar trabalho nos órgãos públicos em fim de 
carreira, com vistas a uma aposentadoria estatal próxima e em melhores condições, enchendo o 
serviço público de pessoas idosas. 
O texto proposto eliminaria esses inconvenientes e deve ser aprovado.  
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE. Concordamos com a necessidade de "enxugarmos" o texto. 
Contudo, não podemos deixar de fora elementos essenciais que garantam os direitos fundamentais 
dos trabalhadores como pretende o autor da emenda. 
   
   EMENDA:00638 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Adição do texto do item XVIII, do art. 2o.  
"Dos Direitos dos Trabalhadores", da Ordem Social,  
passando o mesmo a ter a seguinte redação:  
"XVIII - proibição de diferença de salário  
por trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, mental e sensorial, condição  
social ou outros motivos discriminatórios;" 
Justificativa 
Ao acrescentar as palavras “mental e sensorial”, iremos dar a abrangência necessária ao texto da Lei. 
Não são apenas as pessoas portadoras de deficiência física as merecedoras de nossa atenção. 
Visando a integração no mercado de trabalho de deficientes sensoriais (cegos e surdos), que podem, 
mercê de desenvolvimento de potencialidades outras, exercem tão bem melhor que os normais, 
determinados tipos de serviços para os quais deveria haver até reserva de mercado.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Consideramos parcialmente aprovada a emenda, de vez que a sua 
pretensão já se encontra contemplada no texto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00729 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o inciso XVIII, do artigo 2o., do  
Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa: 
A proibição de diferença de salário por trabalho igual já está contemplada no capitulo que trata dos 
direitos individuais, sendo que a igualdade de salário por trabalho igual é hoje adequadamente 
prevista na legislação ordinária, não se justifica elevá-la a nível constitucional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos que o preceito aqui estabelecido é bem mais amplo e aparece caracterizado como um 
direito inalienável do trabalhador. Não convém, pois, suprimi-lo. 
   
   EMENDA:00850 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. Aos trabalhadores são assegurados  
os seguintes direitos que visem sua proteção e  
melhoria de condições de vida:  
I - ...........................  
II - salário família à razão de 10% (dez por  
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cento) do salário mínimo, por filho ou dependente  
menor de 14 (quatorze) anos, e ao filho inválido  
de qualquer idade;  
--------------------------------------------------  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno, em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, das 18 (dezoito) às 6  
(seis) horas;  
IV - ...........................  
V - duração máxima da jornada diária não  
excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação;  
VI - repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados civis e religiosos de acordo com a  
tradição local;  
VII - gozo de férias anuais de, pelos menos  
30 (trinta) dias, com pagamento igual à  
remuneração mensal aos que não tiverem mais de  
seis (6) dias úteis de faltas;  
VIII - licença remunerada da gestante, antes  
e depois do parto;  
IX - fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
X - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XI - direito à greve;  
XII - higiene e segurança do trabalho;  
XIII - proibição da diferença de salário por  
trabalho igual, proibição de diferença de  
critérios de admissão e promoção por motivos  
discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos;  
IX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo, com remuneração  
definida entre as partes;  
XVI - proibição de distinção de direitos de  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre profissionais  
respectivos;  
XVII - proibição da caracterização como  
renda, para efeitos tributários da remuneração,  
salários, proventos de aposentadoria e pensões,  
até o limite de 20 (vinte) salários mínimos  
mensais;  
XVIII - participação nos lucros da empresa,  
segundo critérios fixados em lei. 
Justificativa: 
As modificações feitas obedeceram a três critérios: 1 – fazer constar do texto constitucional apenas 
as normas fundamentais, deixando as especificações para lei ordinária; 2 – eliminar as matérias já 
explicitadas em relatórios de outras subcomissões; 3 – não estabelecer índices, que tem referencial 
temporário, num texto que deve ser permanente.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
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Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2o., do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:01015 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se os artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 26 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A matéria tratada no art. 21 já está inserida no art. 2° do anteprojeto, e as questões abordadas nos 
demais artigos deverão ser objeto de lei ordinária.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A emenda foi aprovada na sua postulação de suprimir os artigos 21, 24 e 
25 do anteprojeto. Foram suprimidos, ainda, parte da proposição contida no "caput" do artigo 26 e 
todo o seu parágrafo único. Em nosso entendimento, os demais dispositivos, pela sua relevância, 
devem ser considerados no texto constitucional. 
   
   EMENDA:01258 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se, do item XVIII do Art. 2o. de "...  
qualquer que seja o regime ..." até "... outros  
motivos discriminatórios." 
Justificativa: 
O texto atual daria lugar a intermediáveis controvérsias sobre a motivação das promoções salariais. 
Os não promovidos sempre poderiam alegar que o empresário não procede em função de uma 
avaliação objetiva do mérito do trabalhador e sim com ânimo discricionário. O Estado não deve levar 
seu paternalismo ao ponto de expor o empresário, que arisca seu próprio dinheiro, a contínua 
contestação, dentro de sua própria empresa, quando procura diferenciar salários em função de seu 
próprio julgamento de grande produtividade de trabalhador individual.  
Parecer:   
   Rejeitada. Vedação da discriminação é indispensável. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00923 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   DIREITOS E GARANTIAS  
[...] 
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PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA  
Art. 17 - O Poder Público implementará  
políticas destinadas à prevenção de doenças ou  
condições que possam levar à deficiência.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre a  
responsabilidade daqueles que contribuam para  
criar condições que levem à deficiência.  
Art. 18 - O Poder Público assegura às pessoas  
portadoras de deficiência a educação básica e  
profissionalizante gratuita, desde o nascimento e  
sem limite de idade, sempre que possível em  
classes regulares, garantida a assistência e o  
acompanhamento especializados.  
§ 1o. - É assegurada, em todos os graus de  
ensino, a utilização das técnicas especiais  
empregadas na educação das pessoas portadoras de deficiência.  
§ 2o. - Em seus respectivos orçamentos, a  
União, os Estados e os Municípios destinarão para  
a educação das pessoas portadoras de deficiência  
10% (dez por cento) dos recursos carreados para a educação.  
Art. 19 - Às pessoas portadoras de  
deficiência, o Poder Público garante assistência,  
tratamento médico-hospitalar e habilitação e  
reabilitação adequadas, além de integração na vida  
econômica e social do País.  
§ 1o. - A lei disporá sobre o papel da  
Administração Pública, da empresa estatal e da  
empresa privada no processo de integração das  
pessoas portadoras de deficiência na vida  
econômica e social do País, e sobre a concessão de  
incentivos às atividades relacionadas ao exercício  
profissional dessas pessoas.  
§ 2o. - Em seus respectivos orçamentos, a  
União, os Estados e os Municípios destinarão para  
a saúde e a assistência social das pessoas  
portadoras de deficiência 10% (dez por cento) dos  
recursos carreados para a saúde e a assistência social.  
Art. 20 - O Poder Público garante tratamento  
em instituições apropriadas às pessoas portadoras  
de deficiência incapazes de suprirem sua própria  
subsistência ou de se regerem.  
Art. 21 - É proibida a discriminação de  
pessoas portadoras de deficiência no que se refere  
especialmente à admissão ao trabalho e direitos decorrentes.  
Art. 22 - Os edifícios públicos e  
particulares de frequência aberta ao público, os  
logradouros públicos e os meios de transportes  
coletivos serão adaptados para que as pessoas  
portadoras de deficiência tenham a eles livre acesso.  
Art. 23 - É assegurado às pessoas portadoras  
de deficiência sensorial e da fala o direito à  
informação e à comunicação, considerando-se as  
adaptações necessárias.  
Art. 24 - A responsabilidade penal das  
pessoas portadoras de deficiência mental será  
determinada em função de sua idade mental.  
Art. 25 - As pessoas portadoras de  
deficiência que não apresentem comprovadas  
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condições de habilitação profissional ou estejam  
em processo de habilitação ou reabilitação, e que  
sejam carentes de recursos ou que, sendo menores,  
pertençam a família desprovida dos recursos  
necessários à subsistência, têm direito a pensão  
de valor não inferior ao salário mínimo.  
Art. 26 - São isentos de tributos as  
entidades sem fins lucrativos dedicadas ao ensino,  
habilitação, reabilitação e tratamento de pessoas  
portadoras de deficiência, bem como as dedicadas a  
pesquisas relacionadas à melhoria das condições de  
existência dessas pessoas.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre a  
isenção de tributos para a aquisição de material  
ou equipamento especializados para pessoas  
portadoras de deficiência.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Prejudicada. A autora da emenda apenas reapresentou, com uma única alteração (a retirada do 
termo "ORIENTAÇÃO SEXUAL)", o Anteprojeto Substitutivo aprovado pela Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.  
A Emenda contempla todos os itens daquele Anteprojeto, contrariando o Artigo 23, § 2o. do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, que não permite que as emendas se refiram 
a mais de um dispositivo.  
Entretanto, apesar de a emenda estar prejudicada, é de ressaltar que as disposições daquele 
Anteprojeto foram amplamente discutidas e analisadas na composição do Substitutivo apresentado 
pelo relator da Comissão de Ordem Social, tendo sido, em sua grande parte, aproveitadas. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:02633 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 14  
Modifique-se o artigo 14, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Artigo 14 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e às de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
transporte, lazer, vestuário, higiene e  
previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26  

 

vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou  
sentença normativa;  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o artigo 13, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e  
as de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especiais previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com tradição local;  
XII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias  
anuais remunerados;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, por período estabelecido por lei;  
XIV - Higiene e segurança no trabalho noturno  
e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a (três)  
horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVII - Aposentadoria; no caso do trabalhador  
rural, nas condições previstas nesta Constituição;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade,  
em creches e pré-escolas, nas empresas privadas  
e órgãos públicos;  
XIX - Seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quando as empresas, que também lutam seriamente com as dificuldades 
atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE M3 

   EMENDA:02488 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13  
Modifique-se o artigo 13, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Artigo 13 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e às de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
transporte, lazer, vestuário, higiene e  
previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou  
sentença normativa;  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além da remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o artigo 12, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e  
as de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especiais previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com tradição local;  
XII - Gozo de 30 (trinta) dias de férias  
anuais remunerados;  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, por período estabelecido por lei;  
XIV - Higiene e segurança no trabalho noturno  
e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  

                                                      
3 Quase todas as emendas desta fase fazem referência ao disposto no artigo 12, III, f do projeto de constituição da fase L, 

disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-226.pdf  

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-226.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 28  

 

qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a (três)  
horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVII - Aposentadoria; no caso do trabalhador  
rural, nas condições previstas nesta Constituição;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade  
, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas  
e órgãos públicos;  
XIX - Seguro contra acidentes do trabalho;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quando as empresas, que também lutam seriamente com as dificuldades 
atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, a culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandado de injunção e outros instrumentos.  
Parecer:   
   A sugestão contida na presente emenda traz em seu bojo valiosíssimas contribuições no sentido de 
aprimorar o Projeto. Várias alterações de redação nela apresentadas deverão ser incorporadas ao 
Substitutivo a fim de que seu conteúdo seja mais consoante a um texto constitucional. 
   
   EMENDA:03225 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 13 Dê-se ao item  
XI do art. 13 a seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
............................................  
IX - todos têm direito a igual remuneração  
por igual trabalho;  
a) é vedada a diferença de salário ou de  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o art. 12,  
item III, alínea "f";  
b) a lei não permitirá que a considerações de  
fatores pessoais opere além dos limites da  
complementaridade.  
............................................ 
Justificativa: 
Esta Emenda visa a evitar que subsista, ou se reproduza no futuro, em qualquer setor do serviço 
público, o que hoje acontece, de o acessório da remuneração – a título de vantagens e adicionais – 
suplantar o principal (a remuneração básica).  
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Parecer:   
   A igualdade de todos perante a lei, como forma de coibir qualquer tipo de discriminação, está 
inscrita no Projeto como um dos seus fundamentos. Assim, não vemos a necessidade de se repetir, 
com variações adequadas a cada situação, aquele princípio, razão pela qual, acolhendo Emendas 
nesse sentido, optamos pela supressão do inciso XI do artigo 13.  
 
   
   EMENDA:04235 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 13 - incisos V, VI e XI - Suprima-se a  
referência a "vencimentos" e "vencimento",  
respectivamente. 
Justificativa: 
Vencimentos é vocábulo de acepção tradicionalmente restrita: retribuição pelo efetivo exercício de 
cargo público, isso é, o ocupado privativamente por servidor público de regime jurídico não 
trabalhista, denominado funcionários. 
Havendo capitulo próprio, com disposições especiais relativas a servidores públicos, a referencia a 
vencimentos nos incisos V, VI e XI do artigo 14 e inadequada e assistemática.   
Parecer:   
   Tendo acolhido Emendas supressivas dos itens V e XI, perde objetivo a proposta em exame. 
Quanto ao item VI, cabe-nos observar que os direitos enumerados no artigo 13 são extensivos aos 
servidores públicos, daí a referência a "vencimentos". 
   
   EMENDA:05377 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, NO INC. XI, DO ART. 13.  
Dê.se a seguinte redação ao dispositivo:  
"XI - Todos tem direito a igual remuneração  
por igual trabalho. A lei não permitirá que a  
consideração de fatores pessoais, ainda que  
legítima como no caso do tempo de serviço ou dos  
encargos de família, opere além dos limites da  
complementariedade, solapando a eficácia desta norma.". 
Justificativa: 
A presente EMENDA de adequação, procura evitar que subsista, ou que se reproduza no futuro, em 
qualquer setor da atividade privada ou de serviço público, o que hoje acontece/ com a Magistratura 
brasileira, depois de uma série de decretos-leis de expediente: o acessório (o adicional por 
quinhentos) foi transformado em principal, sendo possível que, em função do tempo de serviço, um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) perceba remuneração inferior á metade daquele de um 
Juiz-Substituto dos Territórios. Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente EMENDA, 
procurando adequar o Projeto de Constituição, inclusive, corrigindo uma distorção.  
Parecer:   
   O preceito do inciso XI é, na verdade, redundante se cotejado com disposições idênticas que 
proclamam a igualdade de todos perante a lei e vedam qualquer forma de discriminação.  
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Assim, embora a Emenda tenha em mira aperfeiçoar o seu texto, por questão de técnica legislativa e 
para evitar repetições desnecessárias, optamos por suprimir o dispositivo.  
 
   
   EMENDA:07985 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 13  
Modifique-se o art. 13, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e as de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
transporte, lazer, vestuário, higiene e  
previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízos de sua elevação real.  
IV - Irredutibilidade de salário ou vencimento;  
V - Proibição de distinção entre o trabalho  
manual, técnico ou intelectual ou entre os  
profissionais respectivos.  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Promoção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo às microempresas e  
às de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especialmente previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
XII - Gozo de férias anuais remuneradas,  
conforme definir a lei.  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, sem prejuízo do emprego, por  
período estabelecido em lei;  
XIV - Higiene e segurança do trabalho;  
XV - Proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  
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qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a 4  
(quatro) horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho;  
XVII - Aposentadoria integral para o  
trabalhador rural e urbano, nas condições prevista  
nesta Constituição; a aposentadoria para o  
professor após 30 (trinta) anos e, para a  
professora, após 25 (vinte e cinco) anos de  
efetivo exercício em funções de magistério, com  
salário integral;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade,  
em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e  
órgãos públicos, mediante salário educação;  
XIX - Assistência sanitária, hospitalar e  
médica preventiva;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço ou  
indenização equivalente, conforme dispuser a lei;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei;  
XXII - Previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez e morte, seguro-  
desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e  
proteção da maternidade, mediante contribuição da  
União, do empregado e do empregador;  
XXIII - Greve, nos casos previstos em lei;  
XXIV - Salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
XXV - Colônias de férias e clínicas de  
repouso, recuperação e convalescença, mantidas  
pela União, nos termos da lei. 
Justificativa: 
O trabalho e o capital, devem estar sintonizados, com fatores de produção, objetivando o crescimento 
econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de produção e o nível de 
empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, tanto os trabalhadores, 
quanto as empresas, que lutam seriamente com as dificuldades atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei garantida sua aplicação pelo mandato de injunção e outros instrumentos.  
Parecer:   
   A presente emenda traz uma valiosa contribuição para uma revisão completa do artigo 13 e seus 
incisos. Sem enumerarmos detalhadamente o que pretendemos incorporar no Substitutivo, 
esperamos que haja uma sensível melhora na sua composição.  
 
   
   EMENDA:08952 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto do Projeto de  
Constituição, no Título II, Capítulo II, que trata  
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dos Direitos Sociais:  
"A Constituição assegura os trabalhadores os  
seguintes direitos, além de outros que, nos termos  
da lei, visem à melhoria de sua condição social:  
proibição de diferença de salários e de critérios  
de admissão e demissão por motivo de sexo, cor,  
estado civil, credo religioso e convicções políticas". 
Justificativa: 
A atual Constituição, no art. 165, item III, garante-o o direito que se deseja ver consumado também 
no texto da próxima Magna Carta. Fá-lo, entretanto de modo incompleto, deixando de fixar, por 
exemplo, a proibição de discriminação quanto a credo religioso e convicções políticas, o que se 
afigura uma aberração. O que se quer é que a nova Constituição garanta a todo trabalhador, sem 
distinção de sexo, cor, raça, estado civil, credo religioso e convicções políticas, o direito de ser tratado 
sempre com o mesmo critério no que diz respeito a salário, admissão e demissão. Assim, ao mesmo 
tempo em que garante o princípio justo da mesma remuneração para trabalho idêntico, deveria 
proibir, mas não proíbe a atual Constituição qualquer outra discriminação contra o homem e a mulher 
que trabalham e despedem do trabalho para a sua subsistência. Estas prerrogativas dos 
trabalhadores brasileiros, conquistadas ao longo de dezenas de anos de lutas, não podem, sob 
hipótese alguma, deixar de constar claramente na Carta Constitucional que esta Assembleia Nacional 
Constituinte está a elaborar.  
Parecer:   
   O preceito do inciso XI é, na verdade, redundante se cotejado com disposição idêntica que 
proclamam a igualdade de todos perante a lei e vedam qualquer forma de discriminação.  
Assim, embora a Emenda tenha em mira aperfeiçoar o seu texto, por questão de técnica legislativa e 
para evitar repetições desnecessárias, optamos por suprimir o dispositivo. 
   
   EMENDA:10241 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: INCISOS X, XI, XVI,  
XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII e  
XXIX do Art. 13.  
Suprima-se os incisos X, XI, XIV, XVIII, XIX,  
XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX do artigo 13 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não se trata de discutir o mérito dos dispositivos a serem suprimidos, mesmo porque, em sua grande 
maioria, a Consolidação das Leis do Trabalho já dispõe no mesmo sentido do Projeto de 
Constituição.  
Trata-se apenas de resguardar que matéria a ser regulada em lei ordinária não figure na Constituição 
contribuindo, por via de consequência, para fazer volume ao texto final e sujeitando-se às 
modificações que se farão constantes em virtude da natureza da matéria tratada (direitos sociais do 
trabalhador).  
Com efeito, os direitos sociais estão intrinsecamente vinculados à realidade econômico-social do País 
que é, reconhecidamente instável gerando sempre a necessidade de reavaliação e alterações da lei. 
Suprimir os incisos indicados é garantir uma constituição duradoura, resistente aos desdobramentos 
temporários das conquistas sociais.  
Parecer:   
   Concordamos com o autor da presente emenda, quanto à necessidade de suprimirmos aqueles 
itens que são matérias passíveis de serem regulamentadas em lei. E assim o fizemos.  
Entretanto, optamos dentre os apontados pela presente sugestão, em manter alguns que julgamos 
constituírem-se princípios que devem ser garantidos pela nova Carta.  
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Por outro lado, executamos algumas alterações necessárias nos referidos incisos, no sentido de 
adaptá-los para um texto constitucional.  
 
   
   EMENDA:11363 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XI do artigo 13 a seguinte redação:  
Art. 13 ....................................  
XI - todos têm direito a igual remuneração  
por igual trabalho, devendo-se considerar os  
seguintes aspectos:  
a) - é vedada a diferença de salário ou de  
vencimento e de critério de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o artigo  
12, inciso III, alínea f;  
b) - a lei não permitirá que a consideração  
de fatores pessoais opere além dos limites da  
complementaridade. 
Justificativa: 
Esta Emenda visa a evitar que subsista ou que se reproduza no futuro, em qualquer setor do serviço 
público, o que hoje acontece, de o acessório da remuneração – a título de vantagens e adicionais – 
suplementar o principal (a remuneração básica).  
Parecer:   
   A nosso ver, é desnecessária a manutenção no texto constitucional do dispositivo objeto da 
presente emenda. Uma Constituição cujo princípio basilar é a igualdade entre os cidadãos não 
necessita vedar diferenças de salário ou vencimento, e de critérios de admissão, promoção e 
dispensa de motivação discriminatória.  
 
   
   EMENDA:12147 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 XI.  
Suprima-se do Projeto de Constituição o  
inciso XI do artigo 13. 
Justificativa: 
Mais uma vez o Projeto mostra-se redundante, já que consagra a igualdade de todos perante a 
Constituição, a lei e o Estado.  
A própria admissão, no texto constitucional, de diferenças individuais por razões diversas, já consigna 
uma discriminação que tanto se quer evitar.  
Todos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado, sem quaisquer tipos de discriminações.  
Parecer:   
   Com efeito, é desnecessário proibir diferenças de salário ou vencimento e de critérios de admissão, 
dispensa e promoção em razão de nascimento etnia, raça, cor, idade, sexo ou qualquer outra 
condição social ou individual numa Constituição que tem por base a igualdade entre os cidadãos.  
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   EMENDA:13887 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 13 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 13 - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem a melhoria da sua condição social:  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego por prazo indeterminado, ressalvados:  
a) contratos a termo e de experiência, nas  
formas reguladas em lei;  
b) proteção do emprego prevista em lei,  
acordo ou convenção coletiva de trabalho;  
II - seguro-desemprego, na forma da lei;  
III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
IV - Salário-mínimo capaz de satisfazer suas  
necessidades vitais e as de sua família;  
V - remuneração proporcional à quantidade e  
qualidade de seu trabalho;  
VI - gratificação natalina, na forma e nas  
condições previstas em lei;  
VII - salário noturno superior ao diurno, na  
forma e nos limites fixados em lei;  
VIII - proibição de diferença de salário e  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa ou  
promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, f;  
IX - salário-família aos dependentes dos  
trabalhadores, na forma da lei;  
X - participação nos lucros ou nas ações,  
desvinculada da remuneração conforme definido em  
lei ou negociação coletiva;  
XI - fixação das porcentagens de empregados  
brasileiros nos serviços públicos dados em  
concessão e nos estabelecimentos de determinados  
ramos comerciais e industriais;  
XII - jornada de trabalho de 48 (quarenta e  
oito) horas semanais, podendo ser reduzida através  
de acordo ou convenção coletiva;  
XII - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
XIV - licença remunerada à empregada  
gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do  
emprego e do salário, por período não inferior a  
90 (noventa) dias;  
XV - férias anuais remuneradas, não  
inferiores a 30 (trinta) dias;  
XVI - saúde e segurança do trabalho;  
XVII - prestação do trabalho em condições de  
higiene e segurança, ressalvados os casos  
especiais estabelecidos em lei;  
XVIII - proibição de trabalho noturno,  
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insalubre ou perigoso aos menores de 18 (dezoito)  
anos e de qualquer trabalho a menores de 14  
(quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, na  
forma que a lei dispuser;  
XIX - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XX - locação de mão-de-obra e contratação de  
trabalhadores avulsos ou temporários, na forma e  
condições permitidas em lei;  
XXI - aposentadoria, no caso do trabalhador  
rural, nas condições de redução previstas no art. 358;  
XXII - jornada de trabalho realizada em  
turnos ininterruptos de revezamento, regulada  
através de acordo ou convenção coletiva de trabalho;  
XXIII - garantia de permanência no emprego  
aos trabalhadores acidentados no trabalho ou  
portadores de doenças profissionais, nos casos  
definidos em lei;  
XXIV - seguro de vida e contra acidentes do trabalho." 
Justificativa: 
A primeira modificação que objetivamos com a apresentação da presente emenda é a garantia do 
trabalho e, sobretudo, a garantia do mesmo, desde que prevista em lei, acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. Com isto, visamos abrandar a estabilidade quase que absoluta prevista no Projeto, 
deixando ao legislador e às partes diretamente interessadas (empregados e empregadores) a 
deliberação sobre a matéria. Entendemos, neste passo, e é forçoso enfatizar, ser a negociação 
coletiva das normas que devem regular as relações de emprego, inclusive a tão descantada 
estabilidade.  
Paralelamente, mantivemos o seguro desemprego, com o intuito primeiro de dar ao trabalhador uma 
estabilidade econômica que lhe possa garantir uma existência digna durante o período de inatividade. 
Entendemos evidente não se poder dispor, num texto constitucional moderno, nobre as condições e 
os prazos para o pagamento de tal beneficio, bem como sobre suas fontes de seu custeio, razão pela 
qual remetemos expressamente a matéria á legislação ordinária, embora entendamo-lo fundamental 
para o equacionamento do problema.  
Em segundo lugar, julgamos por bem retirar do texto do Projeto as normas que, por sua natureza, 
não mereciam ser tratadas num documento solene contendo uma imutabilidade mais ou menos 
aperfeiçoada. São as normas contidas nos itens V (reajuste de salário), VI (irredutibilidade de salário), 
VII (garantia de um salário fixo, além da parte variável), XVII (proibição de serviços extraordinários 
com fixação da remuneração em dobro quando da ocorrência de força maior ou emergencial), XVII 
(garantia de assistência pelo empregador aos filhos e dependentes dos empregados). Todos estes 
preceitos nem mereceriam ser objeto de lei ordinária, mas, sim, de livre negociação entre as partes 
concernidas. 
Finalmente, apresentamos modificações, algumas de forma e outras de fundo, visando, dentro dos 
princípios acima expandidos, adequar as normas a um texto constitucional moderno. Assim é que 
propusermos alterações nos itens IV (salário mínimo); VIII (piso salarial), IX (gratificação natalina), XII 
(salário família), XVI (proporcionalidade de trabalhadores brasileiros nas empresas), XV (duração do 
trabalho) – mantendo aqui a duração normal de 48 (quarenta e oito) horas semanais, como na 
maioria das constituições dos países civilizados, mas admitindo sua redução através de lei ou de 
negociação coletiva, o que parece plenamente razoável, diante de experiências que temos daqueles 
países, XVIII (férias anuais remuneradas)  não especificando, por inoportuna e temerária, diante da 
realidade econômica e social que atravessamos, a remuneração das mesmas em dobro, como 
constante do Projeto. Ademais, nada impede que determinadas categorias alcancem tal direito 
através da negociação coletiva, tão enfatizada no Projeto, XIX (licença remunerada a empegada 
gestante) sem especificar prazos, o que também deve ser objeto de lei ordinária, acordo ou 
convenção coletiva. A matéria, como tratada no texto do Projeto, de forma excessivamente 
protecionista e absoluta, poderá vir a ensejar uma discriminação relativamente às empregadas 
mulheres que se quer proteger. Ainda aqui, a lei e a negociação coletiva melhor tratariam da matéria, 
quanto a prazos de licença, pré e pós parto, XXI (proibição de trabalho em atividades insalubres ou 
perigosas) – como entendemos haver uma contradição no texto do Projeto onde, preliminarmente, se 
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proíbe o trabalho em atividades insalubres ou perigosas e, logo a seguir, se admite tal trabalho, 
desde que haja previsão em lei ou convenção coletiva, propusemos uma redação mais técnica com 
as mesmas finalidades; XXIII (proibição de trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 (dezoito) 
anos e de qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo aprendizagem) Aqui também, 
não fugindo do espirito do texto do Projeto, demos uma linguagem mais técnica à norma, inclusive 
incluindo a proibição de trabalho perigoso a menor de dezoito e deixando á legislação ordinária o 
poder de dispor sobre a condição do menor aprendiz, XXV (proibição de atividades de intermediação 
remunerada de mão-de-obra permanente, temporária ou sazonal, ainda que mediante locação) 
Quanto a este inciso propusemos sua alteração total, passando a permitir a locação de mão-de-obra, 
na forma da lei.  
É que hoje com a mesma sendo consagrada em quase todos os países industrializados, mediante 
disciplina legal, que não admite em atividades fins das empresas, mas permite em outras que, 
mesmo sem o referido caráter, são necessárias ao desempenho do serviço, como a vigilância, a 
limpeza e outras atividades auxiliares. Assim, a locação de mão-de-obra deve ser permitida nos 
estritos limites e condições da lei. Os trabalhadores avulsos ou temporários não raro são 
imprescindíveis a execução de serviços que não se interligam com as atividades normais da empresa 
em condições fixadas na lei ordinária; XXVII (trabalho em turnos de revezamento), propusemos, 
admitindo-o, que a matéria fosse regulada em lei. 
Estes os pontos tratados na presente emenda que, em sendo aprovada, acreditamos, tornará o texto 
mais adequado a uma constituição sem afastá-lo fundamentalmente aos princípios básicos que 
nortearam os trabalhos efetuados até o presente. 
Parecer:   
   A presente emenda tem o mérito de expungir do texto do Projeto disposições que, pela sua 
natureza, podem e deverão ser implementadas pela legislação ordinária ou pelas negociações 
coletivas. Dentro dessa ótica, estamos acolhendo várias alterações que contribuirão para o 
aprimoramento do artigo 13  
Ao nosso ver, os princípios ali enumerados não devem ser protecionistas e muito menos facciosos. 
Objetivam, unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que 
conduza a uma integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Por outro lado, há que se ressaltar ainda, que o fato de não termos aproveitado totalmente o texto 
oferecido pelo autor reflete a nossa preocupação em pinçar das milhares de emendas apresentadas 
elementos formadores de um consenso na construção de um preceituário mais objetivo e universal. 
   
EMENDA:13909 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição, onde couber, no Título II, Capítulo II:  
Art. 1o. A Constituição assegura aos  
trabalhadores, independente de Lei, os seguintes  
direitos, além de outros que visem melhoria de sua  
condição de empregado doméstico no quadro social,  
ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador.  
[...] 
XVI. Higiene e segurança no trabalho.  
Proibição de diferença de salário por trabalho  
igual inclusive nos casos de substituição ou  
sucessão do trabalhador, bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão por motivo de  
raça, cor, credo, opinião pública, militância  
sindical, nacionalidade, idade, estado civil,  
origem, deficiência física, condição social ou  
outros motivos discriminatórios.  
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[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz contribuições valiosas que deverão ser levadas em consideração no 
sentido de aprimorar o texto do Projeto. Devemos atentar para o fato, porém, que os princípios que 
deverão figurar no artigo 13 não podem ser protecionistas e muito menos facciosos. Visam, 
unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que conduza a uma 
integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Finalmente, o não aproveitamento total da emenda decorre do fato de estarmos preocupados em 
elaborar um texto que espelhe o consenso extraído das milhares de sugestões apresentadas à nossa 
Comissão. 
   
   EMENDA:14269 PARCIALMENTE APROVADA 
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:14946 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo II, do Título II:  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
"Art. - As normas de proteção dos  
trabalhadores obedecerão aos seguintes preceitos,  
além de outros que visam a melhoria de seus benefícios.  
I - proibição de diferença de salário para um  
mesmo trabalho e de critério de admissão, promoção  
e dispensa por motivos de raça, cor, sexo,  
religião, opinião política, nacionalidade, idade,  
estado civil, origem, deficiência física ou  
condição social;  
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II - garantia de manutenção, pelas empresas,  
de creches para os filhos de seus empregados até  
um ano de idade, instaladas próximas ao local de  
trabalho ou de moradia;  
III - não incidência da prescrição no curso do contrato;  
IV - descanso remunerado da gestante, antes e  
depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez até sessenta  
dias após parto;  
V - inserção na vida e no desenvolvimento da  
empresa, com participação nos lucros ou no  
tratamento, segundo critérios objetivos fixados em  
lei, com representação dos trabalhadores na  
direção e constituição de comissões internas,  
mediante voto livre e secreto, com a assistência  
do respectivo sindicato;  
VI - garantia e segurança no emprego,  
proibidas as despedidas sem justo motivo. 
Justificativa: 
A despeito da considerável participação feminina na força de trabalho, são por demais conhecidas as 
estatísticas e os estudos nos quais se demonstra sua marginalização no que se refere aos níveis 
salariais e ao acesso a cargos de mando. Ainda é patente a constante prática patronal de dispensas 
em razão do casamento ou da gravidez da trabalhadora. 
É impossível à mulher e ao homem trabalhar sem ter onde deixar seus filhos. As creches deverão 
estar situadas não só próximas ao estabelecimento do empregador como aos locais de moradia dos 
empregados, de modo que lhes possa ser dada a opção mais conveniente. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a inserção de diversos preceitos ao Capítulo II do Título II, a saber:  
1) Proibição de diferenças de salário por motivo de sexo, raça, cor, nacionalidade, etc. O princípio 
isonômico da igualdade de todos perante a lei, já proíbe toda e qualquer discriminação, sendo, pois, 
desnecessária a sua reiteração.  
2) Manutenção de creches pelas empresas. Optamos pela obrigatoriedade da assistência aos filhos 
dos empregados uma vez que 80% do parque empresarial brasileiro é constituído por pequenas, 
médias e microempresas que não têm condições de assumir tal encargo.  
3) Prescrição. É matéria de lei processual, adjetiva, incabível na Constituição.  
4) Descanso remunerado de 60 dias, com estabilidade, à gestante. Preferimos deixar a fixação do 
prazo da licença para a lei ordinária.  
Quanto à estabilidade nesse período, ela é implícita ante à proteção legal à maternidade.  
5) Participação na gestão e nos lucros. Optamos apenas pela participação nos lucros, na forma e 
condições estabelecidas em lei ou negociação coletiva.  
6) Despedidas sem justa causa. O Substitutivo adotará a vedação  
da despedida imotivada. 
   
   EMENDA:15923 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Redija-se o item XI do artigo 13 da seguinte forma:  
"Art. 13 - ..................................  
XI - proibição de diferença de salário, de  
critério de admissão e de condições de trabalho,  
por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
política, nacionalidade e estado civil." 
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Justificativa: 
Propõe-se a ampliação do conceito de isonomia, para se evitar que a discriminação possa ocorrer, no 
curso da relação empregatícia, em áreas não exclusivamente salariais. 
Parecer:   
   Pretendemos optar no Substitutivo, pela supressão do inciso a que se dirige a emenda. 
Consideramos supérfluo vedar diferenças de salários e de critérios de admissão, promoção e 
dispensa por motivos discriminatórios numa Constituição fundada na igualdade entre cidadãos.  
Em consequência, opinamos pela prejudicialidade da emenda.  
 
   
   EMENDA:16068 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item XI do art. 13 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"XI - proibição de diferença de salário, de  
critério de admissão e de condições de trabalho,  
por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
política, nacionalidade e estado civil;" 
Justificativa: 
O item XI do Projeto de Constituição, ora em apreciação pela Assembleia Nacional Constituinte 
estabelece: 
“XI – proibição de diferença de salário ou vencimento e de critérios de admissão, dispensa e 
promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, “f”.”. 
Os motivos previstos na letra “f” do art. 12, III, do Projeto são a compensação para igualar as 
oportunidades de acesso aos valores da vida e para reparar injustiças produzidas por discriminações 
não evitadas. 
Propõe-se a ampliação do conceito de isonomia para se evitar que a discriminação possa ocorrer, no 
curso da relação empregatícia, em áreas não exclusivamente salariais. 
Parecer:   
   Optamos na redação do Substitutivo, pela supressão do inciso a que se dirige a emenda. 
Consideramos supérfluo vedar diferenças de salários e de critérios de admissão, promoção e 
dispensa por motivos discriminatórios numa Constituição fundada na igualdade entre cidadãos.  
Em consequência, opinamos pela prejudicialidade da emenda.  
 
   
   EMENDA:16183 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II - Dos Direitos Sociais - a seguinte redação.  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
Art. 13 A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que visem á melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo legal capaz de satisfazer  
as necessidades normais do trabalhador e as de sua família;  
II - salário-família para os seus dependentes;  
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III - proibição de diferença de salário e de  
critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivo de raça, sexo, religião, opinião política,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física ou condição social;  
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
V - duração de trabalho não superior a  
quarenta e cinco horas semanais, não excedendo de  
oito horas diárias e intervalo para descanso,  
salvo casos especiais previstos em lei;  
VI - repouso remunerado, de preferência aos  
domingos, e nos feriados civis e religiosos, de  
acordo com a tradição local;  
VII - férias anuais renumeradas e décimo-  
terceiro salário por cada ano de trabalho;  
VII - higiene e segurança do trabalho;  
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas  
visando a eliminar ou a reduzir ao mínimo a  
insalubridade nos locais de trabalho;  
X - proibição de trabalho em indústria  
insalubres e de trabalho noturno e menores de  
dezoito anos, e de qualquer trabalho menores de  
doze anos;  
XI - descanso remuneração da gestante, antes  
e depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez, até noventa  
dias após o parto;  
XII - admissão mínima de dois terços de  
empregados brasileiros em todos os  
estabelecimentos, salvo nas microempresas e nas de  
cunho estritamente familiar;  
XIII - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
de trabalhador, ou entre os profissionais respectivos;  
XIV - integração na vida e no desenvolvimento  
da empresa, com participação nos lucros, e,  
excepcionalmente, na gestão, segundo critérios  
objetivos fixados em lei;  
XV - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente;  
XVI - vedação de prescrição no curso da  
relação de emprego;  
XVII - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e incentivo à negociação coletiva;  
XVIII - aposentadoria voluntária, após vinte  
anos de serviço, com proventos proporcionais à contribuição.  
XIX - greve, observação o disposto no artigo 3o.  
XX - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.  
Art. 14 A associação profissional ou sindical  
é livre. Ninguém será obrigado, por lei, a  
ingressar em sindicato, nem nele permanecer ou  
para ele contribuir. É assegurada a pluralidade da representação.  
Art. 15 Para o exercício do direito de greve  
serão tomadas providências e garantias que  
assegurem a manutenção dos serviços essenciais à  
comunidade, definidos em lei.  
§ 1o. A não observância do disposto no caput  
deste artigo justificará a rescisão do contrato de  
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trabalho por justa causa.  
§ 2o. As categorias profissionais dos  
serviços essenciais que deixarem de recorrer ao  
direito de greve farão jus aos benefícios obtidos  
pela categorias análogas.  
§ 3o. Será responsabilidade civil e  
criminalmente o indivíduo ou entidade que causar  
dano à propriedade, ou incitar terceiros a fazê-lo,  
a pretexto de manifestação grevista.  
§ 4o. A greve só poderá ser declarada depois  
de exauridos todos os meios de negociação e se  
aprovada por um quinto da categoria profissional ou sindical. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz em seu bojo contribuições valiosas que deverão ser incorporadas ao 
Projeto, ainda que não totalmente.  
Estamos conscientes que os princípios que devem figurar neste capítulo não podem ser 
protecionistas e muito menos, facciosos. Por outro lado, temos que expungir do texto disposições 
que, pela sua natureza, podem e deverão ser implementadas pela legislação ordinária ou pelas 
negociações coletivas.  
Finalmente, é nossa preocupação constante refletir o consenso resultante da análise de milhares de 
emendas encaminhadas a esta Comissão.  
 
   
   EMENDA:17238 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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:  
I - salário mínimo real, fixado em lei,  
nacionalmente unificado e capaz de satisfazer  
efetivamente, as necessidades normais do  
trabalhador e sua família, sendo considerado para  
a determinação de seu valor, as despesas  
necessárias com alimentação, moradia, vestuário,  
higiene, transporte, educação, lazer, saúde e  
previdência social;  
II - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critério de admissão e  
promoção por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
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opinião política, idade, estado civil, deficiência  
física, origem, militância sindical, condição  
social, nacionalidade, orientação sexual, ou  
outros motivos discriminatórios;  
III - salário de trabalho noturno,  
independente de revezamento, compreendido entre as  
18 (dezoito) e as 6 (seis) horas, superior em pelo  
menos cinquenta por cento, sendo a hora noturna de  
quarenta e cinco minutos;  
IV - salário família, à razão de vinte por  
cento do salário mínimo, por filho ou dependente  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como por filho  
menor de 21 (vinte e um) anos ou pelo cônjuge,  
desde de que não exerçam atividade econômica, e  
por filho ou dependente inválido de qualquer idade;  
V - gratificação natalina, com base na  
remuneração integral, pago em dezembro de cada ano;  
VI - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos da aposentadoria,  
pelo índice do custo de vida;  
VII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo no caso do cometimento de falta  
grave comprovada judicialmente;  
VIII - duração do trabalho não superior a  
oito horas diárias, com intervalo para descanso e  
alimentação, até o máximo de quarenta horas semanais;  
IX - jornada de seis horas diárias para o  
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
X - proibição de trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas, salvo o estabelecido em  
contratos coletivos que, além dos controles  
tecnológicos visando à eliminação do risco,  
promova a redução da jornada e um adicional de  
remuneração incidente sobre o salário  
contratual; sendo possibilitado a recusa ao  
trabalho em ambientes sem controle adequado de  
riscos, com garantia de permanência no emprego.  
XI - proibição de qualquer trabalho a menores  
de quatorze anos e de trabalho noturno, insalubre  
ou perigoso e menores de dezoito anos;  
XII - repouso semanal nos sábados, domingos e  
feridos civis e religiosos, de acordo com a  
tradição local; nos serviços essenciais e  
indispensáveis, o trabalho em dia de repouso só  
será permitido em qualquer circunstância, no  
máximo duas vezes por mês, devendo, ainda, o  
trabalhador receber a remuneração em dobro;  
XIII - gozo de férias anuais de pelo menos  
trinta dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XIV - licença à mulher gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez, com remuneração integral, por período  
não inferior a cento e oitenta dias;  
XV - proporção mínima de nove décimos de  
empregados brasileiros em todos os  
estabelecimentos, salvo as microempresas e as de  
cunho estritamente familiar;  
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XVI - reconhecimento dos contratos coletivos  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVII - não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho e até dois anos da sua cessação;  
XVIII - proibição da locação de mão-de-obra e  
da contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XIX - participação direta nos lucros ou  
faturamento da empresa;  
XX - garantia de manutenção, pelo empregador,  
de creche e escola maternal para os filhos e  
dependentes dos trabalhadores, no mínimo até os  
seis anos de idade;  
XXI - fundo de garantia do tempo de serviço,  
que poderá ser levantado anualmente pelo  
trabalhador ou em qualquer dos casos da rescisão  
do contrato de trabalho;  
XXII - seguro-desemprego até a data do  
retorno à atividade para todo o trabalhador que,  
por motivo alheio a sua vontade, ficar desempregado;  
XXIII - proibição de distinção de direitos  
por trabalho manual, técnico ou intelectual,  
quanto à condição do trabalhador ou entre  
profissionais respectivos;  
XXIV - alimentação custeada pelo trabalhador,  
servida no local de trabalho ou em outros de mútua conveniência,  
XXV - proibição da caracterização como renda,  
para efeitos tributários da remuneração mensal até  
o limite de vinte salários mínimos;  
XXVI - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
XXVII - garantia de um salário fixo, nunca  
inferior ao salário mínimo, além da remuneração  
variável, quando esta ocorrer;  
XXVIII - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
XXIX - normas e condições de higiene e  
segurança do trabalho, ficando os infratores  
sujeitos às penas da lei;  
XXX - solução, no prazo máximo de seis meses,  
dos litígios trabalhistas na esfera judicial;  
XXXI - garantia de permanência no emprego aos  
trabalhadores acidentados no trabalho ou  
portadores de doenças profissionais, sem prejuízo  
da remuneração antes percebida;  
XXXII - participação nas vantagens advindas  
da modernização tecnológica e da automação, que  
não prejudicarão seus direitos adquiridos;  
XXXIII - aposentadoria nos termos do art.  
XXXIV - constituir organizações, nos termos do art.  
XXXV - Acesso, por intermédio das  
organizações de classe ou comissões por local de  
trabalho, às informações administrativas e aos  
dados econômico-financeiros dos setores, empresas  
ou órgãos da administração pública direta e  
indireta em que trabalhem;  
XXXVI - Participar das decisões de política  
econômica governamental e da gestão dos fundos sociais;  
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XXXVII - greve, nos termos do art.  
XXXVIII - piso salarial proporcional à  
extensão e à complexidade do trabalho realizado;  
Art. 14. - São assegurados à categoria dos  
trabalhadores domésticos, além de outros que visem  
à melhoria de sua condição social, os direitos  
previstos no artigo anterior, a exceção dos  
incisos VII, IX, X, XV, XIX, XX, XXVI e XXV, bem  
como a integração à previdência social e aviso  
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  
Parágrafo único. - É proibido o trabalho  
doméstico de menores estranhos à família em regime de gratuidade.  
Art. 15. - A lei protegerá o salário e punirá  
como crime a retenção definitiva ou temporária de  
qualquer forma de remuneração do trabalho já realizado.  
Art. 16. - É garantido ao trabalhador, seguro  
contra acidentes do trabalho:  
§ 1o. - A indenização acidentária, não exclui  
a do direito comum, em caso de dolo ou culpa do empregador;  
§ 2o. - É presumida a culpa do empregador ou  
comitente pelo ato culposo do seu preposto;  
§ 3o. - A culpa se revela por meio de falta  
inescusável no tocante à segurança do empregado,  
ou à sua exposição a perigo no desempenho do serviço. 
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 nos 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:17418 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
ARTIGO 13  
Suprima-se o inciso XI 
Justificativa: 
E que emenda anteriormente feita ao artigo 12 eliminou o correlato inciso F do citado artigo. 
Parecer:   
   É nossa opinião, de acordo com a de vários ilustres constituintes, que não é necessário, a uma 
Constituição que tem por pressuposto a igualdade entre os cidadãos, vedar diferenças salários e de 
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critérios de admissão, promoção e dispensa, por motivos de discriminatórios. Consideramos, 
portanto, o dispositivo objeto da presente emenda redundante, razão por que somos de parecer 
favorável à emenda.  
 
   
   EMENDA:17442 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Manutenção do item XI, do Art. 13, do  
Capítulo II - Dos Direitos Sociais, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A despeito da considerável participação feminina na força de trabalho, são por demais conhecidas as 
estatísticas e os estudos nos quais se demonstram sua marginalização no que se refere aos níveis 
salariais e ao acesso a cargos de mando. Ainda e patente a constante prática patronal de dispensas 
em razão do casamento ou gravidez da trabalhadora. 
Parecer:   
   Opinamos, na redação do Substitutivo, pela supressão do inciso XI do artigo 13 do Projeto. 
Consideramos supérfluo vedar diferenças de salários e de critérios de admissão, promoção e 
dispensa, por motivos discriminatórios, numa Constituição fundada na igualdade entre os cidadãos.  
Antecipou-se, contudo, o autor, a essa decisão, e dirigiu emenda que visa à manutenção do texto de 
Projeto.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:18454 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XI do art. 13 a seguinte redação:  
Art. 13 - ..................................  
I - ........................................  
XI - Renumeração igual por trabalho igual, em  
sua natureza, duração e localização, ressalvadas  
os prêmios de produtividade, sendo proibidas as  
discriminações sociais para fins de recrutamento,  
seleção, acesso, progresso funcional e dispensa,  
na empresa nacional ou estrangeira, pelos motivos  
a que se refere o art. 12, III, "f". 
Justificativa: 
O mundo do trabalho, centro das relações sociais de produção, é complexo, em razão dos fatores de 
ordem econômica, social e política que o condicionam-se, se o quiséssemos imune às intercorrências 
culturais, laboraríamos em erro. 
O mundo do trabalho é, também, um cenário de luta política, à feição do mundo animal e do universo 
psicológico. Razão disto, acumulam-se preconceitos ou falsos conceitos – nem puramente 
ideológicos, nem, muito menos, científicos, que turbam as relações sociais na atividade econômica. 
Se o setor Governo conta com distorções de ordem político-partidária e, até, justificativas do papel 
regulador do estado no mercado de trabalho, o setor privativo também apresenta seus problemas 
oriundos de relações de parentesco e da remanescência da propriedade familial. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 46  

 

Não fora isto, e esta norma seria despicienda. As discriminações anotadas morreriam no nascedouro, 
por falta de alimento cultural. Diferenças genéticas e de aptidão física não contrariam, a menos que 
elas desqualificassem a força-de-trabalho a ser trocada pelo capital da empresa; e as relações de 
compadrio, nepotismo e enquadramento partidário não obviariam ao engajamento dos quadros na 
estrutura de produção. 
As razões de minha propositura são várias: 

a) Coibir a prática odiosa de discriminações sociais, favorecer absorção racional da mão-de-
obra e a experiência acumulada; reduzir as tensões sociais e os conflitos na Empresa; 

b) Premiar esforço produtivo e aplicar o princípio democrático de “tratar desigualmente os 
desiguais”, sem falsos igualitarismos, 

c) Contribuir para a transferência dos modelos de exploração econômica, eliminando dados de 
produção familiar, ainda prevalente no modo de produção capitalista – sempre em favor dos 
proprietários. 

Faço, pois, com a maior reverência ao trabalhador nacional esta emenda que, espero, será 
incorporada a nossa Lei Maior. 
Parecer:   
   O princípio da igualdade assegurado no Projeto dispensa o inciso XI do art. 13, ou seja, um novo 
princípio que garanta o que já está garantido a qualquer cidadão. Poderá a lei ordinária regulamentá-
lo na questão concernente à diferença de salários e de critério de admissão, dispensa e promoção.  
Pela prejudicialidade.  
 
   
   EMENDA:18579 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição na parte  
relativa "Da Ordem Social", o seguinte  
dispositivo, no Capítulo II, do Título II, onde couber:  
"Art. ......................................  
............................................  
III - proibição de diferença de salário e de  
critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
pública, nacionalidade, idade, estado civil,  
origem, deficiência física ou condição social." 
Justificativa: 
A presente proposta que temos a honra de oferecer à apreciação dos nobres Constituintes objetiva 
eliminar, de vez, as discriminações das mais variadas espécies que hoje existem em relação ao 
cidadão como a diferença de salário para trabalho igual, critério de admissão, promoção e dispensa, 
por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião pública, nacionalidade, idade, estado civil, origem, 
deficiência física ou condição social. 
Como é público e notório, praticam-se injustiças contra brasileiros, em especial por motivo de cor, 
idade, deficiência física e às gestantes, que logo são despedidas assim que engravidam. 
Muito embora já exista a Lei Afonso Arinos que proíbe o preconceito de raça e de cor, e a Emenda 
Constitucional nº 12, de 1978, que favorece os deficientes físicos, ainda são grandes as 
discriminações contra eles perpetradas. 
Trata-se, como se vê, de inserir na nova Carta, de maneira firme e adequada, a proibição para que 
tais odiosos atos não mais venham a ser praticados. 
Trata-se, em resumo, da confirmação do princípio constitucional da isonomia, que já estabelece que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções 
políticas. 
Parecer:   
   Acatamos Emendas no sentido da supressão do dispositivo que, no Projeto, disciplinava o 
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pretendido pela emenda. Na verdade, estabelecida como principio fundamental a igualdade de todos 
perante a lei, caberá a esta disciplinar a vedação de quaisquer tipos de discriminações na relação do 
trabalho. 
   
   EMENDA:18932 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO XI DO ART. 13.  
Dê-se ao inciso XI do art. 13 do Projeto de  
Constituição a redação seguinte:  
"XI - proibição de diferença de salários e de  
critérios de admissão, dispensa e promoção por  
motivo de sexo, cor e estado civil." 
Justificativa: 
A presente emenda procura dar tratamento real ao problema da diferença de salário, proibindo-a em 
razão da cor, do sexo e do estado civil, porquanto a remissão que o inciso constante do Projeto faz à 
alínea f do item III do artigo 12, além de conter inconveniências e incongruência, afasta-se da 
realidade. 
Pretender que não haja diferença de salário em razão da natureza do trabalho é grave equivoco, pois, 
por exemplo, numa empresa de construção civil um engenheiro percebe mais que um encarregado, 
este mais que um oficial e este mais que um servente, exatamente em razão do trabalho de 
diferentes naturezas que desenvolvem, uns com mais responsabilidade que outros, o que cria 
hierarquia funcional e salarial. 
O salário há de ser igual para o trabalho igual e desigual para o trabalho desigual. Esse princípio, 
aliás, decorre do disposto no artigo 461 da CLT, para o qual, sendo idêntica a função, a todo trabalho 
de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário. 
Cumpridas essas condições, não importa que os empregados tenham credo religioso ou convicções 
políticas diferentes, que trabalho seja executado por pessoa homossexual, que tenha raça diferente, 
que seja deficiente físico, que seja filho legitimo, natural ou adotado, o salário terá que ser o mesmo. 
Quanto à idade o princípio esbarra no menor aprendiz ao qual deve ser dispensado tratamento 
diferenciado, por ser um profissional ainda em formação. Por isso a diferença de idade não pode ser 
motivo de isonomia salarial quando não concorram os apontados requisitos do art. 461, acima 
mencionado. 
Parecer:   
   O princípio da igualdade assegurado no art. 12 dispensa o inciso XI do art. 13, ou seja, um novo 
princípio que garanta o que já está garantido a qualquer cidadão. Poderá a lei ordinária regulamentá-
lo na questão concernente à diferença de salários e de critério de admissão, dispensa e promoção.  
Ante o exposto, o item XI deve ser suprimido. 
   
   EMENDA:20717 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No. POPULAR  
1. Inclua, onde couber, no Capítulo II (Dos  
Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais), os seguintes artigos e itens:  
Art. - A constituição assegura aos  
trabalhadores em geral e aos servidores públicos  
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civis, federais, estaduais e municipais,  
independente de lei, os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua condição social.  
I - salário mínimo, nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer efetivamente às suas  
necessidades normais e às de sua família, a ser  
fixado pelo Congresso Nacional. Para a  
determinação do valor do salário mínimo, levar-se-  
ão em consideração as despesas necessárias com  
alimentação, moradia, vestuário, higiene,  
transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família à razão de 10% (dez por  
cento) do salário mínimo, por filho ou dependente  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 21 (vinte e um) anos e ao cônjuge, desde  
que não exerçam atividade econômica, e ao filho  
inválido de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
das 18 (dezoito) às 6 (seis) horas, sendo a hora  
noturna de 45 (quarenta e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no  
faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador,  
servido no local do trabalho, ou em outro de mútua  
conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos de aposentadoria,  
pela variação do índice de custo de vida;  
VIII - duração máxima da jornada diária não  
excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso em um fim de  
semana pelo menos uma vez por mês;  
XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez; pelo prazo total de 180 dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente e contratos a termo;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação, sendo vedado às autoridades  
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públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a  
menores de 14 (quatorze) anos;  
XX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  
XXII - proibição de locação de mão-de-obra e  
de contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração  
integralmente variável dependente de produção do  
empregado, garantindo-se sempre um salário fixo  
como parte dela;  
XXIV - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestado nos  
setores público e privado, para todos os efeitos;  
XXV - proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros;  
XXVI - assistência integral à saúde;  
XXVII - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes menores de seus empregados; e pelo  
estado no caso dos trabalhadores rurais autônomos;  
XXVIII - previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro-desemprego e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União do empregador e do  
empregado; inclusive para os trabalhadores rurais autônomos.  
XXIX - aposentadoria, com renumeração igual à  
da atividade, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamento  
penoso, insalubre ou perigoso;  
XXX - aposentadoria por idade aos  
trabalhadores rurais autônomos, sendo:  
a) aos 55 anos de idade para os homens;  
b) aos 50 anos de idade para as mulheres.  
XXXI - é garantida a liberdade sindical aos  
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trabalhadores através da livre organização,  
constituição, e regulamentação interna de  
entidades sindicais.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá  
normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não  
contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção.  
Autor: José Antonio Rosa e outros (400.000 subscritores)  
Entidades responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central  
Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação  
Agrícola/INCA - Movimento dos Trabalhadores Rurais  
sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR No. PE 54- 7, de 1987  
"Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores".  
Entidades Responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central  
Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola  
- ANCA Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
Relator: Constituinte Bernardo Cabral  
Subscrita por 400.000 eleitores e apresentada  
por três entidades associativas, a presente emenda  
tem por objetivo dotar o futuro texto  
constitucional de previsão analítica dos direitos  
dos trabalhadores.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a  
este Colegiado analisar a proposta apenas em seus  
aspectos formais considerando que a iniciativa sob  
exame, segundo informações da Secretaria, atente  
às exigências previstas no art. 24 do Regimento  
Interno para sua regular tramitação, meu parecer é  
no sentido de que esta comissão se manifeste pelo  
recebimento da Emenda Popular no. PE00054-7,  
reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente Emenda Popular propõe redação para os itens relativos aos direitos dos trabalhadores, 
liberdade sindical, greve e poder normativo da Justiça do Trabalho.  
Com alterações na formulação de cada item, pretendemos aproveitar em nosso Substitutivo as 
seguintes propostas: salário-mínimo, salário-família, salário de trabalho noturno superior ao diurno, 
13o. salário, participação nos lucros remuneração maior para o serviço extraordinário, repouso 
semanal remunerado, gozo de férias anuais renumeradas, licença remunerada à gestante, FGTS, 
reconhecimento das convenções coletivas e obrigatoriedade da negociação coletiva, greve, higiene e 
segurança do trabalho, proibição de trabalho a menor de 14 anos, proibição de locação de mão-de-
obra permanente, proibição de remuneração exclusivamente variável, creche e escola maternal para 
os filhos dos empregados, seguridade social, aposentadoria, liberdade sindical.  
Em resumo, a maioria dos direitos propostos conta com nosso apoio. Reservamo-nos apenas a 
prerrogativa de dar a cada um deles a forma que permita a respectiva viabilização no terreno da 
realidade social e econômica.  
Somos pela aprovação parcial da presente Emenda Popular. 
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   EMENDA:20746 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Emenda No. Popular  
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Dos Direitos e Liberdades Sociais) , do Título II ( Dos Direitos e 
Liberdades Fundamentais ) , os seguintes dispositivos :  
"Art. - A Constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos civis,  
federais, estaduais e municipais, independente de  
lei, os seguintes direitos, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo real, nacionalmente  
unificado, capaz de satisfazer efetivamente às  
suas necessidades normais e às de sua família, a  
ser fixado pelo Congresso Nacional. Para a  
determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão  
em consideração as despesas necessárias com  
alimentação, moradia, vestuário, higiene,  
transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família, à razão de 20% (vinte  
por cento) do salário mínimo, por filho ou  
dependente menor de 14 (quatorze) anos, bem como  
ao filho menor de 21 (vinte e um) e ao cônjuge  
desde que não exerçam atividade econômica, e ao  
filho inválido de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, das 18 (dezoito) às 6  
(seis) horas, sendo a hora noturna de 45 (quarenta  
e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no  
faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador,  
servida no local de trabalho, ou em outro de mútua  
conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos de aposentadoria,  
pela variação do índice do custo de vida;  
VIII - duração máxima da jornada diária  
não excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso de pelo menos  
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dois fins de semana ao mês;  
XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez, com período não inferior a 180 (cento e  
oitenta) dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação; sendo vedado às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias , qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito; é  
proibido o locaute;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno aos  
menores de 18 (dezoito);  
XX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto  
à condição de trabalhador ou entre os  
profissionais respectivos;  
XXII - proibição de locação de mão-de-obra e  
de contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração  
integralmente variável dependente da produção do  
empregado, garantindo-se sempre um salário fixo  
como parte dela;  
XXIV - proibição da caracterização como  
renda, para efeitos tributários, da remuneração  
mensal até o limite de 20 (vinte) salários mínimos;  
XXV - não incidência da prescrição no  
curso do contrato de trabalho , até dois anos  
de sua cessação;  
XXVI - seguro desemprego até a data do  
retorno à atividade, para todo o trabalhador que,  
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por motivo alheio a sua vontade, ficar  
desempregado;  
XXVII - acesso, por intermédio das  
organizações sindicais ou comissões por local de  
trabalho, às informações administrativas e aos  
dados econômico-financeiros dos setores, empresas  
ou órgãos da administração pública, direta e indireta;  
XXVIII - Organização de comissões por local  
de trabalho, para a defesa de seus interesses e  
intervenção democrática, seja nas empresas  
privadas e públicas, seja nos órgãos da  
administração direta ou indireta, tendo os membros  
das comissões a mesma proteção legal garantida aos  
dirigentes sindicais;  
XXIX - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores público e privado, para todos os efeitos;  
XXX - proporção mínima de 9/10 (nove  
décimos) de empregados brasileiros;  
XXXI - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes de seus empregados, até no mínimo 6  
(seis) anos de idade;  
XXXII - Previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro desemprego, e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União, do empregador e do empregado;  
XXXIII - aposentadoria, com remuneração igual  
à da atividade, garantido a reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) - com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) - com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) - com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento , penoso , insalubre ou perigoso.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá  
normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não  
contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção e nas normas coletivas de trabalho.  
Art. - É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em paridade de representação com os  
empregadores, em todos os órgãos, organismos,  
fundos e instituições onde seus interesses  
profissionais sociais e previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação. 
Justificativa: 
A presente proposta foi elaborada por parlamentares, dirigentes sindicais, advogados trabalhistas, em 
trabalho organizado pelo DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a nível 
suprapartidário, contando com a participação direta de dirigentes e assessores das Centrais Sindicais 
(CGT, CUT e USI), das Confederações Nacionais de Trabalhadores (CONTAG, CNTC, CONTCOP, 
CONTEC, CNTI, CNTTMFA, CNTT, CNPL), e das entidades nacionais que representam os 
servidores públicos (ANDES, CPB, CSPB, FENASPS, FASUBRA). 
A proposta considera, inicialmente, a inclusão dos servidores públicos civis, federais, estaduais e 
municipais, não se estabelecendo distinções entre as várias categorias de trabalhadores. 
Estabeleceu-se, também, que as vantagens previstas independem de lei, evitando-se as conhecidas 
situações em que a previsão constitucional permanece ao longo de décadas de regulamentação. 
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Paralelamente, no artigo seguinte fixou-se a possibilidade de Justiça do Trabalho normatizar 
situações não previstas ou que requeiram tratamento especial. 
A maior parte dos itens enumerados independem de justificação face à obviedade do que se pretende 
e da legitimidade inconteste. 
Destacam-se, no entanto, alguns pontos. 
É inadmissível que não se incluam nos elementos que devem compor o salário mínimo parcelas para 
o atendimento de educação, lazer, saúde e previdência social. A não inclusão importaria em se 
admitir que os trabalhadores não precisam de recursos para o atendimento dessas exigências de vida 
condigna. Ainda quanto ao salário mínimo, deve caber ao Congresso estruturar-se tecnicamente para 
o atendimento desse encargo. 
Quanto ao salário-família a parcela atual de 5% (cinco por cento) é mais do que insignificante 
redundando no grau de desnutrição e mortalidade infantil existente. 
O trabalho noturno é profundamente penoso, devendo ser estabelecida uma redução da jornada, um 
pagamento majorado e uma abrangência maior do seu período de duração. As horas da noite, 
mesmo antes das 22 (vinte e duas) horas, não devem ser destinadas ao trabalho. 
A alimentação, no intervalo de repouso, deve ser uma responsabilidade do empregador. O 
empregado deve trabalhar devidamente alimentado, e as facilidades do empregador em organizar um 
restaurante, ou de contratar o fornecimento de alimentação, são muito simples se comparadas com 
as dificuldades do trabalhador em buscar um restaurante ou em trazer marmita. 
O reajuste salarial automático é princípio basilar, por qualquer ângulo que se examine a questão. O 
trabalhador recebe o seu salário para o atendimento de suas necessidades, não podendo ser aviltado 
mês o seu poder aquisitivo. 
A jornada de trabalho de 48 (quarenta e oito) horas é excessiva, não se podendo compreender a sua 
manutenção. Grande parte das atividades já goza do beneficio da jornada de 40 (quarenta) horas, 
não sendo justo que outra parcela respeitável seja submetida a uma jornada de sacrifício. A jornada 
de 48 (quarenta e oito) horas não é aceita na maior parte de países do mundo. 
As horas extras devem ser suprimidas, só se admitindo qualquer prestação de serviços, além do 
horário normal, em caráter emergencial, e, ainda assim, com salário majorado que desestimule a 
criação de condições que possam ser consideradas como emergenciais. 
O repouso remunerado, semanal, como consequência da jornada de 40 (quarenta) horas, deve 
abranger normalmente o sábado e o domingo. Mesmo nas atividades em que o serviço nesses dias 
seja indispensável, deve ser resguardado o direito de gozo de pelo menos dois fins de semana. 
As férias, pela sistemática atual, são praticamente inexistentes, apensar do mandamento 
constitucional. Os salários são habitualmente baixos e estão totalmente comprometidos com os 
encargos mensais, não restando qualquer parcela que o trabalhador possa efetivamente dispensar no 
gozo de férias. 
A licença remunerada da gestante deve, obviamente, alcançar as hipóteses de interrupção da 
gravidez. 
O sistema vigente de opção entre a estabilidade e o fundo de garantia por tempo de serviço 
representa, na verdade, uma submissão do trabalhador ao regime do fundo. Sempre que forças 
diferentes e antagônicas são colocadas frente a frente, deixando-se as partes em liberdade, 
privilegia-se o mais forte, que fará impor a sua vontade. A estabilidade deve ser consagrada como 
direito, amplamente, independente de depósitos que sirvam de garantia de tempo de serviço, 
admitindo-se que a rescisão contratual se faça em razão de falta grave, comprovada judicialmente, e 
no contrato a termo, que só será válido nos serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a 
predeterminação do prazo, nas atividades empresariais de caráter transitório e nos contratos de 
experiência. O trabalho é obrigação social e o trabalhador não deve ficar desprotegido, admitindo-se, 
como ocorre na legislação atual, a rescisão contratual ilimitada. 
A greve é um fato social que não comporta limitação legal. A história revela paralizações desde 
escravos, no tempo da escravidão, até greve de magistrados. Na sistemática brasileira a Justiça do 
Trabalho é utilizada como instrumento cerceador do direito de greve. É imprescindível que não se 
permita a manutenção dessa situação, delegando-se à Justiça do Trabalho o seu magno papel de 
fazer efetivamente justiça social. O locaute não deve ser admitido, porque dirige-se ao Estado e não 
às relações de trabalho. 
É um absurdo que se possa considerar como válida a prestação de serviços por um menino de até 13 
(treze) anos de idade. Até essa idade, em hipótese nenhuma deve ser permitida a prestação de 
serviços. Se os salários dos pais são baixos, é preciso que sejam aumentados diretamente, mas que 
não seja admitida a exploração da mão-de-obra de crianças. 
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A locação da mão-de-obra é uma forma de exploração do trabalho alheio, permite a intermediação, o 
aviltamento do seu valor e a exploração do trabalhador. A execução de trabalhos permanentes por 
trabalhadores avulsos ou temporários caracteriza-se em verdadeira fraude. Se o trabalho é 
permanente, não há razão para que o trabalhador também não o seja. O produtor rural que 
desenvolver atividades sazonais deve, necessariamente, diversificar a sua produção, cuidando que 
haja trabalho em todos os períodos do ano. O que não tem sentido é o estabelecimento de 
monoculturas, com períodos de trabalho e períodos de fome. 
Não se deve admitir que o salário depende integralmente da produção do trabalhador, devendo, 
sempre, ser garantida uma parcela fixa. 
O trabalhador aposentado deve receber os mesmo valores que auferia quando em atividade, sem 
qualquer decréscimo em sai situação de vida e o valor estabelecido deve ser preservado, 
atualizando-se, na conformidade com o aumento do custo de vida, mantido o ser valor real. 
A justificação é feita sinteticamente, mas a matéria é toda da maior relevância. Não se pode admitir o 
estabelecimento de normas constitucionais, que certamente alcançarão o século XXI, preservando-se 
o grau de miséria e abandono da classe trabalhadora. A classe empresarial, em grande parte, quer 
apenas o lucro fácil e rápido, em ambição desmedida. Os constituintes que subscrevem a presente 
proposta estão certos que não será admitida a preservação desse estado de exploração dos 
trabalhadores e que a nova Constituição honrará ao Congresso Constituinte e a Nação brasileira. 
AUTOR: ANTONINA SANTOS BARBOSA E OUTROS (272.624 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 

 CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES. 

 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, e 

 CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE 66, de 1987 
“Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores”. 
Entidades Responsáveis 

 Central Geral dos Trabalhadores, 

 Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar; 

 Central Única dos Trabalhadores. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 272.624 eleitores e apresentada por três entidades associativas e apoiada por várias 
outras, a presente emenda trata da inclusão, na futura Carta Magna, do rol de direitos dos 
trabalhadores. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art.24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 
00066-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   Esta emenda popular propõe uma redação completa para o Capítulo dos Direitos Sociais dos 
trabalhadores e servidores públicos dos três níveis, além de duas normas, uma sobre o poder 
normativo da Justiça do Trabalho e dos acordos coletivos celebrados por entidades sindicais e a 
outra sobre a participação dos trabalhadores nas instituições onde seus interesses possam ser objeto 
de discussão e deliberação.  
Praticamente todos os direitos alinhados serão contemplados em nosso substitutivo. Cabe-nos, por 
questão de honestidade e responsabilidade, consagrar esses direitos sob a forma de preceitos 
afirmadores de sua existência no quadro jurídico-constitucional do país, conforme exige a natureza 
da Constituição, despidos, todos eles, de detalhamentos quantitativos, seguramente conjunturais, que 
compete ao legislador ordinário regular, dentro dos parâmetros da necessidade social e da 
possibilidade econômica do momento histórico.  
Arrolamos, em nosso substitutivo, o seguinte:  
contrato de trabalho protegido contra a dispensa imotivada ou sem justa causa, seguro-desemprego, 
fundo de garantia do tempo de serviço, salário mínimo, irredutibilidade do salário ou vencimento, 
garantia de salário fixo quando houver remuneração variável, gratificação natalina, salário do trabalho 
noturno superior ao diurno, participação nos lucros da empresa, salário-família, jornada de trabalho 
máxima, jornada reduzidas nos turnos ininterruptos, repouso remunerado, remuneração majorada 
para o serviço extraordinário, gozo de férias anuais remuneradas, licença remunerada à gestante, 
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saúde e segurança do trabalho, redução dos riscos de insalubridade e  
periculosidade bem como adicional de remuneração nas atividades em que eles existam, proibição de 
trabalho noturno ou insalubre aos menores de 18 anos, proibição de qualquer trabalho a menores de 
14 anos exceto na condição de aprendiz, proibição de intermediação remunerada de mão-de-obra 
permanente, assistência aos filhos dos trabalhadores até 6 anos de idade, reconhecimento das 
convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva, participação dos 
trabalhadores nas vantagens advindas da modernização tecnológica e da  
automação, seguro contra acidentes do trabalho e doenças profissionais, extensão de novos direitos 
aos empregados domésticos, liberdade de associação profissional ou sindical e liberdade de 
exercício do direito de greve.  
Ao todo são quase trinta direitos constitucionalmente estabelecidos, cuja concretização caberá ao 
legislador ordinário regular de uma forma tanto mais avançada, quanto mais por eles os 
trabalhadores lutarem no momento da regulamentação de cada um.  
Sentimo-nos satisfeito de poder acolher de modo quase integral uma Emenda como esta, nascida do 
seio do povo.  
Se alguma vantagem arrolada na Emenda não foi contemplada, é porque mostra-se inviável diante da 
realidade e pior agiríamos se nos transformássemos em veículo de utopias.  
Nos termos dos direitos atrás enunciados, somos pela aprovação da maioria dos direitos postulados. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:23660 PARCIALMENTE APROVADA 
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  
Projeto de Constituição, do Relator, o seguinte inciso:  
"- proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão ou promoção,  
em razão de nascimento, etnia, raça, cor, idade,  
sexo, orientação sexual, estado civil, natureza do  
trabalho, religião, convicções políticas ou  
filosóficas, deficiência física ou mental, atuação  
sindical ou qualquer outra condição social ou individual;" 
Justificativa 
O texto proposto, com adaptações, corresponde ao proposto pela Comissão da Ordem Social. 
A supressão do inciso do substitutivo do Relator é inexplicável.  
Parecer:   
   Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à vedação de qualquer tipo de discriminação 
entre trabalhadores pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, como o trabalho 
manual, técnico ou intelectual, em consonância, aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o. 
do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24314 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Aditar parágrafo no artigo 7o., do Capítulo  
II, "Dos Direitos Sociais", do Título II, dos  
Direitos e Liberdades Fundamentais, com a seguinte redação:  
"Art. 7o. - Além de outros, são direitos dos trabalhadores:  
§ 1o.  
§ 2o.  
§ 3o.  
§ 4o. - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção por motivo de raça, cor, sexo religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, mental e sensorial, condição  
social ou outros motivos discriminatórios;" 
Justificativa 
Visando a integração no mercado de trabalho de deficientes mentais leves e moderados, bem como 
dos deficientes sensoriais (cegos e surdos), que podem, mercê de desenvolvimento de 
potencialidades outras, exercerem tão bem ou melhor que os normais, determinados tipos de 
serviços para os quais deveria haver até reserva de mercado. 
Parecer:   
   Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à vedação de qualquer tipo de discriminação 
entre trabalhadores pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, como o trabalho 
manual, técnico ou intelectual, em consonância, aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o. 
do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Dê-se ao Art. 7o. a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdade Fundamentais  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
"Art. 7o. - São direitos sociais dos  
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:  
I - garantia do direito ao trabalho mediante  
relação de emprego estável, na forma em que se  
dispuser em lei;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego  
involuntário;  
III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
IV - salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender às  
necessidades vitais básicas e às de sua família,  
com moradia, alimentação, educação, saúde,  
desporto, lazer, vestuário, higiene, transporte e  
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previdência social  
V - reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízo de sua elevação real mediante acordo ou  
sentença normativa;  
VI - irredutibilidade de salário ou vencimento;  
VII - garantia de salário fixo, nunca  
inferior ao salário mínimo, além da remuneração  
variável, quando esta ocorrer;  
VIII - piso salarial proporcional à extensão  
e à complexidade do trabalho realizado;  
IX - gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
X - O salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno;  
XI - proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção por motivo de raça, cor, nascimento,  
etnia, sexo, idade, estado civil, natureza do  
trabalho, religião, orientação sexual, convicções  
políticas ou filosóficas, doença, militância  
sindical, deficiência de qualquer ordem e de  
qualquer particularidade ou condição social;  
XII - salário-família aos dependentes dos  
trabalhadores que percebam até quatro salários  
mínimos, na base de percentual variável de vinte  
por cento a cinco por cento do salário mínimo,  
a partir do menor ao maior salário aqui  
compreendido, respectivamente.  
XIII - participação nos lucros ou nas ações,  
desvinculada remuneração, conforme definido em lei  
ou em negociação coletiva;  
XIV - proporção mínima de nove décimos de  
empregadores brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e  
as de cunho estritamente familiar;  
XV - duração de trabalho não superior a  
quarenta e oito horas semanais, e não excedente a  
oito horas diárias, com intervalo para repouso e alimentação;  
XVI - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
XVII - proibido o serviço extraordinário,  
salvo negociação individual entre empregador e  
empregado, garantida remuneração superior àquela  
do horário normal e nos casos de emergência ou de  
força maior;  
XVIII - gozo de trinta dias de férias anuais,  
com remuneração integral;  
XIX - licença remunerada a gestante, antes e  
depois do parto, por período não inferior a cento  
e vinte dias;  
XX - saúde e segurança do trabalho;  
XXI - proibição de trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas, salvo lei ou convenção  
coletiva que, além dos controles tecnológicos  
visando à eliminação do risco, promova a redução  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 59  

 

da jornada e um adicional de remuneração incidente  
sobre o salário contratual;  
XXII - recusa ao trabalho em ambientes sem  
controle adequado de riscos, com garantia de  
permanência no emprego;  
XXIII - proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de dezoito anos, e de  
qualquer trabalho e menores de quatorze anos;  
XXIV - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e obrigatoriedade da  
negociação coletiva;  
XXV - é garantida a liberdade sindical aos  
trabalhadores através da livre organização,  
constituição, e regulamentação interna de  
entidades sindicais;  
XXVI - jornada de seis horas para o trabalho  
realizado em turnos ininterruptos de revezamento;  
XXVII - aposentadoria;  
XXVIII - garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, de zero até seis anos de idade, em  
creches e pré-escolas, nas empresas privadas e  
órgãos públicos;  
XXIX - garantia de permanência no emprego aos  
trabalhadores acidentados no trabalho ou  
portadores de doenças profissionais, nos casos  
definidos em lei, sem prejuízo da remuneração  
antes percebida;  
XXX - seguro contra acidentes do trabalho;  
XXXI - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, que não  
prejudicarão seus direitos adquiridos". 
Justificativa: 
A presente proposta visa inserir no texto constitucional disposições tendentes a assegurar aos 
trabalhadores a manutenção ou a conquista de direitos que, em todas as nações desenvolvidas e 
civilizadas, têm 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:28164 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se art. 7o. do Substitutivo do  
Projeto de Constituição, do Relator o seguinte inciso:  
" - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critério de admissão ou promoção,  
em razão de nascimento, étnica, raça, cor, idade,  
sexo, orientação sexual, estado civil, natureza do  
trabalho, religião, convicções políticas ou  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 60  

 

filosóficas, deficiência física ou mental,  
atuação sindical, ou qualquer outra condições  
social ou individual. 
Justificativa 
A emenda visa coibir as discriminações.  
Parecer:   
   Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à vedação de qualquer tipo de discriminação 
entre trabalhadores pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, como o trabalho 
manual, técnico ou intelectual, em consonância, aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o. 
do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29647 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se na Constituição Brasileira, no  
Título II, Capítulo II, onde couber:  
Art. 1o. - A Constituição assegura aos  
trabalhadores, independente de Lei, os seguintes  
direitos, além de outros que visem a melhoria de  
sua condição de empregado doméstico no quadro  
social, ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador.  
I - Reconhecimento de sua categoria  
Profissional pelo Ministério do Trabalho com  
acesso às disposições das Legislação  
Previdenciária e Trabalhista Consolidadas.  
II - Elevação da condição de Associação  
Profissional em Sindicato de Classe com todas as  
prerrogativas que a Legislação Sindical confere,  
já que a categoria sem encontra regularmente num  
determinado território e atende a todos os  
requisitos estabelecidos no Art. 515, da  
consolidação das Leis de Trabalho.  
III - Salário Mínimo real, nacionalmente  
unificado capaz de satisfazer às necessidades  
integrais, a ser fixado pelo Congresso Nacional.  
IV - Salário família, à razão de 20% (vinte  
por cento) do salário mínimo vigente, para filho  
ou dependente maior de 14 (quatorze) anos e aos  
cônjuge e filho-menor de 21 (vinte e um) anos,  
desde que não exerçam atividades econômicas e ao  
filho inválido de qualquer idade.  
V - Salário de trabalho noturno superior ou  
diurno em pelo menos 50 (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, compreendendo o  
horário das 18:00 (dezoito) às 6:00 (seis) horas,  
sendo a hora noturna de 45 minutos.  
VI - 13o. (décimo terceiro) salário com base  
na remuneração integral, pago em dezembro de cada ano.  
VII - Alimentação custeada pelo empregador  
servida no local de trabalho.  
VIII - Reajuste mensal de salários,  
remunerações e pensões pela variação do índice do  
custo de vida.  
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IX - Duração máxima da jornada de 08 (oito)  
horas - 40 (quarenta) horas semanais - com  
intervalo para repouso e alimentação.  
X - Remuneração de forma dobrada nos serviços  
extraordinários emergenciais ou de força maior.  
XI - Repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, garantindo o repouso de pelo menos  
dois fins de semana ao mês.  
XII - Férias anuais com gozo de pelo menos 30  
(trinta) dias com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal.  
XIII - Estabilidade no serviço desde a data  
de ingresso, salvo cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente.  
XIV - Fundo de garantia por tempo de serviço  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho.  
XV - Assegurado ao trabalhador o direito de  
greve, sem qualquer restrição na legislação.  
XVI - Higiene e segurança no trabalho.  
Proibição de diferença de salário por trabalho  
igual inclusive nos casos de substituição ou  
sucessão do trabalhador, bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão por motivo de  
raça, cor, credo, opinião pública, militância  
sindical, nacionalidade, idade, estado civil,  
origem, deficiência física, condição social ou  
outros motivos discriminatórios.  
XVII - Proibição de exploração do trabalho do  
menor como pretexto de criação e educação, de sua  
prestação em jornada noturna aos menores de 18  
(dezoito) anos.  
XVIII - Proibição de prestação de serviços em  
atividades perigosas ou insalubres alheias à  
natureza de sua condição de empregado doméstico.  
XIX - Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico, ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre profissionais respectivos.  
XX - Não incidência de prescrição no curso do  
contrato de trabalho, até dois anos de sua cessação.  
XXI - Seguro desemprego até a data de retorno  
à atividade para todo trabalhador.  
XXII - Cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado não concomitante, prestado em  
setores públicos e privados, para todos os efeitos.  
Art. 2o. - Benefícios da Previdência Social  
estendidos de forma plena aos trabalhadores  
empregados domésticos, mediante comprovação da  
União, do empregador e empregado, quais sejam:  
I - Casas de doenças;  
II - Velhice;  
III - Invalidez;  
IV - Maternidade;  
V - Morte;  
VI - Seguro Desemprego;  
VII - Seguro contra Acidentes de Trabalho;  
VIII - Aposentadoria, com remuneração igual à  
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atividade garantida com reajustamento para  
preservação do valor real;  
a) - com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem.  
b) - com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho  
para a mulher.  
c) com tempo inferior aos das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, do  
revezamento, insalubre, ou perigoso.  
Art. 3o. - É assegurada a participação dos  
trabalhadores em paridades de representação com os  
empregadores em todos os órgãos e organismos,  
fundos e instituições onde seus interesses  
profissionais, sociais e previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Consideramos desnecessário repetir, para os trabalhadores domésticos, os direitos que são 
comuns a todas as demais categorias. Assim é que, de modo destacado, fizemos no Substitutivo a 
remissão dos direitos assegurados aos domésticos, com exclusão de alguns somente aplicáveis à 
relação empregatícia de natureza econômica.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:32967 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Capítulo Emendado: "Dos Direitos Sociais"  
Inclua-se no capítulo II do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator) artigo com  
a seguinte redação: (Artigo 7o., onde couber)  
"É assegurada a igualdade de salário para  
igual trabalho, sendo vedada a diferença de  
critério de admissão, promoção e dispensa por  
motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
política, orientação sexual, nacionalidade, idade,  
estado civil, origem, deficiência física ou condição social". 
Justificativa 
A despeito de considerável participação feminina na força de trabalho, são por demais conhecidas as 
estatísticas e os estudos nos quais se demonstra sua marginalização no que se refere aos níveis 
salariais e ao acesso a cargos de mando. Ainda é patente a constante prática patronal de 
dispensadas em razão do casamento ou da gravidez da trabalhadora. 
A mulher, com os ônus adicionais da maternidade e do serviço doméstico, está sujeita a maiores 
dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Em decorrência, sua vulnerabilidade acentua-se na 
maior aceitação do descumprimento de seus direitos trabalhistas. A ela, em especial, interessa a 
inserção desta garantia no texto constitucional.  
Parecer:   
   Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à vedação de qualquer tipo de discriminação 
entre trabalhadores pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, como o trabalho 
manual, técnico ou intelectual, em consonância, aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o. 
do Substitutivo. 
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   EMENDA:32975 PARCIALMENTE APROVADA 
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  
Projeto de Constituição, do Relator, o seguinte inciso:  
" - proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão ou promoção,  
em razão de nascimento, etnia, raça, cor, idade,  
sexo, orientação sexual, estado civil, natureza do  
trabalho, religião, convicções políticas ou  
filosóficas, deficiência física ou mental, atuação  
sindical, ou qualquer outra condição social ou individual"; 
Justificativa 
O texto proposto, com adaptações, corresponde ao proposto pela Comissão da Ordem Social. 
A supressão do inciso do substitutivo do Relator é inexplicável.  
Parecer:   
   Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à vedação de qualquer tipo de discriminação 
entre trabalhadores pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, como o trabalho 
manual, técnico ou intelectual, em consonância, aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o. 
do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33519 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 7o.  
Acrescente-se ao art. 7o. o seguinte  
parágrafo, que tomará o no. VII, renumerando-se os demais:  
"§ VII Proibição de diferença de salário e de  
critérios de admissão, despedida e promoção para  
um mesmo trabalho por motivo de sexo, idade, cor,  
raça, etnia, estado civil ou qualquer outra  
condição individual ou social". 
Justificativa: 
Essa proibição, que constitui desdobramento do princípio da igualdade, já se encontra estabelecida 
no texto da Constituição vigente (art. 157, II) e foi igualmente contemplada no Projeto originário da 
Comissão de Sistematização (art. 13, XI). Suprimi-la seria atentar contra direito unanimemente 
reconhecido. 
Parecer:   
   Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à vedação de qualquer tipo de discriminação 
entre trabalhadores pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, como o trabalho 
manual, técnico ou intelectual, em consonância, aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o. 
do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   EMENDA:00429 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se nos inciso do art. 7o. Título II, um  
inciso com a seguinte redação:  
"Proibição de qualquer discriminação no tocante ao  
salário e critérios de admissão ao trabalhador  
portador de deficiência." 
Justificativa: 
Quando se visa garantir os direitos sociais do trabalhador comum, assim se faz por entender-se que 
sua posição no pacto do trabalho, é de parte mais fraca. 
Mais fraca ainda será a posição do trabalhador portador de deficiência. A sociedade que discrimina 
quase sempre a pessoa portadora de deficiência, aumentando ainda mais suas agruras na 
convivência social, tem no momento da admissão e estipulação de condições de trabalho, a posição 
mais crítica. 
O que mais se observa no ambiente de trabalho é o deficiente cauteloso com seus afazeres, ser 
preterido diante de um companheiro bem menos cônscio de sua posição como trabalhador. 
Daí a necessidade, por uma questão acima de tudo humanitária, de se garantir a equiparação de 
direitos entre o trabalhador normal e o portador de deficiência. 
Parecer:   
   A emenda sob exame visa a inserir, no art. 7o do Projeto, inciso que veda qualquer discriminação, 
no tocante ao salário e critérios de admissão, ao trabalhador portador de deficiência.  
A nosso ver, a proposta constitui explicitação desnecessária do caso dos deficientes físicos. A 
igualdade entre os cidadãos é dos princípios fundamentais do texto do Projeto como um todo. O 
parágrafo 2o.de seu artigo 6o, inclusive estabelece, expressamente, a punição a toda discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Incluem-se nesse caso, evidentemente, as 
discriminações de que for objeto o deficiente.  
Pela rejeição da emenda. 

___________________________________________________________________ 
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