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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. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei:  

      I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos;  

      II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador;  

      III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

      IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico;  

      V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;  

      VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;  

      VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  

      VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.    

 

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
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1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:01688 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI FEDERAL ESPECIAL REGULE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOTRÓPICAS, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:01973 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO NACIONAL, A SER MANTIDO PELA UNIÃO E 
PELOS ESTADOS, PARA A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS À SAÚDE PÚBLICA E 
A GARANTIA DO MONOPÓLIO NA IMPORTAÇÃO DE DROGAS, SUBSTÂNCIAS E INSUMOS 
ESSENCIAIS À INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. 
 
   
   SUGESTÃO:03740 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO PROTEGER O CIDADÃO CONTRA OS AGRAVOS 
OU AGRESSÕES À SAÚDE REPRESENTADOS PELO ABUSO DE DROGAS, 
INTOXICAÇÕES POR MEDICAMENTOS, CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS E POLUIÇÃO 
AMBIENTAL. 
 
   
   SUGESTÃO:03794 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DEVER DO ESTADO ORGANIZAR, PROMOVER, FISCALIZAR 
E PROPICIAR UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PADRÕES DA OMS - 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - E QUE TODOS OS ALIMENTOS  
INDUSTRIALIZADOS DEVAM CONTER NO MÍNIMO, O MESMO VALOR NUTRICIONAL DE 
QUANDO 'IN NATURA'. 
 
   
   SUGESTÃO:04314 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO PROTEGER O CIDADÃO CONTRA OS AGRAVOS 
OU AGRESSÕES À SAÚDE REPRESENTADOS PELO ABUSO DE DROGAS, 
INTOXICAÇÕES POR MEDICAMENTOS, CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS E POLUIÇÃO 
AMBIENTAL. 
 
   
   SUGESTÃO:04456 DT REC:06/05/87 

                                                      
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/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:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE INCENTIVO À PRODUÇÃO INTEGRAL DE MEDICAMENTOS SEGUNDO AS  
DIRETRIZES DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:05653 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA PRIVATIVO DE EMPRESA OU DE PESSOA FÍSICA BRASILEIRA 
A EXPLORAÇÃO DA ÁREA DE DIAGNÓSTICO DA SAÚDE, BEM COMO A PRESTAÇÃO 
DESERVIÇOS E FABRICAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS BÁSICAS PARA A 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NOS TERMOS DA LEI. 
 
   
   SUGESTÃO:05921 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESTABELECENDO 
NORMAS PARA UMA MELHOR POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE. 
 
   
   SUGESTÃO:08163 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FISCALIZADA A QUALIDADE DOS ALIMENTOS E DOS MEDICAMENTOS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 11ª reunião da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente notas 
taquigráficas da Audiência Pública realizada em 29/04/1987. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE – VIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 5º.  As políticas de recursos humanos, insumos, equipamentos e 

desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde são subordinadas aos 

interesses e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

Parágrafo único - Cabe ao Poder Público disciplinar e controlar a produção e 

distribuição de medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, 

com vistas à preservação da soberania nacional. 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 5º. As políticas de recursos humanos, saneamento básico, insumos, 

equipamentos, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico na área de 

saúde são subordinadas aos interesses e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

§ 1º  Cabe ao Poder Público disciplinar, controlar e participar da produção e 

distribuição de medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, 

com vistas à preservação da soberania nacional.  

§ 2º  É dever do Estado exercer o controle das drogas de abuso e demais produtos 

tóxicos inebriantes e estabelecer princípios básicos para prevenção de seu uso. 

 

Consulte na 24ª reunião da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio 

Ambiente a votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 25/07/1987, suplemento, p. 223, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 47.  Compete ao Estado, mediante o Sistema Único de Saúde:  

I - formular políticas e elaborar planos de saúde;  

II - prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  

III - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, produtos 

imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como 

participar de sua produção e distribuição, com vistas à preservação da soberania 

nacional;  

IV - fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos, 

medicamentos e outros produtos de uso humano utilizados no território nacional;  

V - controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos inebriantes pelo 

abuso, e estabelecer princípios básicos para prevenção de sua utilização 

inadequada;  

VI - controlar o emprego de técnicas e de métodos, bem como a produção, 

comercialização e utilização de substâncias, nocivos à saúde pública e ao meio 

ambiente;  

VII - controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho, mediante 

sistema de vigilância ecotoxicológica;  

VIII - controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com 

seres humanos, a fim de garantir o respeito aos valores éticos. 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 54.  Compete ao Estado, mediante o Sistema Único de Saúde:  

I - formular políticas e elaborar planos de saúde;  

II - prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  

III - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, 

equipamentos, produtos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de 

saúde, bem como participar de sua produção e distribuição, com vistas à 

preservação da soberania nacional;  

IV - fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos, 

medicamentos e outros produtos de uso humano utilizados no território nacional;  

V - controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos inebriantes pelo 

abuso, e estabelecer princípios básicos para prevenção de sua utilização 

inadequada;  

VI - controlar o emprego de técnicas e de métodos, nocivos à saúde pública e ao 

meio ambiente, bem como a produção, comercialização e utilização de 

substâncias igualmente lesivas àqueles bens;  

VII - controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho;  

VIII - controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com 

seres humanos, a fim de garantir o respeito aos valores éticos. 

 

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

do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 05/08/1987, suplemento, p. 120, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 353. Compete ao Estado, mediante o Sistema Único de Saúde:  

I - formular políticas e elaborar planos de saúde;  

II - prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  

III - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, 

equipamentos, produtos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de 

saúde, bem como participar de sua produção e distribuição, com vistas à 

preservação da soberania nacional;  

IV - fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos, 

medicamentos e outros produtos de uso humano utilizados no território nacional;  

V - controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos inebriantes pelo 

abuso, e estabelecer princípios básicos para prevenção de sua utilização 

inadequada;  

VI - controlar o emprego de técnicas e de métodos, nocivos à saúde pública e ao 

meio ambiente, bem como a produção, comercialização e utilização de 

substâncias igualmente lesivas àqueles bens;  

VII - controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho;  

VIII - controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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seres humanos, a fim de garantir o respeito aos valores éticos.  

Parágrafo único - A lei vedará práticas científicas ou experimentais que atentem 

contra a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 347.  Compete ao Estado, mediante o Sistema Único de Saúde:  

I - formular políticas e elaborar planos de saúde;  

II - prestar assistência integral à saúde individual e coletiva;  

III - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, 

equipamentos, produtos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de 

saúde, bem como participar de sua produção e distribuição, com vistas à 

preservação da soberania nacional;  

IV - fiscalizar a produção, comercialização, qualidade e consumo de alimentos, 

medicamentos e outros produtos de uso humano utilizados no território nacional;  

V - controlar a produção e a comercialização dos produtos tóxicos inebriantes pelo 

abuso, e estabelecer princípios básicos para prevenção de sua utilização 

inadequada;  

VI - controlar o emprego de técnicas e de métodos, nocivos à saúde pública e ao 

meio ambiente, bem como a produção, comercialização e utilização de 

substâncias igualmente lesivas àqueles bens;  

VII - controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho;  

VIII - controlar as atividades públicas e privadas relacionadas a experimentos com 

seres humanos, a fim de garantir o respeito aos valores éticos.  

Parágrafo único - A lei vedará práticas científicas ou experimentais que atentem 

contra a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 46.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 263.  Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras 

atribuições que a lei estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na 

produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos humanos, as ações 

de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e 

fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos 

e inebriantes, proteção do meio ambiente e saúde ocupacional. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 79.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 228.  Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições que a 

lei estabelecer:  

a) controlar, fiscalizar e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  
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b) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, e saúde 

ocupacional; c) disciplinar a formação e a utilização de recursos humanos e as 

ações de saneamento básico;  

d) incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico;  

e) exercer o controle e a fiscalização da produção e qualidade nutricional dos 

alimentos;  

f) estabelecer normas para o controle, e fiscalizar a utilização de tóxicos e 

inebriantes;  

g) colaborar na proteção do meio ambiente. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 4516/87.  

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

27/01/1988, a partir da p. 2144.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 235. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei 

estabelecer:  

I - controlar e fiscalizar a produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, e dela participar;  

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde 

ocupacional;  

III - disciplinar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de 

saneamento básico;  

IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 

tecnológico, cujos recursos terão administração unificada;  

V - controlar e fiscalizar a produção e a qualidade nutricional dos alimentos;  

VI - estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e 

inebriantes;  

VII - colaborar na proteção do meio ambiente. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 8. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 232. 

 

Requerimento de fusão para ser votada como substitutivo aos artigos 232 e 

seguintes do Projeto A. A fusão foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/05/1988, a partir da p. 

10454. 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/244anc18mai1988.pdf
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FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 205. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei:  

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do 

trabalhador;  

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico;  

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, inclusive controlar seu teor nutricional, bem 

como bebidas e águas para consumo humano;  

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, inclusive o do trabalho. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

Requerimentos de destaque nº 518, 916 e 1044.  As emendas foram rejeitadas. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/08/1988, a partir da p. 

13741. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei:  

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  

II - executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 

trabalhador;  

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico;  

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;  

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, inclusive o do trabalho. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/303anc30ago1988.pdf
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FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei:  

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador;  

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico;  

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;  

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

inciso VIII do art. 200. 

Consulte o Quadro Comparativo das propostas de redação, folha 156.  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00002 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao parágrafo único do art. 5o.:  
"Art. 5o. ..................................  
............................................  
Parágrafo único. O poder público organizará um sistema estatal de produção e distribuição, sob o 
princípio da soberania nacional, de componentes farmacêuticos básicos, medicamentos, 
produtos químicos, biotecnológicos, odontológicos, imunobiológicos, sangue e 
hemoderivados, estabelecendo uma relação básica de produtos, com rigoroso controle de qualidade, 
visando suprir toda a demanda e torná-los acessíveis ao conjunto da população." 
Justificativa: 
Nossa contribuição é aperfeiçoar a proposta do Sr. Relator em todas direções: 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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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1) – Explicitando outros insumos que são estratégicos para implementação do Sistema Único de 
Saúde. 

2) – Não haverá nunca reais condições de “disciplinar e controlar a produção e distribuição” 
desses insumos se o poder público não desencadear desde logo uma rigorosa política de 
construção de uma rede própria de produção desses insumos. 

3) – Finalmente, achamos fundamental que seja estabelecido a obrigação do poder público 
suprir a demanda com uma relação básica de produtos, tornando racional e efetivo o acesso 
da população.  

Parecer:   
   Prejudicada por ser assunto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00007 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar onde couber:  
"Art. Fica criado no Sistema Único de Saúde o subsistema de Nutrição e Segurança Alimentar ao  
qual caberá incorporar atividades de vigilância alimentar e nutricional que orientarão a elaboração da 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição, seja nos seus componentes específicos de saúde como 
nos que envolvem atuação de outros setores do Governo, e desenvolver ações preventivas e 
curativas de distúrbios nutricionais específicos e gerais em todos os seus níveis de atuação 
municipal, estadual e nacional." 
Justificativa 
A Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, patrocinada pelo Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição, enquanto desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde representou 
um primeiro passo na retomada da luta pelo fim da Fome/Desnutrição em nosso país. 
Pela primeira vez, em muitos anos, técnicos e profissionais das áreas relacionadas à Alimentação e 
Nutrição com representantes sindicais e populares, para debater e propor soluções para o maior 
problema de saúde pública do país. 
O documento aprovado pela sessão plenária final da Conferência aponta com nitidez que resolução 
do problema da fome no Brasil passa necessariamente pelo enfrentamento da dívida externa, pela 
implantação da Reforma Agrária, pela adoção de uma política agrícola voltada para a produção de 
alimentos básicos, por uma política de empregos e salários que garanta que garanta aos 
trabalhadores e seus familiares acesso à alimentação e nutrição e pela integração de atividades de 
alimentação e nutrição por todos os níveis de atuação do Sistema Único de Saúde proposto pela 8ª 
Conferência Nacional de Saúde. 
O processo de discussão gerado pela Conferência, no entanto, deve ser continuado, intensificado e 
cristalizado, onde possível, nos comitês estaduais de alimentação e nutrição, pois somente com a 
mobilização das entidades da área e do conjunto da população organizada é que poderemos garantir 
que os obstáculos conjunturais e estruturais ao acesso de todos à alimentação sejam superados e 
definitivamente eliminadas a fome e a desnutrição em nosso país. 
Parecer:   
   Prejudicado, pois a matéria é abrangida pelo Sistema Único de Saúde. 
   
   EMENDA:00008 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Art. 5o. ....................................  
§ 1o. Como consta no atual parágrafo único.  
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Acrescentar:  
"§ 2o. É dever do Estado exercer o controle das drogas de abuso e demais produtos 
tóxicos inebriantes e estabelecer princípios básicos para a prevenção de seu uso." 
Justificativa 
É desnecessário encarecer a importância, nos dias atuais, da problemática do abuso de drogas, que 
afeta, principalmente a juventude e, até mesmo, a adolescência e infância. 
Tal dispositivo constitucional dará forças, para depois, na legislação ordinária, serem estabelecidas 
leis mais rígidas de controle e sistemas mais eficazes de prevenção. 
No caso dos produtos tóxicos inebriantes, o nosso objetivo é estabelecer um controle de produtos à 
base de solventes voláteis como por exemplo: cola de sapateiro, cola de aeromodelismo, lança-
perfumes etc, que vêm sendo muito usados, principalmente, por menores carentes por causa de seu 
relativo baixo preço e ausência total de qualquer restrição de venda. 
Parecer:   
   Prejudicado, pois a matéria é objeto de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00046 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo único do art. 5º do capítulo da Saúde:  
"Art. 5º ..................................  
Parágrafo único. Cabe ao Poder Público disciplinar a produção e distribuição de medicamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos com vistas à preservação da soberania nacional." 
Justificativa 
Admito que o Poder Público, através de normas gerais e de uma política para o setor possa 
disciplinar a produção e a distribuição dos insumos. Todavia, repilo o controle pois isso fere o direito 
da livre iniciativa empresarial. E, ademais, sabidamente, a política correta para o setor há de ser 
desenvolvida, exatamente, com a disciplinação do que se vai produzir e distribuir. O controle, se 
efetivamente o poder público vier a ter condições de exercê-lo, será uma consequência natural da 
disciplina imposta. 
Parecer:   
   Rejeitado, por a suspensão do termo controle limita o alcance do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Substitua-se no parágrafo único do art. 5o. a expressão "soberania nacional" por "saúde coletiva e 
individual". 
Justificativa 
O dispositivo refere-se a atividades cuja não realização pelo poder público prejudicam a saúde 
pública e não a soberania nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada por conflitar com o espírito do dispositivo. 
   
   EMENDA:00131 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 5o. do Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e 
Meio Ambiente.  
"Art. 5o. ..................................  
Parágrafo único. ..., sendo monopólio da União a importação de insumos químicos, biológicos e 
farmacêuticos necessários a produção de medicamentos." 
Justificativa 
Não pode o País ficar sujeito, sob pena de comprometer a própria soberania Nacional, dependente 
dessas matérias primas essenciais e indispensáveis para a produção de medicamentos. 
Trata-se de medida que se insere no espírito de libertação do País da dependência estrangeira, 
comprovadamente existente no setor. 
Parecer:   
   Rejeitada por ser inexequível dentro do regime econômico do País. 
   
   EMENDA:00193 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar parágrafo ao art. 5o. do anteprojeto:  
"Art. 5o. ..................................  
............................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. A política de recursos humanos do Sistema Único de Saúde garantirá aos profissionais de 
saúde: plano de cargos e salários com alternativa de carreiras; isonomia e equiparação salarial nos 
níveis federal, estadual e municipal com equiparação entre ativos e inativos; concurso público, 
incentivos à dedicação exclusiva e tempo  
integral, capacitação e reciclagem permanente." 
Justificativa 
Outros atributos gerais como estabilidade, sindicalização, direito de greve, etc., que estarão previstos 
no capítulo dos direitos trabalhadores e servidores públicos. Já estes citados no parágrafo proposto, 
porém, julgo que devem ficar explicitados como princípios de uma política de recursos humanos do 
Sistema Único de Saúde, pois são essenciais para se atingir os objetivos previstos no artigo 5 do 
anteprojeto. 
   
   EMENDA:00242 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dar ao art. 2o. a seguinte redação, acrescentando-lhe um parágrafo único e suprimindo os artigos 
3o., 4o., 5o. e 6o.  
"Art. 2o. Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidos 
os serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária epidemológica e 
medidas preventivas, educação sanitária e educação física.  
Parágrafo único - O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será exercido pela 
iniciativa privada e, supletivamente, pelo Poder público, através de serviços próprios". 
Justificativa: 
A presente proposta tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
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Os denominados serviços uti universi pertencem não rol daqueles que incubem ao Estado promover 
com exclusividade, diretamente, ao através de concessionários, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do poder público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades da comunidade, mas satisfazer os interesses comuns de seus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem se deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos.  
Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo poder público. Quando prestados pelo Estado 
atingiram a toda a população, sendo gratuitos quando postos à disposição da população de baixa 
renda. 
Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestadores, tendo em vista a livre concorrência. 
A supressão ora proposta dos artigos 3°, 4°, 5° e 6° é imperiosa em fase da alteração do disposto no 
art. 2° do Anteprojeto.  
É notório que, no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a exigência de 
um Sistema Único, quanto mais se tal sistema for implantado.  
Parecer:   
   Rejeitada por contrariar a intenção do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00249 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Da saúde:  
Inclua-se um 5º parágrafo ao art. 2o.  
"§ 5º As ações de saúde priorizarão a Medicina Preventiva, através da pesquisa, imunobiologia, 
saneamento básico, alimentação, combate a agentes transmissores de doenças e controle do meio 
ambiente." 
Justificativa 
Tendo como parâmetros a localização geográfica do Brasil, (Região Tropical e Sub-Tropical) que 
favorece por ocasião do inverno, a proliferação de micro-organismos e insetos transmissores de 
doenças, deve-se priorizar a medicina preventiva. As doenças tropicais como Chagas, 
Schistosomose, Malária e inúmeras viroses, pela alta incidência que atinge milhões de brasileiros, 
corroboram com a necessidade desta prioridade. 
Parecer:   
   Prejudicado por não ser matéria constitucional. 
   
   EMENDA:00289 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o. do anteprojeto o seguinte § 2o., passando o parágrafo único para § 1o.:  
"§ 2o. As importações de matérias-primas para produção de medicamentos passam a 
constituir monopólio do Poder Público." 
Justificativa 
O efetivo controle sobre o setor de produção de medicamentos é do mais alto valor estratégico para o 
País. Através do monopólio à importação, o Brasil poderá comprar matéria-prima a preços justos e se 
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livrar das manobras das grandes empresas multinacionais, ainda que estas continuem a produzir os 
medicamentos. 
Parecer:   
   Rejeitado por inexequível no atual regime econômico do país. 
   
   EMENDA:00309 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   O art. 5º do anteprojeto passará a ter a seguinte redação:  
"O Sistema Único de Saúde deverá promover e estimular as políticas de pesquisa, de formação 
de recursos humanos, de insumos, de equipamentos e desenvolvimento científico e tecnológico na 
área de saúde."  
(Mantém-se a redação do parágrafo único). 
Justificativa 
A redação proposta nos parece mais clara e objetiva, como deve ser um texto constitucional. 
Parecer:   
   Rejeitado por contrariar o fundamento do art. 5o do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   O art. 5o. do anteprojeto será substituído, e passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 5o. A lei regulará todas as atividades da Seguridade Pública e privada do País." 
Justificativa 
As atividades das entidades públicas e privadas na área de seguridade devem visar, de modo 
específico e pragmático, apenas a melhoria das condições de trabalho do segurado, dentro de uma 
legislação ordinária. 
Parecer:   
   A redação da Emenda nos parece pouco explícita. Ademais, a Constituição não deve determinar ao 
legislador ordinário a edição de preceitos genéricos. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA  
Transformar em parágrafo 1o. o parágrafo único, do art. 5o. do Capítulo da Saúde, do anteprojeto do 
Relator e aditar o seguinte:  
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"§ 2o. Constitui monopólio da União a importação e exportação de insumos para a indústria 
farmacêutica". 
Justificativa: 
Objetivo de inúmeras denúncias de práticas lesivas ao interesse nacional (como o super e o 
subfaturamento; a compra cativa em certos mercados vinculados às matrizes dos laboratórios, 
filigranas nas especificações, etc. etc.), o comércio exterior de fármacos básicos deve ser assumido 
pelo Estado, que coordenaria as demandas das indústrias aqui sediadas e promoveria a aquisição 
das matérias-primas nos fornecedores mais indicados. 
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda atribui ao Estado uma função excessiva e praticamente inexequível no 
contexto político internacional. 
   
   EMENDA:00053 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 5o do Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente 
a seguinte redação:  
Art. 5o As ações da iniciativa privada deverão atender às necessidades do sistema único de saúde, 
no que diz respeito às políticas de recursos humanos, fabricação de insumos e equipamentos bem 
como o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde.  
Parágrafo único. Cabe ao Poder Público normatizar e fiscalizar a produção e distribuição de 
medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos visando à preservação da 
soberania nacional. 
Justificativa: 
É preciso preservar o direito da livre iniciativa com a consequente redução da intervenção estatal, 
colimando evitar o desestimulo aos investimentos do setor privado.  
Quanto aos termos do parágrafo único, creio que a nova redação é mais técnica. É preferível falar-se 
em normatizar e fiscalizar do que disciplinar, controlar e participar.  
Parecer:   
   Emenda prejudicada. O texto em questão não exclui a iniciativa privada das ações, que são 
consequência das políticas subordinadas ao Sistema Único de Saúde.  
Aprovada parcialmente. O substitutivo acrescenta uma parte referente a participação do Poder 
Público também na produção de normas. 
 
   
   EMENDA:00100 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente -  
- Acrescer um § ao art. 5o., que será o 3o.  
Art. 5o ................................ 
§ 3o - A política de recursos humanos do Sistema Único de Saúde garantirá aos profissionais de 
saúde: plano de cargos e salários com alternativa de carreira, isonomia e equiparação salarial nos 
níveis federal, estadual e municipal com equiparação entre ativos e inativos= concurso público= 
incentivos à dedicação exclusiva e tempo integral, capacitação e reciclagem permanente. 
Justificativa: 
Outros atributos gerais como estabilidade, sindicalização, direito de greve, etc., que estarão previstos 
no Capítulo dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos; já estes citados no parágrafo 
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proposto, porém, julgo que devem ficar explicitados como princípios de uma política de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Saúde, pois saio essenciais para se atingir os objetivos previstos no 
art. 5° deste anteprojeto. 
Parecer:   
   A política de recursos humanos será definida em consonância com os interesses e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, considerando-se que desempenha um papel crítico sem implementação do 
mesmo. 
   
   EMENDA:00106 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, seguridade e do Meio Ambiente -  
 - Dá nova redação ao § 1o do artigo 5o.  
Art. 5o ............................... 
§ 1o - Além de disciplinar e controlar o setor privado o poder público organizará um sistema estatal de 
pesquisa, produção e distribuição, sob o princípio da soberania nacional, de componentes 
farmacêuticos básicos, medicamentos, produtos médicos e odontológicos e hemoderivados, 
estabelecendo uma relação básica de produtos com rigoroso controle de qualidade, visando torná-los 
acessíveis a toda população. 
Justificativa: 
Julgamos que fica mais claro a determinação para que o Estado invista neste setor de decisiva 
importância para a soberania nacional. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente. A emenda foi contemplada, em parte, no Art. 4o., item II do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:00197 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 5o. do anteprojeto VII-b (DA SAÚDE) passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. Cabe ao Poder Público disciplinar, controlar e participar da produção e distribuição de 
medicamentos em geral, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, com vistas 
à preservação da soberania nacional. A produção dos medicamentos básicos é monopólio do Estado 
na forma da Lei." 
Justificativa: 
O Brasil tem demonstrado uma quase total dependência externa no que respeita à produção de 
matéria prima para a indústria farmacêutica. A título de exemplo doloroso está ainda presente na 
lembrança de todos a última crise da produção de medicamentos básicos, agravada pela 
desnacionalização do setor. É, sem sombra de dúvida, uma questão de soberania nacional. E, sendo 
assim, torna-se imperativa a produção integral de medicamentos básicos, a serem definidos em 
dispositivo legal, sujeito a revisão periódica, coordenada e executada por agência estatal. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda proposta reflete a grande importância da normatização do setor como forma de 
viabilização de uma produção nacional de medicamentos. 
   
   EMENDA:00198 PREJUDICADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 5o. do anteprojeto VII-b (DA SAÚDE) passa a configurar o § 3o., incluindo-se 
um novo § 2o. com a seguinte redação:  
"§ 2o. Não serão reconhecidas patentes de processos químicos ou farmacêuticos envolvidos 
na produção de medicamentos e correlatos." 
Justificativa: 
Já não há mais dúvidas de que a produção de medicamentos no Brasil é uma questão de soberania 
nacional. A crescente desnacionalização do setor, provocando crises sucessivas, cada vez mais 
alarmantes pelo fato de envolverem a produção de medicamentos básicos, e fugindo ao controle do 
País, impõe a necessidade premente d e incentivar e reforçar a atração de indústrias genuinamente 
nacionais, no esforço de alcançar a independência tecnológica e mercadológica deste setor vital.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Apesar de sua indiscutível importância e relevância nos processos de aquisição e otimização de 
tecnologia na área de química fina e produção de medicamentos e correlatos, a Emenda foi julgada 
como matéria de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00226 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. - Ao Sistema Nacional de Saúde cabe:  
I - a assistência sanitária preventiva;  
II - a assistência curativa primária e médico-hospitalar;  
III - a assistência odontológica preventiva e curativa;  
IV - a vigilância, a prevenção e o combate às endemias e epidemias;  
V - assistência integral à saúde da mulher, em todas as fases da sua vida, incluindo ações e noções 
de planejamento familiar;  
VI - a assistência farmacêutica;  
VII - o saneamento e o controle de qualidade do meio-ambiente;  
VIII - fiscalizar a proteção, higiene e segurança do trabalho;  
IX - assegurar infraestrutura básica aos serviços públicos de saúde;  
X - fiscalizar a qualidade dos alimentos e medicamentos;  
XI - disciplinar a fiscalizar as formas empresariais de assistência à saúde. 
Justificativa: 
Ao instituir o Sistema Único de Saúde, o anteprojeto do relator da Subcomissão da Saúde, 
Seguridade e Meio-Ambiente, deixa uma lacuna quando não trata das atribuições deste Sistema.  
Compreendendo a saúde como resultante de fatores biológicos e sociais, atribuímos ao Sistema 
Nacional de Saúde competências amplas, que abrangem desde a assistência curativa e a vigilância 
epidemiológica, até atividades que controlam o meio-ambiente social e natural, como são a 
segurança do trabalho e o saneamento.  
Será esta abrangência de atribuições que garantirá a eficácia do Sistema Nacional de Saúde no 
combate as causas dos agravos à saúde que afligem nossa população.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A listagem de ações e serviços traz em si o risco da omissão de itens hoje ou futuramente da maior 
importância.  
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Entretanto, há algumas que devem obrigatoriamente ser explícitas e o foram, como competência do 
Estado, através do sistema único de saúde. 
   
   EMENDA:00312 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 5o. do anteprojeto VII-b (Da Saúde) passa a configurar o § 3o., incluindo-se um  
novo § 2o. com a seguinte redação:  
"§ 2o. São assegurados à CEME (Central de Medicamentos) os recursos necessários à regularização 
de oferta e da distribuição de medicamentos essenciais". 
Justificativa: 
O controle da produção nacional de medicamentos básicos vem sofrendo toda sorte de percalços que 
culminam com o esvaziamento da iniciativa. Resultado disto é a desestruturação do sistema estatal 
de produção farmacêutica. A CEME é hoje um órgão enfraquecido pela falta de estrutura 
administrativa adequada pela eficiência de recursos e de força política. É imperioso incentivar o 
soerguimento desta agência para se lograr a regularização da oferta e da distribuição de 
medicamentos essenciais. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A Emenda em questão, apesar de pertinente e de grande alcance, não é matéria constitucional. 
 
   
   EMENDA:00316 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 5o. do Anteprojeto VII-b (Da Saúde) passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. É obrigação do Estado disciplinar e fiscalizar a produção, as concessões, as responsabilidades 
e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos, e outros meios de tratamento e 
diagnóstico". 
Justificativa: 
Considera-se que o Estado não pode mais omitir-se em relação ao problema da produção e uso dos 
produtos químicos, biológicos e farmacêuticos bem como os meios adicionais de tratamento e 
diagnostico. Afinal, se a medicina está em crise, uma grande parcela de responsabilidade cabe à 
insuficiência e desestruturação do setor, o que acarreta a fraqueza da sua capacidade de 
negociação. Entretanto, o funcionamento harmônico de um sistema único de saúde exige que os 
aspectos relacionados aos meios de tratamento e diagnostico se ajustem às reais necessidades da 
população em termos de tipo e qualidade de serviços de saúde. O objetivo desta emenda é 
resguardar o atendimento dessas necessidades e o uso adequado e justo dos produtos químicos, 
biológicos e farmacêuticos bem como de outros meios de tratamento e diagnóstico.  
Parecer:   
   Aprovada.  
A Emenda em questão foi contemplada no mérito no Art. 12, inciso V, embora com outra redação. 
   
   EMENDA:00368 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Art. 5o.  
§ 2o. . Cabe ao Estado, disciplinar e fiscalizar a produção, a dispensação, as responsabilidades e o 
uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos, e outros meios de tratamento e diagnóstico. 
Justificativa: 
Na forma do Relatório Final da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, o Parágrafo 
Único está inconcluso e sua complementação se faz necessária, cobrindo um universo mais amplo e 
permitindo mais responsabilidades na defesa dos interesses dos cidadãos.  
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE. Esta emenda foi contemplada parcialmente em diversos dos seus 
aspectos. 
   
   EMENDA:00384 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do artigo 5o. do anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e 
Meio Ambiente a seguinte redação, suprimido o § 1o:  
Art. 5o. Lei federal disporá sobre as diretrizes da política de recursos humanos, saneamento, 
insumos, equipamentos e outros bens e serviços de interesse do sistema de saúde, observados os 
princípios gerais da ordem econômica e os direitos e garantias individuais e coletivos. 
Justificativa: 
A norma constitucional eficaz e estável, é genérica. Consequentemente, contém em si o comando 
sobre as situações, circunstâncias, fatos e necessidades do futuro. O anseio nacional não é apenas 
por uma Constituinte, mas, também, e principalmente, por uma Carta Magna sintética e, na medida 
do possível, precisa. O repetitivo processo de emendas retira autoridade da Constituição e 
empobrece o trabalho do Legislativo. Por isso mesmo, melhor será a enunciação de norma genérica 
que confira à lei federal a capacidade de estabelecer diretrizes gerais.  
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00457 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E MEIO 
AMBIENTE  
Substitua-se nos artigos 3o., 5o. e 7o. a expressão "Sistema Único" pela "Sistema Nacional de 
Saúde." 
Justificativa: 
A expressão Sistema Nacional de Saúde é preferível à expressão Sistema Único, já que se admite a 
participação das instituições privadas na concepção do Sistema de Saúde.  
Parecer:   
   Prejudicada. O termo Sistema Único de Saúde não exclui a participação das instituições privadas 
que constituirão um subsistema daquele. 
   
   EMENDA:00562 PREJUDICADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   
   Alterar o § 2º do Art. 5º para:  
"Cabe ao poder público reconhecer oficialmente a validade e aplicar princípios, métodos e técnicas 
naturais de preservação e recuperação da saúde". 
Justificativa: 
Às multinacionais (laboratórios fármaco-químicos) não interessa a perda da matéria-prima levada do 
Brasil a baixíssimo custo e a nós revendida a preço de parcela de nossa dívida externa. 
Parecer:   
   Prejudicada. O dispositivo sugerido já se encontra, em parte contemplado no substitutivo. 
   
   EMENDA:00737 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 5º do Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e 
Meio Ambiente.  
Art. 5º ....................................  
- 3º - Constitui monopólio da União a importação de insumos químicos, biológicos e farmacêuticos 
necessários a produção de medicamentos. 
Justificativa: 
Não pode o país ficar sujeito, sob pena de comprometer a própria soberania Nacional, dependente 
dessas matérias primas essenciais e indispensáveis para a produção de medicamentos. 
Trata-se de medida que se insere no espirito de libertação do país da dependência estrangeira, 
comprovadamente existente no setor.  
Parecer:   
   Rejeitada. O dispositivo é por demais restritivo, inviabilizando inúmeras indústrias de 
medicamentos. 
   
   EMENDA:01115 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, como parágrafo 3º do artigo 5º do projeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade  
e do Meio Ambiente o que se segue:  
§ 3º O Estado incentivará a iniciativa pública e privada para a produção, segundo  
rigorosa tecnologia, de soro antiofídico, e contra aranhas e escorpiões. 
Justificativa: 
Estima-se que ocorrem mais de setenta mil acidentes ofídicos, por ano, no Brasil, sendo a maioria 
fatal, em virtude da carência, no mercado, de antídotos. São poucos os estabelecimentos produtores 
de soros contra mordeduras de serpentes, aranhas e escorpiões. Não tem condições de atender à 
crescente demanda. Faz-se mister o desdobramento dessa atividade, e o aumento da produção de 
soros em cada região do país, segundo as características locais da sua fauna. Existem serpentes, no 
norte do Brasil, que não prosperam no Sul, e vice-versa. Com aranhas e lacrarias acontece o mesmo. 
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É de absoluto interesse nacional a multiplicidade de instituições, públicas e privadas, como a do 
Butantã. Salvaremos, assim, milhares de vidas, a cada ano.   
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda em pauta aborda um problema crucial de saúde pública da maior atualidade. Foi 
contemplada parcialmente evitando-se, no entanto, o detalhamento por escapar à abrangência 
necessária ao texto constitucional. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00113 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator:  
- Acrescente-se inciso ao artigo 47:  
"IX - Compete ao Estado, com apoio da Comunidade: Implementar ações de atenção primária de 
saúde, em todos os seus competentes, com ênfase na assistência materno-infantil." 
Justificativa: 
A saúde – “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 
enfermidades”, de acordo com a Declaração de Alma-Ata Sobre Atenção Primária de Saúde – é um 
direito humano fundamental. Todos os indivíduos, sem exceção ou discriminação de qualquer 
espécie, têm o direito de gozar do mais alto grau possível de saúde, condição inerente a uma vida 
plena e digna. 
Sendo um direito da população, a saúde passa a ser, também um dever do Estado cabendo-lhe a 
adoção de política que assegure, a toda a população, o pleno exercício do direito à saúde. Este não 
é, porém, um dever exclusivo do Estado. Cabe à Comunidade participar ativamente em todas as 
etapas, das ações que visem proteger a saúde dos cidadãos.  
De acordo com a Declaração de Alma-Ata, da qual o Brasil é signatário, atenção primária de saúde 
inclui várias atividades básicas, entre as quais se destaca a assistência materno-infantil, incluindo o 
planejamento familiar. 
A atenção primária de saúde é a principal estratégia a ser empregada pelos Governos do mundo, 
com o objetivo de alcançar, até o ano 2000, um nível de saúde para todos os cidadãos que lhes 
permitam desfrutar de uma vida plena e digna, social e economicamente produtiva. 
Neste sentido, assistência materno-infantil, enquanto ação primaria de saúde, assume importância 
especial, uma vez que age diretamente sobre a saúde das mães e das crianças, justamente o grupo 
familiar mais exausto e vulnerável às enfermidades. 
Assim, consagrar a atenção primária de saúde e a assistência materno-infantil no texto constitucional 
será lançar as bases jurídicas para a formação de uma sociedade mais saudável, além de resguardar 
o direito inalienável dos cidadãos à saúde. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
As ações de atenção primária de saúde incluídas tanto no inciso II do Art. 45, quanto no inciso II do 
Art. 47. Desta forma, não consideramos necessário explicitá-las, uma vez que outras ações também 
importantes, como o controle de doenças infecciosas por exemplo, teriam que ser citadas. Todas 
elas estão resumidas na assistência integral, igualitária, universal e gratuita. 
   
   EMENDA:00124 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator:  
- Acrescente-se dois parágrafos ao art. 47:  
§ 1o. - É dever das instituições de qualquer natureza sediada no País:  
a - Zelar pela saúde das pessoas vinculadas à instituição, tomando iniciativa e adotando 
medidas cabíveis;  
b - Observar as normas baixadas pela autoridade sanitária em relação ao ambiente de trabalho ou 
reunião, ao processo produtivo, às características do produto e ao impacto ambiental, quando for o 
caso;  
c - Fornecer todas as informações, dar acesso aos locais de atividade e fornecer amostras e produtos 
quando solicitado pela autoridade sanitária;  
d - Contribuir, na forma da lei, com recursos para formação dos fundos destinados às atividades de 
promoção, preservação e recuperação da saúde.  
§ 2o. - É dever de cada cidadão:  
a - Zelar pela própria saúde, de seus dependentes e da coletividade, adotando as 
medidas pertinentes;  
b - Cooperar com as autoridades sanitárias;  
c - Invocar e defender seus direitos de acesso gratuito, igualitário, sem privilégios ou  
discriminações aos serviços de saúde. 
Justificativa: 
O acréscimo dos dois parágrafos torna-se necessário para explicitar-se os deveres que se impõe às 
restituições privadas e aos cidadãos.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O texto da emenda apresentada encontra-se contemplado, pelo mérito, em vários dispositivos do 
substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:00125 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente o seguinte inciso ao art. 47:  
"IX - Estimular a produção científica e o desenvolvimento tecnológico na área de Saúde visando 
elevar o nível de Saúde da população. 
Justificativa: 
Como item da política de saúde é necessário referir-se à população científica e tecnológica que vise à 
elevação nível de saúde. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A emenda está contemplada no inciso III do Art. 47. Elevação do nível de saúde é preocupação 
contida no Art. 45. 
   
   EMENDA:00178 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Acrescente inciso ao art. 47, como inciso III, renumerando-se os demais:  
"III A - Prover recursos às atividades de promoção, prevenção, e recuperação de saúde." 
Justificativa: 
É conveniente impor-se obrigação ao poder público no sentido se prover os recursos necessários a 
propiciar nível adequado de saúde a população. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O financiamento da saúde está previsto pelo Fundo Nacional de Seguridade Social. 
   
   EMENDA:00179 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Acrescente inciso ao art. 47:  
"VIX - Preparar recursos humanos para a atividade técnico-profissionais necessários ao adequado 
funcionamento do Sistema Nacional de Saúde". 
Justificativa: 
Procura-se impor ao poder público priorizar a preparação de recursos humanos necessários e aptos 
ao tratamento de saúde. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A matéria está contemplada no art. 51 do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00252 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Os incisos III, VI e VIII, do artigo 47, do Substitutivo, passam a ter a seguinte redação:  
III - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa, produção e distribuição de insumos de saúde;  
VI - controlar a produção, comercialização e utilização de substâncias nocivas à saúde pública e ao 
meio ambiente.  
VIII - controlar as atividades públicas e privadas relativas a experimentos com seres humanos. 
Justificativa: 
Trata-se, apenas, de alterações de redação, mais consentâneas com a técnica constitucional, na qual 
não cabem explicações das razões de determinado dispositivo.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O texto contempla o mérito da emenda. Porém a emenda retira a participação do Estado na produção 
e distribuição de insumos à saúde. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Inclua-se, como inciso VI, do art. 47, renumerando-se os demais, o seguinte dispositivo.  
VI - Importar com exclusividade as matérias primas para a produção de medicamentos. 
Justificativa: 
O controle efetivo do setor de produção de medicamentos é do mais alto valor estratégico para o 
País. Através do monopólio da importação, o Brasil poderá comprar matéria prima a preços justos e 
se livrar das manobras das multinacionais, ainda que estas continuem a produzir medicamentos. 
Sabe-se que as importações de insumos para a produção de medicamentos constituem uma das 
formas de remessa clandestina de lucros, através do superfaturamento, torna-se necessário por 
termo a essa sangria de nossas divisas.  
Parecer:   
   O monopólio de importação de matérias primas para produção de medicamentos pelo Estado é 
inexequível numa economia capitalista.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00271 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Dar ao artigo 47 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 47. Compete ao Estado:  
I - Formular política e executar sistema de preservação da saúde individual e coletiva;  
II - O disposto no artigo será disciplinado em Lei Complementar 
Justificativa: 
Trata-se de matéria a ser regulada pela legislação ordinária. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
As principais diretrizes das competências do Estado devem constar da Constituição. 
   
   EMENDA:00375 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Ordem Social. Inclua-se os seguintes artigos:  
Art. O Poder Público assegurará a prestação de assistência farmacêutica, no plano da atenção básica 
de saúde, a todos os brasileiros.  
Art. As aquisições de produtos farmacêuticos, para uso público, recairão nos artigos produzidos por 
empresas nacionais, quando disponíveis internamente. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O mérito da emenda está contemplado no inciso II do art. 47, quando diz que cabe ao Estado a 
assistência integral à saúde. 
   
   EMENDA:00535 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Altera a redação do artigo 47, Inciso III, do Substitutivo da Comissão da Ordem Social que passará 
a ser reger nos seguintes termos:  
Art. 47 Compete ao Estado:  
III - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, produtos imunológicos e 
hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como participar de sua produção e 
distribuição, quando a iniciativa privada não estiver capacitada para atuar nessas atividades. 
Justificativa: 
A ação de Estado deverá ser sempre supletiva, sobretudo nas atividades econômicas em que a 
iniciativa privada encontra-se regular a adequadamente organizada. 
No tocante à preservação da Soberania Nacional, faz-se desnecessário mencionar o preceito por se 
tratar de princípio implícito. Evidentemente, o Estado deve sempre atuar na defesa dos interesses 
soberanos da nação.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Por razões de soberania nacional o Estado precisa participar da produção de insumos, em áreas 
consideradas essenciais. Não há proibição de participação da iniciativa privada. 
   
   EMENDA:00596 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda à Seção da Saúde do Substitutivo do Relator  
Dá nova redação ao inciso III do art. 47:  
Art. 47 - ..................................  
III - disciplinar e controlar o setor privado e organizar um sistema estatal de pesquisas, produção e 
distribuição, sob o princípio da soberania nacional, de componentes farmacêuticos básicos, 
medicamentos, equipamentos médicos e  
odontológicos e hemoderivados, estabelecendo uma relação básica de produtos com rigoroso 
controle de qualidade, visando torná-los acessíveis a toda população. 
Justificativa: 
Julgamos que fica mais claro a determinação para que o Estado invista neste setor de decisiva 
importância para a soberania nacional.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Foi incluída na redação o texto do Substitutivo a palavra "equipamentos" que não constava. Foi 
mantido o restante da redação por considerar-se já contemplado o conteúdo da emenda. 
   
   EMENDA:00862 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 46 do Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social, a seguinte 
redação, suprimindo-se os artigos 47, 48, 49, 50, 51 e 52:  
"Art. 46. Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidas 
os serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária epidemológica e 
medidas preventivas, educação sanitária e educação física.  
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Parágrafo único. O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será exercido pela 
iniciativa privada e, supletivamente, pelo Poder Público, através de serviços próprios." 
Justificativa: 
A presente proposta tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
Os denominados serviços uti universi pertencem não rol daqueles que incubem ao Estado promover 
com exclusividade, diretamente, ao através de concessionários, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do poder público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades da comunidade, mas satisfazer os interesses comuns de seus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos.  
Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo poder público. Quando prestados pelo Estado 
atingiram a toda a população, sendo gratuitos quando postos á disposição da população de baixa 
renda. 
Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestadores, tendo em vista a livre concorrência. 
Além de não caber à Constituição descer-a minúcias, como o fez no suprimido artigo 52, um 
dispositivo de tal ordem prejudicará uma serie de empresas que atuam nos ramos industriais e de 
propaganda. 
A consequência nefasta do dispositivo atingirá também trabalhadores com o desemprego. 
A supressão ora proposta dos artigos 47, 48, 49, 50, 51 e 52 é imperiosa em face da alteração do 
disposto no art. 46 do Substitutivo.  
É notório que, no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a exigência de 
um Sistema Único, quanto mais se tal sistema for implantado.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda proposta demonstra a preocupação do Constituinte Luiz Roberto Ponte em conferir à 
futura Constituinte um aspecto redacional mais, conciso e apropriado. No entanto a observação do 
setor, no Brasil, além do consenso entre as entidades envolvidas com a saúde no país resultou 
na adoção do estilo mais, prolixo e detalhado. Por esta razão acharam, por bem não acatar a 
proposta. 
   
   EMENDA:00926 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, como inciso IX do artigo 47 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, o que 
se segue:  
IX - O Estado incentivará a iniciativa pública e privada para a produção, segundo rigorosa tecnologia, 
de soro antiofídico, e contra aranhas e escorpiões. 
Justificativa: 
Estima-se que ocorrem mais de setenta mil acidentes ofídicos, por ano, no Brasil, sendo a maioria 
fatal, em virtude da carência, no mercado, de antídotos. São poucos os estabelecimentos produtores 
de soros contra mordeduras de serpentes, aranhas e escorpiões. Não tem condições de atender à 
crescente demanda. Faz-se mister o desdobramento dessa atividade, e o aumento da produção de 
soros em cada região do país, segundo as características locais da sua fauna. Existem serpentes, no 
norte do Brasil, que não prosperam no Sul, e vice-versa. Com aranhas e lacrarias acontece o mesmo. 
É de absoluto interesse nacional a multiplicidade de instituições, públicas e privadas, como a do 
Butantã. Salvaremos, assim, milhares de vidas, a cada ano.   
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Os soros antiofídicos, contra aranhas e escorpiões são produtos imunológicos. Assim já está 
contemplado no inciso III do art. 47. 
   
   EMENDA:00989 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 47 do substitutivo do relator a seguinte redação.  
Art. 47. Compete ao Estado, mediante o Sistema de Saúde:  
(...) 
Justificativa: 
O substitutivo, nessa parte, é incomparável com os princípios democráticos de uma sociedade aberta 
e livre. Primeiro, porque inibe a iniciativa privada individual, fundamento da ordem econômica.  
Segundo, porque interfere, para impedir, o livre exercício de profissão, oficio ou trabalho, observadas, 
apenas, as condições de capacitação profissional. Terceiro, porque pressupõe que o atendimento 
estatizado das necessidades de saúde seja melhor, bastante e suficiente, e que possa dispensar a 
iniciativa individual. 
Tais premissas não correspondem, à toda evidencia, às tradições e à realidade nacionais, e, por isso 
mesmo, a emenda que ora se apresenta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema Único de Saúde é uma exigência dos trabalhadores do setor para melhorar o atendimento 
da população. 
   
   EMENDA:01043 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao item III do art. 47 da parte referente à Saúde do Substitutivo da Comissão de 
Ordem Social.  
"O art. 5 Vigorará com a seguinte Redação:  
Art. 5 - O Estado Assegura a liberdade de Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
na Área de Saúde, sem prejuízo do incentivo as ações relativas a Recursos Humanos, saneamento  
básico, insumos e equipamentos que guardarem sintonia com as diretrizes e interesses do Sistema  
de Saúde." 
Justificativa: 
Não se pode prender à política estatal os trabalhadores de Pesquisa Cientifica e Desenvolvimento 
Tecnológico, tal como pretende o artigo. Há de se dar tempo livre a Liberdade criadora. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Estado estimulará as pesquisas que levem à autonomia setorial e não restringe a liberdade de 
pesquisa. 
   
   EMENDA:01110 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Artigo 47  
Inciso III  
"Disciplinar, controlar e estimular a pesquisa de medicamentos, produtos imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como participar de sua produção e distribuição." 
Justificativa: 
Simplificação Redacional a atividade proposta já implica em preservação de Soberania. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Apesar de poder estar implícita, a expressão soberania nacional deve ser mantida num setor 
fundamental da vida brasileira. 
   
   EMENDA:01346 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Retirar do artigo 47, inciso VII, a expressão "mediante sistema de vigilância ecotoxicológica". 
Justificativa: 
O controle da qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho, não si dá somente através de 
sistema de vigilância eco toxicológica, mas também através de outros sistemas de vigilâncias que 
não são eco toxicológicos e que são tão importante quanto aqueles: vigilância à saúde dos 
trabalhadores expostos a ruídos, vibrações, vigilância epidemiológica, etc... 
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida integralmente a emenda. 
   
   EMENDA:01360 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescentar no inciso VI do art. 47 após a expressão "nocivos à saúde pública", a expressão "dos 
trabalhadores". 
Justificativa: 
Deve assegurar que também compete ao Estado controlar o empregado de técnicas e de métodos, 
bem como a produção, comercialização e utilização de substancias, nocivos à saúde dos 
trabalhadores que constitui cerca de 50% da população brasileira e está mais exposta aos riscos de 
doença e acidentes.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O mérito da emenda está contemplado do art. 50, inciso I e no próprio art. 47, inciso VI, pois saúde 
pública, em sentido amplo, inclui a saúde dos trabalhadores. 
   
   EMENDA:01415 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 47 do Substitutivo o item XIX, com a redação abaixo:  
Art. 47  
"XIX - Expedir e distribuir Carteiras Nacionais de Saúde, individuais, onde serão anotados os 
atendimentos e históricos médicos dos pacientes atendidos pelo Sistema, nos termos disposto em 
lei." 
Justificativa: 
Ideia oportuna, já que a caderneta individual de saúde, além de permitir um registro histórico da 
saúde do portador, é um elemento inibidor dos hipocondríacos e afins que buscam o serviço de 
saúde muito mais através de instrumento de afirmação psíquica do que necessidade biológica. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A matéria da emenda deve ser tratada em lei ordinária. 
   
   EMENDA:01426 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber no art. 47, Seção I, do Substitutivo, os seguintes incisos:  
I - prestar assistência integral e gratuita à saúde da mulher, nas diferentes fases de sua vida;  
II - garantir a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número de filhos, sendo  
vedada adoção de qualquer prática coercitiva pelo poder público e por entidades privadas;  
III - assegurar o acesso à educação, à informação e aos métodos adequados à regulação 
da fertilidade, respeitadas as opções individuais;  
IV - regulamentar, fiscalizar e controlar as pesquisas e experimentações desenvolvidas no 
seu humano. 
Justificativa: 
O capitulo constitucional relativo à saúde há de prever a obrigação primordial do Estado de assegurar 
e garantir o saneamento básico, a habitação e a execução de toda a política de meio-ambiente. Para 
tanto, deve o Estado estabelecer uma política nacional de saúde, oferecendo assistência médica 
integrada, sem prejuízo dos serviços da iniciativa privada.  
Da mesma forma, cabe ao Estado assegurar condições satisfatórias à nutrição, desenvolvendo as 
diretrizes e estratégias que assegurem a disponibilidade interna de alimentos, o incentivo à produção, 
a regulamentação de armazenagem e formação de estoques de produtos essenciais. Vincula-se ao 
aqui proposto a redefinição dos critérios de fixação do salário-mínimo à luz dos hábitos alimentares e 
necessidades fundamentais.  
O atendimento à mulher pelo sistema de saúde tem-se limitado, quase que exclusivamente, ao 
período gravídico-puerperal e, mesmo assim, de forma deficiente. Ao lado de exemplos sobejamente 
conhecidos, como a assistência preventiva e de diagnóstico precoce de doenças ginecológicas, 
outros aspectos como prevenção, detecção e terapêutica de doenças de transmissão sexual, 
repercussões biopsicossociais da gravidez não desejada, abortamento e acesso a métodos e 
técnicas de controle de fertilidade, têm sido largados a plano secundário. Esse quadro assume 
importância ainda maior ao se considerar a crescente presença da mulher na força de trabalho, além 
de seu papel fundamental no núcleo familiar.  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam, nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
País.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados. 
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Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento no caso não se confundirá com o controle de natalidade básicas da 
população dentro do contexto de atendimento à saúde.  
A obrigatoriedade prevista neste inciso, pela qual o Estado garantirá o acesso à informação e aos 
métodos contraceptivos, afasta a possibilidade de que interesses nacionais ou estrangeiros e de 
setores governamentais interfiram na reprodução humana. 
Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação.  
Outrossim, o inciso cem integrar a Constituição norma contida na Convenção Sobre a Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação da Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto N° 89.460 de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução. 
O desenvolvimento das pesquisas cientificas e das experimentações a serem desenvolvidas no ser 
humano merece a finalização e controle do Estado, que deve atentar também para a venda, 
distribuição e meios químicos e hormonais de contracepções, impedindo a colocação no mercado de 
drogas experimentais. 
Em relação à área de reprodução humana, mais especificamente à de planejamento familiar, jamais 
se estabeleceu qualquer preceito constitucional. Inseri-lo nesta Carta é imperioso por ser este um dos 
grandes problemas vivenciados não só diretamente pela mulher como por toda a população 
brasileira.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Todos os itens da emenda estão contemplados total ou parcialmente em vários artigos do 
Substitutivo. O item I, está contido no item II do art. 47; o item II, no caput do art. 54; o item III, no 
parágrafo 1o. do art. 54; o item IV, no item  
VIII. 
   
   EMENDA:01465 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS MOSCONI (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao art. 47, inciso III do substitutivo da Comissão da Ordem Social a seguinte redação:  
- disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, equipamentos, produtos 
imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como participar de sua produção 
e distribuição com vistas à preservação da soberania nacional. 
Justificativa: 
Os equipamentos para a Saúde significam grande necessidades para o País, e não devem ser 
nascidos dentro de uma política que compreenda o desenvolvimento tecnológico para o Setor.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Foi acolhida a emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00987 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 353, alínea VII.  
Suprima-se do anteprojeto a alínea VII do Artigo 353. 
Justificativa: 
A qualidade do meio ambiente, inclusive do trabalho, não são assuntos específicos da área da saúde, 
tendo sido objeto de cogitação no Capítulo VI – Do Meio Ambiente. 
   
   EMENDA:01244 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto do anteprojeto:  
Elimine-se o inciso III do art. 353. 
Justificativa: 
Diz o inciso cuja eliminação é proposta: 
“Art. 353 – Compete ao Estado, mediante o Sistema Nacional de Saúde:” 
.................................................................................................................. 
III – Disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, equipamentos, produtos 
imunológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como participar de sua produção e 
distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional. 
Não há necessidade de disposição constitucional especifica para apoiar a pesquisa sobre 
medicamentos, produtos e insumos de saúde. A questão já está abrangida, do ponto de vista de 
melhor sistematização do texto constitucional nos dispositivos mais amplos que, no capitulo próprio, 
referente à ciência e tecnologia, dispõe sobre o incentivo do estado à pesquisa lato senso. É o que se 
vê, por exemplo, no art. 403, que trata de “incentivos específicos a instituições de ensino e pesquisa, 
a universalidades”, etc. Ou, de modo mais preciso, no que se refere ao setor privado, no parágrafo 2° 
do mesmo artigo, a saber: 
“ § 2° - A lei regulará a concessão de incentivos e outras vantagens a empresas e entidades da 
iniciativa privada ou pública, que apliquem em universidades, instituições de ensino e pesquisa, 
visando ao desenvolvimento de todas às áreas da ciência, a autonomia tecnológica e a formação de 
recursos humanos.” 
A amplitude desse dispositivo torna desnecessária qualquer outra referência constitucional ao 
estimulo à pesquisa em campos específicos de conhecimento e aplicação. Na aplicação do princípio, 
o Estado destinará recursos, incentivos ou estímulos às áreas mais carentes deles.  
As questões referentes à participação do Estado na produção e distribuição de insumos de saúde não 
comportam tratamento constitucional. São matéria a ser contemplada em legislação ordinária, atenta 
às circunstancias de tempo e lugar, as quais poderão aconselhar, conforme o caso, maior 
participação estatal nessas atividades.  
   
   EMENDA:01973 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o inciso VII do art. 353 da Seção I, "da Saúde", do Anteprojeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
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O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área de trabalho. 
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 414, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades a segurança e 
controle do meio ambiente.  
   
   EMENDA:02232 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda  
Suprima-se integralmente o inciso VII do artigo 353 da Seção I, "da Saúde", do Anteprojeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área de trabalho. 
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 414, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades a segurança e 
controle do meio ambiente.  
   
   
   EMENDA:03015 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Compatibilize-se o art. 353 do anteprojeto da Comissão de Sistematização, a fim de absorver 
o texto abaixo:  
"Art. A União e os Estados manterão um Laboratório Nacional para a produção de medicamentos 
básicos à saúde pública, assegurando-lhe o monopólio na importação de drogas, substâncias e 
insumos essenciais à indústria  
farmacêutica." 
Justificativa: 
As políticas de insumos para o setor saúde, como de medicamentos, imunológicos, sangues e 
hemoderivados, equipamentos e desenvolvimento cientifico e tecnológico, assim como de recursos 
humanos, deverão sempre se subordinar aos interesses da política do setor. O controle estatal, 
através do Sistema Unificado de Saúde, sobre a produção de insumos do setor, como sangue, 
medicamentos e imunobiológicos, deve ser objetivo permanentemente colimado com vistas á 
preservação da soberania nacional.  
   
   EMENDA:03293 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Artigo 353 - Inciso VII  
Suprima-se, integralmente, o Inciso VII do Artigo 353 da Seção I, "Da Saúde". 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante. O 
Artigo 14, Inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a eliminação do risco” na área do 
trabalho. 
Com referência à 1ª parte, referente ao meio ambiente, o Inciso VI do Artigo 414, já estabelece a 
mesma norma, além de outras, que asseguraram ao trabalhador e comunidades a segurança e 
controle do meio ambiente.  
   
   EMENDA:03793 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda  
Suprima-se integralmente o inciso VII do artigo 353 da Seção 1, "da Saúde", do anteprojeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante. O 
Artigo 14, Inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a eliminação do risco” na área do 
trabalho. 
Com referência à 1ª parte, referente ao meio ambiente, o Inciso VI do Artigo 414, já estabelece a 
mesma norma, além de outras, que asseguraram ao trabalhador e comunidades a segurança e 
controle do meio ambiente.  
   
   EMENDA:03999 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "inclusive o do trabalho" do inciso VII, do Art. 353. 
Justificativa: 
Higiene e segurança do trabalho já é matéria tratada no art. 14, XX, do anteprojeto. Cumpre evitar a 
repetição. 
A sua colocação no art. 353 visa apenas fornecer uma base para retirar tais atividades do âmbito do 
Ministério do Trabalho para inseri-la na área de influência do Ministério da Saúde. 
Tal questão é importante à Constituinte. Compete ao Presidente da República decidir sobre a forma e 
os meios de prestação dos serviços públicos federais. 
Ademais cumpre apenas registrar que, no âmbito das Nações Unidas, a matéria é tratada pela 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, e não pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 
Na verdade, binômio inseparável “higiene e segurança” exige a participação de profissionais de 
diversas áreas técnicas, e não apenas dos profissionais de saúde.  
Por exemplo, algo elementar nessa matéria são os testes de resistência dos materiais aplicados no 
trabalho, o que, não obstante integre o “ambiente”, não é assunto inerente aos profissionais da 
saúde, pelo menos não exclusivamente a eles. 
O amparo ao trabalhador não pode ser diminuído por questões de somenos. Cabe, portanto, retirar 
do texto qualquer dispositivo que possa diminuir o dispositivo no art. 14, XX. 
   
   EMENDA:04079 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivos suprimidos: art. 357 e 353 Suprimir o art. 357 e, em consequência, o art. 353. 
Justificativa: 
O artigo, ao submeter a pesquisa e o desenvolvimento cientifico e tecnológico, inclusive insumos, 
equipamentos e aperfeiçoamento de mão de obra, aos “interesses e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde” afronta toda a história constitucional brasileira de liberdade de pesquisa, ensino, manifestação 
de opinião e publicação intelectual. A linha histórica vem reafirmada em outras disposições do 
anteprojeto, dentre elas: 
- art. 13, IX, a; XI e IV, d 
- art. 378, II 
- art. 382, I 
- art. 390, par. único, I e II 
- art. 400, caput 
- art. 403, caput e §§ 1º e 2º. 
Dessarte, é de se suprimir o art. 357, e, consequentemente, o art. 353 porque contrários à 
indisponível liberdade de pesquisa no setor de saúde.  
   
   EMENDA:04204 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o inciso VII do Artigo 353 da Seção I, "da Saúde", do Anteprojeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 414, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
   
   EMENDA:04273 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
substitua-se o item VII do artigo 353, por:  
"Art. 353...  
Item I - ....................................  
Item II - ..................................  
Item III - ..................................  
Item IV - ..................................  
Item V - ....................................  
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Item VI - ..................................  
Item VII - controlar a qualidade do meio ambiente, no trabalho realizado nos meios urbano e rural". 
Justificativa: 
O relator da Comissão de Sistematização, em seu afã no sentido de compatibilizar o extenso texto 
encaminhado pelas Comissões Temáticas, falhou ao eliminar do seu Anteprojeto, o art. 8º da 
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, transformando em art. 59 na Comissão da 
Ordem Social, onde o texto foi, não só mantido como acrescido de termos que o tornariam mais 
adequado à intenção do legislador.  
   
   EMENDA:04275 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substitua-se o item VII do Artigo 353, por:  
"Art. 353...  
Item I - ....................................  
Item II - ..................................  
Item III - ..................................  
Item IV - ..................................  
Item V - ....................................  
Item VI - ..................................  
Item VII - controlar a qualidade do meio ambiente, no trabalho realizado nos meios urbano e rural". 
Justificativa: 
O relator da Comissão de Sistematização, em seu afã no sentido de compatibilizar o extenso texto 
encaminhado pelas Comissões Temáticas, falhou ao eliminar do seu Anteprojeto, o art. 8º da 
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, transformando em art. 59 na Comissão da 
Ordem Social, onde o texto foi, não só mantido como acrescido de termos que o tornariam mais 
adequado à intenção do legislador.  
   
   EMENDA:04749 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se integralmente o inciso VII do artigo 353 da Seção 1, "da Saúde", do Anteprojeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 414, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
   
   EMENDA:05503 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o inciso VII do art. 353 da Seção 1, "da Saúde", do Anteprojeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 414, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:01149 APROVADA 
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 Anteprojeto:  
Elimine-se o art. 347 remunerando-se os demais. 
Justificativa: 
Diz o inciso cuja eliminação é proposta: 
“Art. 353 – Compete ao Estado, mediante o Sistema Nacional de Saúde: 
.................................................................................................................. 
III – Disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos, equipamentos, produtos 
imunológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como participar de sua produção e 
distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional”. 
Não há necessidade de disposição constitucional especifica para apoiar a pesquisa sobre 
medicamentos, produtos e insumos de saúde. A questão já está abrangida, do ponto de vista de 
melhor sistematização do texto constitucional nos dispositivos mais amplos que, no capitulo próprio, 
referente à ciência e tecnologia, dispõe sobre o incentivo do estado à pesquisa lato senso. É o que se 
vê, por exemplo, no art. 403, que trata de “incentivos específicos a instituições de ensino e pesquisa, 
a universalidades”, etc. Ou, de modo mais preciso, no que se refere ao setor privado, no parágrafo 2° 
do mesmo artigo, a saber: 
“ § 2° - A lei regulará a concessão de incentivos e outras vantagens a empresas e entidades da 
iniciativa privada ou pública, que apliquem em universidades, instituições de ensino e pesquisa, 
visando ao desenvolvimento de todas às áreas da ciência, a autonomia tecnológica e a formação de 
recursos humanos.” 
A amplitude desse dispositivo torna desnecessária qualquer outra referência constitucional ao 
estimulo à pesquisa em campos específicos de conhecimento e aplicação. Na aplicação do princípio, 
o Estado destinará recursos, incentivos ou estímulos às áreas mais carentes deles.  
As questões referentes à participação do Estado na produção e distribuição de insumos de saúde não 
comportam tratamento constitucional. São matéria a ser contemplada em legislação ordinária, atenta 
às circunstancias de tempo e lugar, as quais poderão aconselhar, conforme o caso, maior 
participação estatal nessas atividades.  
Parecer:   
   Acolhida a supressão proposta, transferindo-se, entretanto, o tema focal à competência do sistema 
nacional único de saúde, para disciplinação posterior.  
Pela aprovação. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 38  

 

   
   EMENDA:01856 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda  
Suprima-se integralmente o inciso VII do art. 347 da Seção I, "da Saúde", do Anteprojeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 13, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 408, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   A pretensão será acolhida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:03112 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 347 - Inciso VII Suprima-se, integralmente, o Inciso VII do Artigo 347 da 
Seção I, "Da Saúde". 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 13, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 408, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   Embora acolhendo a supressão proposta, conservou-se um certo vínculo entre saúde e meio 
ambiente, no art. 351, em decorrência das inter-relações entre os mesmos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03569 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda  
Suprima-se integralmente o inciso VII do artigo 347 da Seção 1, "da Saúde", do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
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O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 13, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 408, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   Acolhe-se a supressão proposta mas conserva-se a explicitação, no art. 351 do inter-
relacionamento entre saúde e meio-ambiente, em termos mais suaves.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03962 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o inciso VII do artigo 347 da Seção I, "da Saúde", do Projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 13, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 408, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   Embora reconhecendo-se a justiça da supressão proposta e adotando-a, explicitou-se o inter-
relacionamento entre saúde e meio-ambiente no art. 351, mantendo-se um vínculo mais ameno entre 
ambos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04026 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Seção I  
Da Saúde  
Acrescente-se item IX, ao artigo 347, a fim de compatibilizar texto de artigos aprovados 
na Subcomissão-VII C e na Comissão VII nos termos aprovados por seus legisladores com texto 
do projeto da Comissão de Sistematização que excluiu da Seção da-Saúde qualquer referência aos 
artigos 8º e 59 de uma e de outra respectivamente.  
"Art. 347 - ................................  
............................................  
IX - promover campanhas de esclarecimento sobre os malefícios do tabagismo e do abuso 
na ingestão de bebidas alcoólicas". 
Justificativa: 
São de conhecimento notório os males causados pelo tabaco e nele excesso que leva indivíduos ao 
alcoolismo. Órgãos de pesquisa no Brasil e entidades internacionais, como a OIS, têm reiterado os 
danos irreversíveis à saúde do ser humano, em decorrência de um outro, e que, via de regra pode 
leva-los à morte.  
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Parecer:   
   O artigo emendado foi suprimido, ficando toda matéria programática para ocasião posterior, a nível 
de sistema nacional único de saúde.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04401 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se integralmente o inciso VII do artigo 347 da Seção 1, "da Saúde", do projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 14, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 414, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   Aprovada a supressão proposta. Contudo, mantém -se o inter-relacionamento entre saúde e meio 
ambiente entre as competências do sistema nacional único de saúde, ainda que de forma mais 
amena.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04689 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23, do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - 
(Resolução no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo II, Seção I - Da saúde, os dispositivos abaixo enumerados:  
1. Art. 346;  
2. Art. 347, incisos I a VIII;  
3. Art. 348;  
4. Art. 349, parágrafos 1o. a 4o.;  
5. Art. 350, incisos I a IV;  
6. Art. 351;  
7. Art. 352;  
8. Art. 353, parágrafos 1o. e 2o;  
9. Art. 354, e parágrafo único. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto apenas os Artigos 343, 344, incisos I e II e Art. 345 
incisos I a IV. 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto 
SAÚDE, são mais apropriados para lei complementar. Consideramos que não devem ficar 
“amarrados” ao texto Constitucional, pois será muito mais difícil realizar alterações, que se fizer 
necessária, futuramente.  
Parecer:   
   Acolhida no mérito da concisão, sendo suprimidos os artigos 346, 347, 349, 350, 352, § 2o. do 
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artigo 353 e no  
354, conservando-se dos mesmos o que é indispensável à caracterização do setor.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05122 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   ---------EMENDA  
Suprima-se integralmente o inciso VII do art. 347 da Seção 1, "da Saúde", do Anteprojeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 13, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 408, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   Acolhida a supressão proposta. Entretanto, tendo em vista as inter-relações entre saúde e meio 
ambiente, mantém-se entre ambos um vínculo mais brando no artigo 351. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05234 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "inclusive o do trabalho" do inciso VII, do art. 347. 
Justificativa: 
Higiene e segurança do trabalho já é matéria tratada no art. 13, XX, do anteprojeto. Cumpre evitar a 
repetição. 
A sua colocação no art. 347 visa apenas fornecer uma base para retirar tais atividades do âmbito do 
Ministério do Trabalho para inseri-la na área de influência do Ministério da Saúde. 
Tal questão é importante à Constituinte. Compete ao Presidente da República decidir sobre a forma e 
os meios de prestação dos serviços públicos federais. 
Ademais cumpre apenas registrar que, no âmbito das Nações Unidas, a matéria é tratada pela 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, e não pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 
Na verdade, binômio inseparável “higiene e segurança” exige a participação de profissionais de 
diversas áreas técnicas, e não apenas dos profissionais de saúde.  
Por exemplo, algo elementar nessa matéria são os testes de resistência dos materiais aplicados no 
trabalho, o que, não obstante integre o “ambiente”, não é assunto inerente aos profissionais da 
saúde, pelo menos não exclusivamente a eles. 
O amparo ao trabalhador não pode ser diminuído por questões de somenos. Cabe, portanto, retirar 
do texto qualquer dispositivo que possa diminuir o dispositivo no art. 13, XX. 
Parecer:   
   O inciso emendado foi suprimido, não cabendo a sua revisão.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:05330 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se integralmente o Inciso VII do art. 347 da Seção I, "da Saúde", do Projeto de Constituição 
da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois no artigo 13, inciso XXI já prescreve o “controle tecnológico visando a 
eliminação do risco”, na área do trabalho.  
Com referência a 1ª parte, referente ao meio ambiente, o inciso VI do artigo 408, já prescreve o 
mesmo conteúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e comunidades e segurança e 
controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   A pretensão será atendida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:05422 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Aditiva  
O seguinte dispositivo passa a ser o inciso III, do Art. 347, renumerando os demais:  
Art. 347 - Compete ao estado ................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - garantir, nos serviços públicos, a oferta de medicamentos essenciais, segundo a necessidade da 
população; 
Justificativa: 
A assistência à saúde só é completa se for acompanhada da assistência terapêutica. Não é suficiente 
uma boa consulta, um diagnóstico correto e uma prescrição adequada se o paciente não puder ter 
acesso aos medicamentos recomendados.  
No que se refere aos medicamentos essenciais – aqueles necessários para atender aos problemas 
mais frequentes de saúde da população – torna-se fundamental que o Estado garanta a distribuição 
dos mesmos em todas as unidades de saúde de rede pública, a fim de justamente atender a 
população mais carente do País, a qual se utiliza desses serviços.  
A colocação, na Constituição, desta garantia fará com que órgãos do Governo, encarregados da 
assistência farmacêutica à população, tenham base legal suficiente para buscar os recursos 
necessários ao atendimento do preceito constitucional.  
Parecer:   
   O dever do Estado de executar as ações de saúde implica a garantia do fornecimento de 
medicamentos essenciais. 
   
   EMENDA:05473 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 347  
O Artigo 347 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 347 - Compete ao Estado, mediante o Sistema Nacional de Saúde:" 
Justificativa: 
A substituição da palavra Único por Nacional se faz necessário para evitar a ideia de exclusão de 
outras fontes ou sistemas de prestação de serviços médicos.  
Parecer:   
   A pretensão será atendida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:05606 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 347 do Projeto de Constituição o seguinte item:  
"IX - prestar assistência médica preferencialmente mediante convênio e na seguinte ordem de 
prioridades: hospitais públicos federais, estaduais, municipais e privados". 
Justificativa: 
A presente proposição constitui reivindicação da associação dos Servidores Municipais de São Paulo 
e tem como finalidade básica melhorar e ampliar a assistência médica devida aos trabalhadores em 
geral.  
Parecer:   
   A preferência por convênios para a prestação de assistência médica previdenciária deve 
desaparecer. A Previdência Social deve promover a expansão de sua própria rede assistencial. O 
setor privado deve participar do sistema apenas em caráter supletivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05855 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a expressão "inclusive o do trabalho" do inciso VII, do artigo 347, do Projeto de 
Constituição. 
Justificativa: 
Higiene e segurança do trabalho já é matéria tratada no art. 13, XX, do anteprojeto. Cumpre evitar a 
repetição. 
A sua colocação no art. 347 visa apenas fornecer uma base para retirar tais atividades do âmbito do 
Ministério do Trabalho para inseri-la na área de influência do Ministério da Saúde. 
Tal questão é importante à Constituinte. Compete ao Presidente da República decidir sobre a forma e 
os meios de prestação dos serviços públicos federais. 
Ademais cumpre apenas registrar que, no âmbito das Nações Unidas, a matéria é tratada pela 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, e não pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 
Na verdade, binômio inseparável “higiene e segurança” exige a participação de profissionais de 
diversas áreas técnicas, e não apenas dos profissionais de saúde.  
Por exemplo, algo elementar nessa matéria são os testes de resistência dos materiais aplicados no 
trabalho, o que, não obstante integre o “ambiente”, não é assunto inerente aos profissionais da 
saúde, pelo menos não exclusivamente a eles. 
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O amparo ao trabalhador não pode ser diminuído por questões de somenos. Cabe, portanto, retirar 
do texto qualquer dispositivo que possa diminuir o dispositivo no art. 13, XX. 
É elementar que não se deve modificar aquilo que está funcionando a contento, atingindo a cada dia 
mais e melhores resultados, comprimindo integralmente suas finalidades.  
Ademais, é erro grave incluir no sistema único de saúde, claramente voltado para as áreas médicas e 
afins, atribuições que são exercidas primordialmente (em cerca de 90%) por técnicos e engenheiros.  
O profissional de higiene e segurança do trabalho exerce suas funções, na fábrica, no ambiente de 
trabalho, junto às maquinas e aos operários, enquanto os serviços de saúde integram uma rede 
externa aos ambientes de trabalho.  
Enfim, quem entende desse assunto são os inúmeros profissionais que já acumularam um enorme 
acervo de conhecimentos sobre a matéria.  
É absurdo atirar tudo isso fora e começar de novo, com pessoal não habilitado e que nunca trabalhou 
nessa área.  
Não se trata de uma questão irrelevante, pois o deslocamento da competência governamental sobre 
o assunto afetará o relacionamento com 01 (um) milhão de cipeiros (membros das CIPAs – 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes), cerca de 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho, treinados sob orientação do Ministério do 
Trabalho e da Organização Mundial do Trabalho.  
Opor último, as estatísticas mostram que, no ano de 1986, 1 milhão de trabalhadores foram 
acidentados, enquanto apenas 7.000 contraíram moléstias profissionais, donde se vê que o problema 
principal não é de saúde, mas, sim, de engenharia de segurança, que visa a eliminação de riscos, 
através de processos tecnológicos.  
Parecer:   
   A pretensão será atendida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:06090 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição -  
Dá nova redação ao inciso III do art. 347:  
"Art. 347 ................................. 
III - disciplinar e controlar o setor privado e organizar um sistema estatal de pesquisa, produção e 
distribuição, sob o princípio da soberania nacional, de componentes farmacêuticos básicos, 
medicamentos, equipamentos médicos e  
odontológicos, produtos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos de saúde, estabelecendo 
uma relação básica de produtos com rigoroso controle de qualidade, visando torná-los acessíveis a 
toda população." 
Justificativa: 
Julgamos que fica mais claro a determinação para que o Estado invista neste setor de decisiva 
importância para a soberania nacional. Além disso, acreditamos explicitamente os itens: 
componentes farmacêuticos básicos, equipamentos médicos e odontológicos, outra contribuição nova 
é a obrigatoriedade de uma relação básica de produtos acessível a toda população. Providencia de 
grande alcance quando se sabe que com um número relativamente pequeno de produtos podemos 
atender que com um número relativamente pequeno de produtos podemos atender à maioria das 
necessidades de consumo e poderíamos incorporar cerca de 1/3 da atual população brasileira hoje 
totalmente sem acesso a esse tipo de produto. 
Parecer:   
   As pretensões da Emenda serão atendidas, se bem que em caráter menos específico, como 
convém ao texto constitucional. 
   
   EMENDA:06369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 347, do Projeto de Constituição, os seguintes itens IX, X e XI:  
"Art. 347 - ................................  
............................................  
IX - promover campanhas de higiene e de esclarecimento da população, assim como vacinações, 
testes e exames que objetivem a prevenção das deficiências mentais, físicas e sensoriais.  
X - promover a integração do deficiente sensorial às atividades socio-econômicas, mediante sua 
reabilitação;  
XI - promover a formação de técnicos  
especializados em desenvolver a mobilidade dos deficientes sensoriais." 
Justificativa: 
É preciso que a futura Lei Maior contemple os milhares de deficientes físicos brasileiros com medidas 
que efetivamente assegurem seus inalienáveis direitos, além de prevenir as deficiências da espécie, 
tal como preconizado na emenda que, esperamos, há de merecer acolhimento.  
Parecer:   
   As sugestões do autor são objeto de regulamentação a nível de lei ordinária. 
   
   EMENDA:06481 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Acrescente-se item IX, ao artigo 347, a fim de compatibilizar texto de artigos aprovados 
na Subcomissão VII-C e na Comissão VII nos termos aprovados por seus legisladores, com o texto 
do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, que exclui da Seção da Saúde qualquer referência 
aos artigos 8º e 59, de uma e de outra, respectivamente.  
"Art. 347 - ................................  
............................................  
IX - promover campanhas de esclarecimentos sobre os malefícios do tabagismo e do abuso 
na ingestão de bebidas alcoólicas. 
Justificativa: 
São de conhecimento notório os males causados pelo tabaco e pelo excesso que leva indivíduos ao 
alcoolismo. Órgãos de pesquisa no Brasil e entidades internacionais como a OMS têm reiterado os 
danos irreversíveis à saúde do ser humano em decorrência de um ou outro, e que, via de regra pode 
leva-los à morte.  
Parecer:   
   A matéria é objeto de regulamentação ordinária. 
   
   EMENDA:06674 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 347, inciso VII  
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Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II - "Da Seguridade Social"  
Seção I - Da Saúde  
Suprima-se integralmente o inciso VII do artigo 347 do Projeto de Constituição, da Comissão de 
Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois já está atendido no inciso XXI do artigo 13, “Dos Direitos Sociais”, a parte 
referente: “inclusive o do trabalho”.  
A 1ª parte que diz: “Controlar a qualidade do meio ambiente” também já foi atendida nos incisos VI e 
VII do artigo 408, “DO MEIO AMBIENTE”, que asseguram aos trabalhadores e comunidades em geral 
a segurança e controle do meio ambiente.   
Parecer:   
   Acolhida a proposição, embora resguardando-se um vínculo, ainda que mais brando, no art. 351, 
entre saúde e meio-ambiente, devido às inter-relações entre ambos.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:07441 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 347, inciso VII  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II - "DA SEGURIDADE SOCIAL"  
SEÇÃO I - DA SAÚDE  
Suprima-se integralmente o inciso VII do Artigo 347, do Projeto de Constituição, da Comissão de 
Sistematização. 
Justificativa: 
O inciso VII que diz “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” é redundante, 
repetitivo e indevido, pois já está atendido no inciso XXI do artigo 13, “Dos Direitos Sociais”, a parte 
referente: “inclusive o do trabalho”.  
A 1ª parte que diz: “Controlar a qualidade do meio ambiente” também já foi atendida nos incisos VI e 
VII do artigo 408, “DO MEIO AMBIENTE”, que asseguram aos trabalhadores e comunidades em geral 
a segurança e controle do meio ambiente.   
Parecer:   
   Acolhida a proposição, embora resguardando-se um vínculo, ainda que mais ameno, entre saúde e 
meio ambiente, no art. 351, devido às inter-relações entre ambos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07586 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 347  
Suprima-se a alínea VII do artigo 347 da Seção I do Capítulo II - Da Seguridade Social, do projeto. 
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Justificativa: 
A qualidade do meio ambiente, inclusive do trabalho, não é assunto especifico da área da saúde, 
tendo sido contemplada no Capítulo VI – Do Meio Ambiente.  
Parecer:   
   Acolhida a supressão proposta, resguardando-se, entretanto, um vínculo, embora mais ameno, 
entre saúde e meio-ambiente, devido às intercorrências entre ambos. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07725 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 347  
SUPRIMAM-SE DO PROJETO:  
1) Os itens III a VIII do art. 347  
2) O Parágrafo Único do art. 347 
Justificativa: 
A saúde, diz o art. 343, é direito de todos e dever do Estado. Já o art. 347 diz compete ao estado, 
mediante o sistema único de saúde, formular políticas e elaborar planos de saúde. Partindo do 
pressuposto inafastável de que tudo isso será feito através da lei, temos que a matéria contida nos 
dispositivos emendados vai ser regulada pela referida lei ordinária.  
Parecer:   
   Não cabe razão ao Constituinte. A competência para formular políticas e elaborar planos de saúde, 
ainda que através de lei, não exclui o dever do Estado em relação à saúde. 
   
   EMENDA:08388 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Transponha-se o Parágrafo único do Artigo 404, do Capítulo V da Comunicação para a Seção I da 
Saúde inciso V do Art. 347 renumerando-se, assim, os incisos seguintes.  
Parágrafo único - É vedada a propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento 
de saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. 
Justificativa: 
Valemo-nos do seguinte pressuposto para justificar tal transposição: uma coisa é se defender um 
princípio na área da saúde onde a preocupação primordial é a proteção do cidadão e do consumidor, 
visando-se, consequentemente, o bem-estar coletivo. Tais argumentos são extremamente válidos 
pois são voltados para a área de saúde e também do meio ambiente (tabagismo passivo) 
Por outro lado, tais argumentos tornam-se menos convincentes, quando tratados na área da 
comunicação, uma veza que, nossa posição torna-se de censor e até mesmo, de repressor, dando-se 
assim, uma conotação de estarmos colhendo a liberdade de imprensa, o que, absolutamente, não é o 
caso. Estamos sim, imbuídos em preservar e salvaguardar a saúde e o bem-estar da população 
brasileira.  
Parecer:   
   A Emenda é de ser rejeitada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08644 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 347 Suprima-se do Projeto de Constituição o inciso VII do artigo 347. 
Justificativa: 
Preceitua o inciso VII, do art. 347 “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho” 
No que se refere à expressão inclusive o do trabalho, o preceito do inciso VII é repetitivo e 
redundante, pois a matéria é esgotada e perfeitamente normatizada no inciso XXI, do artigo 13 (Dos 
Direitos Sociais) do Projeto.  
A primeira parte do preceito – “controlar a qualidade do meio ambiente” – também é repetitiva, pois 
exaustivamente normatizada pelos incisos VI e VII do artigo 408 – “DO MEIO AMBIENTE” – que 
asseguram aos trabalhadores e comunidades em geral a segurança e controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   Acolhida a supressão proposta, resguardando-se, contudo, o inter-relacionamento entre saúde e 
meio ambiente no art. 351.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:08888 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA (aditiva)  
Incluam-se, na enumeração do art. 347, os seguintes itens:  
"Prestar assistência integral e gratuita à saúde da mulher, nas diferentes fases de sua vida;  
Garantir a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número de seus filhos, sendo 
obrigação do Estado assegurar, através de assistência integral à saúde da mulher, seu direito de 
conceber ou interromper a concepção, respeitadas as opções individuais;  
Assegurar o acesso à educação, à informação e aos métodos adequados à regulação da 
fertilidade, respeitadas as opções individuais." 
Justificativa: 
O atendimento à mulher pelo sistema de saúde tem-se limitado, quase que exclusivamente, ao 
período gravídico-puerperal e, mesmo assim, de forma deficiente. Ao lado de exemplos sobejamente 
conhecidos, como a assistência preventiva e de diagnóstico precoce de doenças ginecológicas, 
outros aspectos, como prevenção, detenção e terapêutica de doenças de transmissão sexual, 
repercussões biopsicossociais da gravidez não desejada, abortamento e acesso a métodos e 
técnicas de controle de fertilidade, têm sido relegados a plano secundário. Esse quadro assume 
importância ainda maior ao se considerar a crescente presença da mulher na forma de trabalho, além 
de seu papel fundamental no núcleo familiar.  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição garanta o direito de opção do indivíduo para determinar o número 
de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá tem como contrapartida o fornecimento pelo 
Estado não só de informações, como dos próprios meios e técnicas anticoncepcionais cientificamente 
aprovados.  
Parecer:   
   A Emenda, além de objetivar assistência integral à saúde da mulher, introduz o aborto com prática 
legal, ao dar a mulher o direito de interromper a concepção.  
Não consideramos que o tema "aborto" seja matéria constitucional. A sua criminalização ou não deve 
ser objeto do código penal. 
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   EMENDA:09144 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 347 Incisos IV, VI, VII e VIII  
Dê-se a seguinte redação aos incisos em epígrafe:  
IV - participar da fiscalização da produção, comercialização etc.  
VI - participar do controle do emprego de técnicas e de métodos, etc.  
VII - participar do controle da qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho;  
VIII - participar do controle das atividades públicas e privadas... 
Justificativa: 
Não dá por que dar a exclusividade da fiscalização e do controle ao Sistema Único de Saúde, 
transformando o Ministério da Saúde em superministério.  
Parecer:   
   As alegações do Constituinte não procedem. Tais atribuições já são exercidas pelo Ministério da 
Saúde, sem que ele tenha se transformado num superministério. 
   
   EMENDA:09890 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 347.  
Acrescente-se dois parágrafos ao artigo 347:  
§ 2o. - É dever das instituições de qualquer natureza sediada no País:  
a) zelar pela saúde das pessoas vinculadas à instituição, tomando iniciativas e adotando medidas 
cabíveis;  
b) observar as normas baixadas pela autoridade sanitária em relação ao ambiente de trabalho ou 
reunião, ao processo produtivo, às características do produto e ao impacto ambiental, quando for o 
caso;  
c) fornecer todas as informações, dar acesso aos locais de atividades e fornecer amostras e produtos 
quando solicitado pela autoridade sanitária;  
d) contribuir, na forma da lei, com recursos para formação dos fundos destinados às atividades de 
promoção, preservação e recuperação da saúde. 
§ 3o. - É dever de cada cidadão:  
a) zelar pela própria saúde, de seus dependentes e da coletividade, adotando as 
medidas pertinentes;  
b) cooperar com as autoridades sanitárias;  
c) invocar e defender seu direito de acesso gratuito, igualitário, sem privilégios ou discriminações aos 
serviços de saúde. 
Justificativa: 
O acréscimo dos dois parágrafos torna-se necessário para explicitar-se os deveres que se impõe às 
restrições privadas e aos cidadãos.  
Parecer:   
   O objeto da Emenda dever ser tratado a nível de regulamento ordinário. 
   
   EMENDA:10240 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput"" e ao inciso IV, do artigo 347 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 347 - Compete ao Estado, mediante o Sistema Nacional de Saúde:  
IV - Normalizar e fiscalizar a produção e a distribuição de alimentos, medicamentos, 
produtos imunológicos, hemoderivados e outros insumos, visando a preservação da soberania 
nacional."" 
Justificativa: 
O Sistema Único de Saúde é incompatível com os princípios democráticos de uma sociedade aberta 
e livre. Por esse sistema a iniciativa privada individual, - que é o fundamento da Ordem Econômica 
terá sua atividade operacional diminuída sensivelmente.  
Ressalte-se, ainda, que o Sistema Único de Saúde só se justificaria se atendimento estatizado das 
necessidades de saúde fosse superior em qualidade e quantidade aos serviços de natureza privada, 
fato esse que a própria realidade nacional se encarrega em demonstrar o contrário.  
Por fim, tendo o Estado ação meramente supletiva nas atividades em que a iniciativa privada 
encontra-se regular e adequadamente organizada, na qualidade de “... agente normativo e regulador 
da atividade econômica...”, conforme dispõe o artigo 304 do Projeto de Constituição, a redação 
proposta atende melhor as peculiaridades próprias dos setores de alimentos, medicamentos e outros.  
Parecer:   
   A função de fiscalizar pressupõe a "normalização", daí o dispensar-se a sua inclusão no dispositivo. 
Da mesma forma, é dispensável o acréscimo da expressão "visando a preservação da soberania 
nacional", já que os objetivos da segurança nacional devem ser tratados em dispositivo próprio. 
   
   EMENDA:10951 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
Dispositivo Emendado: artigo 347.  
Incluam-se, como incisos IX, X e XI do artigo 347 do projeto de Constituição, as matérias seguintes:  
Artigo 347 - Compete ao Estado, mediante o Sistema Único de Saúde.  
I  
II  
III  
IV  
V  
VI  
VII  
VIII  
IX - incentivar a produção, pública e privada, de soro antiofídico, antiaracnídeo e antiecorpionídeo.  
X - vedar a propaganda comercial de medicamentos, fumo e bebidas alcoólicas.  
XI - proibir a utilização inconsciente de seres humanos na experimentação de drogas 
e medicamentos novos.  
§ Único - Informados dos riscos, poderão apresentar-se voluntários para os experimentos de drogas e 
remédios novos. 
Justificativa: 
Relvam as estatísticas que se registram, anualmente, setenta mil acidentes orifícios em média, como 
o debito das vítimas. O Instituto Butantã e outros não conseguem atender à demanda de soros anti-
ofídicos no país. Essa deficiência precisa ser suprida com novos estabelecimentos, públicos e 
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privados, destinados à produção de soros anti-ofícios, anti-aracnídeos e anti-escorpionideos, graças 
ao que mais vidas de seres humanos e de animais serão salvas. 
E racional a proibição de propaganda de medicamentos, fumo e bebidas alcoólicas. Afirma o dito 
popular que, de médico e louco, cada um tem um pouco. Em outras palavras, a simples notícia, na 
imprensa, no rádio e na TV, sobre novo remédio no mercado desperta a curiosidade e o interesse de 
muitos, que tratam de utilizá-lo, sem recomendação médica, pouco atentos aos efeitos diretos e 
colaterais que o mesmo possa produzir no organismo. A experiência, não raro, é nefasta, pelos 
distúrbios que provoca, levando à lesão irrecuperável, até à morte. Não é preciso particularizar o 
malefício causado pelos vícios do fumo e das bebidas alcoólicas. A sua propaganda atiça os mais 
fracos e dependentes, quando o mal precisa ser evitado. 
E do conhecimento geral que multinacionais costumam experimentar, solertemente, novos 
medicamentos em populações desprevenidas de países do Terceiro Mundo. Se a experiência coroar-
se de êxito, o produto passa a ser, então, comercializado no país de origem das multinacionais. Se 
não, as cobaias humanas sofrem as consequências da utilização da droga, sem saber o que as 
originou. Como não se pode impedir, por outro lado, que alguém se apresente como voluntario, para 
os experimentos em vista. O que se deve exigir é a informação completa ao voluntário sobre os riscos 
que ocorre, e que estará a sua responsabilidade pessoal. Cumpridas as exigências, nada se pode 
opor a quem queira oferecer-se como voluntário, no desejo de servir à Humanidade.  
Parecer:   
   A sugestão está prejudicada pela supressão integral do art. 347. 
   
   EMENDA:12031 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do art. 347 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 347 ..................................  
..................................................  
III - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre doenças de maior prevalência, medicamentos, 
produtos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como participar de sua 
produção e distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional e à manutenção de 
prioridades sociais em saúde." 
Justificativa: 
É de fundamental importância a inclusão, entre as competências do Estado no campo da saúde, do 
estabelecimento de prioridades voltadas para a erradicação e o controle das doenças endêmicas, as 
quais são ainda prevalentes no Brasil.  
De tal forma, toda a pesquisa e a produção de medicamentos e insumos farmacêuticos devem estar 
voltadas prioritariamente para as doenças de cunho social, única forma de equacionar o problema de 
saúde no País.  
Parecer:   
   O inciso emendado foi suprimido sendo o tema central do mesmo incorporado entre as 
competências do sistema nacional único de saúde, não cabendo o acréscimo proposto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:12078 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do item VII do art. 347 do projeto de Constituição, in fine, a seguinte expressão: " 
...inclusive o do trabalho". 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

Justificativa: 
Diz textualmente o art. 347, item VII, o seguinte: 
“Art. 347, compete ao Estado, mediante o Sistema Único de Saúde: 
VII – controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive o do trabalho. 
A expressão final “inclusive o do trabalho” deve ser suprimida do campo da saúde, eis que, a toda a 
evidencia, trata-se de matéria própria do Direito do Trabalho, mais especificamente de Higiene e 
Segurança do Trabalho. 
Parecer:   
   O item emendado foi suprimido, não cabendo a sua revisão.  
Pela prejudicialidade. 
   
 
 
   EMENDA:13568 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 347, Caput  
Dê-se ao Art. 347 do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 347 - Compete ao Estado mediante o sistema público de saúde:" 
Justificativa: 
A democracia coloca o bem-estar social e a promoção humana com objetivos fundamentais a serem 
alcançados. 
Ao Estado, a democracia reserva papel primordial, como regulador das relações entre os diferentes 
segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurar 
distribuição da riqueza nacional.  
Não, obstante, a Democracia alcança seus objetivos sociais e confere responsabilidades ao Estado, 
sem ser estatizante.  
Não pode ser diferente na área da assistência à saúde da população brasileira. É preciso que o 
Poder Público assuma suas indeclináveis responsabilidades.  
Simultaneamente, é preciso assegurar à Sociedade o direito de participar do processo assistencial, 
quer sob forma de prática liberal, quer sob forma de empresas privadas que atuem respeitando a 
ética profissional.  
A redação final dada ao Projeto de Constituição pela Comissão de Sistematização, para ser 
apreciado e votado pelo plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desequilibrado, 
na sua Seção correspondente à Saúde (art. 343 até art. 354). 
A proposta confunde o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da Assistência 
médico-odontológica. Senão, vejamos: Os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o 
cooperativismo médico, as empresas privadas éticas, que constituem a grande parcela da atual 
estrutura assistencial do País, ficam submetidas ao Sistema Único de Saúde, estatal. Cumprirão as 
determinações que lhe forem feitas e participarão complementarmente na assistência à saúde da 
população. Sempre sob condições do direito público e podendo sofrer intervenção ou desapropriação, 
quando isto interessar ao Sistema Único de Saúde.  
Por todos esses motivos, não é aceitável, para uma Nação que pretende constituir uma sociedade 
aberta, com um mínimo de intervencionismo do Estado – e nunca através da estatização – o texto 
submetido à apreciação dos Constituintes nos termos em que está.  
Parecer:   
   O dispositivo emendado foi suprimido, não cabendo a sua revisão.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:15145 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Alterado. Seção I do Cap. II do  
Título IX  
Dê-se à Seção I - da Saúde, do Capítulo II  
- da Seguridade Social, do Título IX - Da Ordem  
Social a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Art. - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um sistema 
nacional único de saúde, financiado por fundos disciplinados em leis pela União, Estados, Municípios, 
além de outras fontes, tendo em cada nível de governo direção administrativa descentralizada e 
interdependente e controle da comunidade.  
Parágrafo Único - Além de outras fontes, os Fundos de que trata este Artigo receberão recursos do 
Fundo Nacional da Seguridade Social, definidos em lei, nunca inferiores a 30%.  
Art. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, dando 
prioridade à assistência preventiva.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a executará sem a ingerência do Poder 
Público, ressalvada a fiscalização e os casos previstos em lei.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência pública à saúde, 
sob as condições estabelecidas em lei.  
§ 3o. - Fica proibida a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a lei.  
§ 4o. - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em Instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos.  
Art. - Ao Sistema Nacional Único de Saúde compete, além de outras atribuições que a 
lei estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a 
formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento 
científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos 
alimentos, controle de tóxicos e inebriantes proteção do meio-ambiente. 
Justificativa: 
Esta proposta contém as sugestões dos parlamentares ligados à área de saúde. Representa uma 
tomada de posição consciente diante dos graves problemas que afligem esse setor e, de modo 
conciso, oferece solução que representa o anseio de toda sociedade.  
Parecer:   
   O texto proposto é acolhido em sua quase totalidade, definindo-se a necessidade de contrato de 
direito público na participação do setor privado, limitando-se a transferência de recursos para o setor 
privado aos orçamentários e acrescentando-se a saúde ocupacional como competência de sistema 
nacional único de saúde.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15272 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 347  
Suprima-se, do Art. 347, do Projeto de Constituição, os incisos II e III, e renumerem-se os demais. 
Justificativa: 
Atribuir ao Estado, mediante um Sistema Único de Saúde, competência para “prestar assistência 
integral à saúde individual e coletiva” (inciso II) e “disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre 
medicamentos, equipamentos, produtos imunológicos e hemoderivados, e outros insumos de saúde, 
bem como participar de sua produção e distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional” 
(inciso III) é impedir a livre iniciativa na Saúde.  
Os mais de quatro mil hospitais pela livre iniciativa, representam nada menos que 82% da rede 
hospitalar brasileira. Mais de trezentos e quinze mil leitos são particulares, representando cerca de 
75% do total existente no país.  
Um elevado número de municípios possuem unicamente hospitais particulares.  
Milhões de brasileiros são, também, atendidos pela iniciativa privada através de convenções e 
contratos com a Previdência Social.  
Portanto, se considerarmos a verdade de que a iniciativa privada constitui a mola mestra da 
assistência médica no Brasil, querer supri-la ou cingi-la à estatização é prestar um desserviço à 
nação e ao povo brasileiro.  
Garantindo ao Estado participar da produção e distribuição de medicamentos e outros insumos de 
saúde, tendo em vista a preservação da soberania nacional é levar as empresas comerciais, 
industriais e prestadoras de serviços, e até os profissionais liberais, nelas engajados, à imobilização 
pela estatização, que, representada pelo sistema único, obrigará ao pagamento por parte da 
população, de um considerável aumento de impostos, além do consequente fim da propriedade 
privada dos meios de produção.  
Parecer:   
   Acatada em parte a supressão proposta, resguardando-se a fiscalização, controle e participação na 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos como 
competência do sistema nacional único de saúde, mas definindo-se a livre iniciativa privada no setor.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15575 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso VII do artigo 347. 
Justificativa: 
O inciso VII diz que “controlar a qualidade do meio ambiente, inclusive do trabalho” e redundante, 
repetitivo e indevido, pois já está atendido no inciso XXI, do artigo 13, “Dos Direitos Sociais”, a parte 
referente “inclusive o do trabalho” 
A 1ª parte que diz: “controlar a qualidade do meio ambiente” também já foi atendida nos incisos VI e 
VII do artigo 408, “Do Meio Ambiente”, que asseguram aos trabalhadores e comunidades em geral a 
segurança e controle do meio ambiente.  
Parecer:   
   Apesar de acatada a supressão proposta, manteve-se um vínculo mais brando, no art. 351, entre 
saúde e meio-ambiente, em função das intercorrências entre ambos. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16004 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 347, Inciso VII  
Suprima-se do Projeto de Constituição o inciso VII do Artigo 347, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A qualidade do meio ambiente, inclusive do trabalho não é assunto especifico da área da saúde, 
tendo sido contemplada no Capítulo VI – Do Meio Ambiente.  
Parecer:   
   Apesar de acatada a supressão proposta, conservou-se um vínculo mais brando, no Art. 351, entre 
saúde e meio-ambiente, dado as intercorrências entre ambos. Pela aprovação 
   
   EMENDA:16316 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, na Seção, do Capítulo II, do Título IX:  
Art. Compete ao Estado o controle das importações de matérias primas e insumos necessários aos 
suprimentos do parque industrial farmacêutico, observadas as necessidades do país. 
Justificativa: 
O Brasil tem notável dependência externa de matérias primas e insumos para a indústria 
farmacêutica. Milhões de dólares são anualmente dispendidos nas importações, feitas, menos 
atendendo às necessidades do país, mas às necessidades de faturamento e de vendas das 
empresas farmacêuticas, especialmente as multinacionais aqui instaladas.  
O descontrole das importações propicia e é rigorosamente responsável pela avalanche, verdadeira 
torrente de medicamentos, com mais de 35 mil títulos, absolutamente desajustados das necessidades 
farmacológicas. O controle ensejará uma disciplina natural e perfeitamente compatível com as nossas 
carências e necessidades, soberania, defesa da saúde e do consumidor brasileiro.  
Parecer:   
   O controle de equipamentos e outros insumos do setor é competência do Sistema Nacional Único 
de Saúde, o que, por extensão, lhe permite a ingerência no controle de importações dos mesmos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17084 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se na redação do caput do Artigo 347 do Projeto de Constituição, a expressão "único" por 
"Nacional". 
Justificativa: 
A palavra “único” dá a entender que todas as formas de sistemas de prestação de serviço médico se 
darão através do estado. Desta forma a livre iniciativa não teria espaço no Setor de Saúde. 
Entendemos que deva ficar sob os cuidados do Estado a medicina preventiva por ser de ação básica 
de saúde não interferindo em sua plenitude, como está propondo na assistência médico-hospitalar 
prestada pela iniciativa privada.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização acolheu a sugestão e de forma aditiva oferece um novo título ao 
único Sistema de Saúde agora chamado de "Sistema Nacional de Saúde". 
   
   EMENDA:17104 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se mais um item sob no. III renumerando os demais - do art. 347 da Seção I 
(DA SAÚDE), do Capítulo II do Título IX, como segue:  
"III - implantar infraestrutura de saneamento básico"; 
Justificativa: 
Embora possa parecer que o saneamento básico já enteja inserido nas várias formas de ações de 
saúde previstas no Projeto (do art. 344 ao art. 348), é de tudo conveniente que a importante forma de 
PREVINIR DOENÇAS conste de modo expresso no texto constitucional.  
Não tem havido a devida atenção, como o destaque que a matéria tem merecido nos estudos 
científicos, do Estado para as atividades públicas de saneamento básico – que evitam que a 
população adoeça e venha a necessitar de ATENDIMENTO MÉDICO, de HOSPITAIS etc., com 
grande ônus – o custo do atendimento/hospitalização e os índices de resultados, nem sempre 
favoráveis.  
O saneamento básico deveria até mesmo ter primazia, nas ações de saúde de competência da 
União, dos Estados e dos Municípios – para retirar o nosso país da posição estatística negativa em 
Mortalidade Infanto-Juvenil por exemplo. 
Justifica-se, pois, a emenda ora proposta.  
Parecer:   
   A proposição é contemplada, parcialmente, no novo Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:18809 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Inciso VII do Artigo 347, do Projeto de Constituição o seguinte texto:  
"Não será permitido fumar cigarro, charuto, ou cachimbo em nenhum ambiente fechado, nem 
em veículos de transporte coletivo. Nos aviões será vedado fumar em viagens iguais ou inferiores 
a duas horas de duração. Quando superiores a duas horas, o lado direito da aeronave será reservado 
a passageiros não fumantes. Ainda, será obrigatória a inscrição "Prejudicial à Saúde" nas 
embalagens de cigarros". 
Justificativa: 
O direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida (8ª Conferência 
Nacional de Saúde Brasília, 17-21/03/66). O pleno exercício do direito à saúde implica em garantir, 
entre outros, a “qualidade adequada do maio ambiente”.  
O fumo é uma das principais causas do câncer, bronquite, efizemas, enfarte, tromboaquite e também 
do encurtamento da vida e envelhecimento precoce.  
Nos fetos das gestantes que fumam durante a gravidez, produz igualmente efeitos maléficos, 
reduzindo o peso dessas crianças e comprometendo seu desenvolvimento.  
O fumante tem maior probabilidade de ficar doente e, no caso de necessitar de cirurgias, à presa das 
doenças pulmonares.  
O fumo é a causa de 30% dos incêndios.  
Pouco ou nada se tem feito em defesa dos não-fumantes, mesmo estando comprovado que, em 
ambiente fechado, os não-fumantes passam a fumar, indiretamente, na proporção de um terço do 
tabaco expedido no local. Conforme pesquisas criteriosas, as crianças que passeiam de automóvel 
com pais tabagistas, aspiram tanta fumaça que passam a apresentar sintomas de intoxicação nos 
dias seguintes. Com relação à chamada “Morte do Sono” quando, sem causa aparente, a mãe que 
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deixou o recém-nascido dormindo, o encontra morto, há fortes indícios de que a causa é o fumo, pois 
sempre é constatado que os pais são tabagistas.  
É muito desagradável e até irritante participar de um grupo de trabalho, ou mesmo de uma reunião 
social com fumantes que subvertem as funções do aparelho respiratório transformando-o em 
chaminé.  
Sem dúvida, o bem-estar e a saúde dos não-fumantes estão em jogo quando estes tornam, sem 
querer, em “fumantes passivos”.  
Felipe Gonzáles, o grande estadista e primeiro-ministro espanhol, declarou textualmente: “Como 
político, tenho que prestar muita atenção para não incomodar os outros. Pergunto sempre se as 
pessoas se incomodam com o meu charuto. Acho que os fumantes é que devem respeitar os que não 
fumam e não o contrário”.  
Diz o Dr. Mirra (do Hospital do Câncer) que 30% dos malefícios do fumo são absorvidos pelo não-
fumante, em presença de alguém que fume. Se o ambiente for fechado e o ar condicionado estiver 
ligado, o percentual sobe.  
Nos restaurantes, quem esperou meia hora, degustando na imaginação o prato que pediu, ao vê-lo 
chegar percebe que, na mesa ao lado, o pessoal acabou de almoçar e, enquanto não vêm a conta e 
o café, solta baforadas em sua direção, tirando o gosto e o apetite. Teria sido um ato civilizado 
aguardar 2 minutos para fazê-lo fora do ambiente em que se ingerem alimentos.  
Mas o calor mal é o das crianças e adolescentes que são bombardeados diariamente com a ideia 
milionariamente divulgada na TV de que a “preferência nacional” é pelo “sabor bem Brasil”, “leve e 
suave” num “estilo de vida” de “quem sabe o que quer” e chega “ao sucesso”.  
Todos sabemos, e está cientificamente provado, que a verdade é exatamente o oposto de tudo isso, 
numa autentica inversão de valores. Nos países mais adiantados, a lei obriga a impressão de uma 
caveira em cada maço de cigarros e os seus anúncios são proibidos até altas horas na TV e também 
em outros meios de comunicação.  
Conhecendo-se os malefícios que o fumo tem causado à pessoa humana e a ingestão permanente 
de fumaça pelas vias respiratórias ao organismo quando em ambiente fechado é considerada uma 
violência, ao bem-estar e a saúde daqueles que não têm o vício do fumo, causando-lhes danos por 
vezes irreparáveis, plenamente se justifica a terminante proibição de se fumar em ambientes 
fechados. 
Parecer:   
   A matéria proposta é de natureza não constitucional. O texto da futura Constituição não pode entrar 
nos detalhes propostos pela emenda acima referida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19064 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 351, com a fusão dos arts. 347 e seu § único e 350, da Seção I, que trata da Saúde, 
do Capítulo II, do Título IX, do Projeto de Constituição, uma nova redação, na forma do seguinte 
artigo:  
"Art. 351 - Ao Sistema Nacional Único de Saúde, além de outras atribuições que a lei estabelecer, 
compete controlar, fiscalizar e participar na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, disciplinar a formação e utilização de recursos 
humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico, produção e 
qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio ambiente e 
saúde ocupacional." 
Justificativa: 
Consoante a mesma orientação de rever as disposições do Projeto relativas à Saúde par lhe dar uma 
formulação sintética, propõe-se, através desta emenda, a fusão dos três artigos enumerados, 
reunindo num novo texto, resumido, os elementos e as ações básicas que devem estruturar o 
Sistema Nacional Único de Saúde. Convém que a norma constitucional estabeleça apenas as áreas 
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da competência do Sistema, ficando para a lei ordinária a tarefa de especificar suas atribuições 
pormenorizadas e os demais elementos necessários a sua organização e execução.  
Parecer:   
   O conteúdo da emenda foi totalmente aproveitado pelo Relator no seu Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:19243 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do Artigo 347 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"III - O Poder Público terá o monopólio da importação de matéria-prima químico-farmacêutica e 
organizará um sistema estatal de produção e distribuição, sob o princípio da soberania nacional, de 
componentes farmacêuticos básicos, medicamentos, produtos químicos, 
biotecnológicos, odontológicos, sangue e hemoderivados, estabelecendo uma relação básica de 
produtos com rigoroso controle de qualidade, visando suprir toda a demanda e torná-los acessíveis a 
toda população." 
Justificativa: 
Subscrevem emenda idêntica milhares de eleitores de todo o País. Ao apresenta-lo, nos mesmos 
moldes, queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social.  
Parecer:   
   O monopólio estatal da importação de matéria-prima químico-farmacêutica pode ser uma medida 
útil na assistência farmacêutica à população. Porém, dada a complexidade do assunto e suas 
especificidades, a matéria não deve ser considerada de nível constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19742 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao artigo 347, I acrescente-se:  
I - Formular políticas e elaborar planos de saúde, com prevalência das ações preventivas sobre as 
curativas, e integrados numa política de alimentação popular. 
Justificativa: 
Mister se faz que os responsáveis pela política de saúde no país se voltem para as grandes 
endemias nacionais, de origem tropical, e minimizem os problemas curativos que usam tecnologias 
importadas e que absorvem grande parte dos recursos à saúde destinados contra endemias e 
doenças parasitárias.  
As ações preventivas atingindo populações carentes, em massa, vão evitar mau uso de recursos em 
futuras ações curativas.  
Por outro lado, todo planejamento de saúde deve ser vinculado a estudos de alimentação para o 
povo, sabido que é que a estudos de alimentação para o povo, sabido que é que a subnutrição e o 
problema de saúde fundamental do país, fatos sobejamente conhecidos, desde os estudos pioneiros 
de Josué de Castro.  
Só assim corrigimos a ideia de que o Brasil é um vasto hospital. 
Parecer:   
   A Emenda é contemplada, em seu mérito, no novo texto de Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:19849 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no Art. 347, Inciso VII, da Seção I, Capítulo II, do Título IX do Projeto de Constituição, a 
seguinte expressão:  
"Art. 347 - ................................  
............................................  
VII - ........ a qualidade do meio ambiente .  
............................................"  
Justificativa: 
As ações e programas, relacionados com o meio ambiente e a preservação de sua qualidade, gozam 
de autonomia operacional e de formulação de políticas em relação aquelas da área de saúde. 
Convém, portanto, manter essa autonomia, retirando do Sistema de Saúde a função de controle da 
qualidade do meio ambiente.  
Parecer:   
   Em verdade, o controle de qualidade do meio ambiente hipertrofia o sistema de saúde 
desnecessariamente. Considerando, entretanto, a interdependência entre saúde e meio ambiente, 
opta-se pela expressão proteção do meio ambiente, no art. 351, mais afeta ao objetivo em tela.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20063 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
- Dispositivo Emendado: Art. 347, inciso III  
* Dá nova redação ao inciso III do artigo 347:  
Art. 347 - ..................................  
III - Deter o monopólio da importação de matéria prima químico-farmacêutica e organizar um Sistema 
Estadual de Produção e Distribuição, sob o princípio da soberania nacional, de 
componentes farmacêuticos básicos, medicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, 
produtos imunobiológicos e biotecnológicos, sangue, hemoderivados e outros insumos de saúde, 
estabelecendo uma relação básica de produtos com rigoroso controle de qualidade, visando suprir 
toda demanda e torná-los acessíveis a toda população. 
Justificativa: 
Grande distorções, perdas de divisas, dependência e abdicação da soberania nacional, é o que vem 
acontecendo em muitas áreas principalmente no setor farmacêutico no Brasil.  
Daí a providencias propostas: 
- monopólio do setor público para importação da matéria prima químico-farmacêutica, podendo o 
Brasil escolher mercados mais convenientes para os interesses nacionais. Às vezes é possível 
comprar determinado produtos em mercados internacionais alternativos dos grandes monopólios 
multinacionais pagando até 100, vezes menos com grande economia para o país.  
- organizar em Sistema Estatal de Produção de medicamentos e outros insumos é a única forma de 
efetivar um controle real sob o setor privado tanto na fiscalização, formação de preços, 
direcionamento da produção e domínio nacional da tecnologia.  
- estabelecer uma relação básica é estabelecer prioridade para incorporar como consumidores destes 
produtos cerca de 40 milhões de brasileiros, hoje, totalmente marginalizados ao acesso a estes 
produtos.  
Parecer:   
   O tema central do dispositivo citado foi incorporado na definição de competência do Sistema Único 
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de Saúde, não comportando o nível de detalhamento solicitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20440 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 345 e acrescente-se um parágrafo único, suprimindo-se os artigos 
347, 348, 349, 350 e 351 do Projeto de Constituição.  
"Art.345 - Compete ao Poder Público organizar e tutelar a saúde pública, assim compreendidos 
os serviços de saneamento e controle ambiental, vigilância sanitária epidemológica e 
medidas preventivas, educação sanitária e educação física".  
Parágrafo único - O atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico será exercida pela 
iniciativa privada e, pelo Poder Público, através de serviços próprios". 
Justificativa: 
A presente proposta tem por objetivo definir a área de atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, na execução dos serviços de saúde chamados uti universi e uti singuli. 
Os denominados serviços uti universi pertencem não rol daqueles que incubem ao Estado promover 
com exclusividade, diretamente, ao através de concessionários, porque relacionados intimamente 
com as atribuições do poder público, para cujo exercício a Administração usa de sua supremacia 
sobre os administrados, atingindo toda a população, sem destaque de um usuário determinado. 
De outra parte, os serviços uti singuli que se caracterizam por não afetar substancialmente as 
necessidades da comunidade, mas satisfazer os interesses comuns de seus membros, sendo de 
utilização individual e facultativa, devem ser deixados à iniciativa particular, atuando o Estado sobre a 
sua regulamentação e controle, através de fixação legislativa de padrões mínimos a serem 
observados pela fiscalização do exercício profissional e do atendimento dos padrões legais mínimos.  
Assim, a execução dos serviços uti singuli caberia à iniciativa privada e ao estado, mas seriam 
regulamentados e, até certos limites, fiscalizados pelo poder público. Quando prestados pelo Estado 
atingiram a toda a população, sendo gratuitos quando postos á disposição da população de baixa 
renda. 
Quando prestados por particulares, seriam remunerados conforme o gabarito e especificação dos 
prestadores, tendo em vista a livre concorrência. 
A consequência nefasta do dispositivo atingirá também trabalhadores com o desemprego. 
A supressão ora proposta dos artigos 347, 348, 349, 350 e 351 é imperiosa em face da alteração do 
disposto no art. 345 do Projeto de Constituição.  
É notório que, no Brasil, os serviços públicos de saúde são insatisfatórios, mesmo sem a exigência de 
um Sistema Único, quanto mais se tal sistema for implantado.  
Parecer:   
   O Relator suprimiu os artigos 345, 347, 349, 350 e 351.  
Assim, fica prejudicada a análise da emenda quanto ao Art. 345. Quando à supressão dos outros 
artigos, a emenda foi acolhida, com exceção do artigo 348.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20873 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do final do artigo 263 do Substitutivo do Relator do 
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Trata-se de assunto já constante do inciso XVII, do art. 7º, que elenca entre os direitos do trabalhador 
“Saúde, Higiene e Segurança”. 
Segurança do trabalho é matéria eminentemente técnica, de engenharia, que somente em uma 
pequena parte tem a ver com o sistema de saúde. Mais importante, porém, é que colocar esse 
assunto sob o ângulo da saúde é enfraquecer o direito do trabalhador e subordinar o principal ao 
acessório. Não basta cuidar da saúde, abalada, do trabalhador; e imperioso agir para que ele nem 
tenha problemas de saúde.  
O máximo empenho deve ser concentrado na prevenção de acidentes e doenças profissionais. Para 
isso é preciso cuidar de assuntos que não dizem respeito aos profissionais de saúde. Com efeito, a 
maior atenção deve ser dada aos métodos de trabalho, aos fluxos e rotinas de produção, á 
resistência dos materiais empregados, à disposição de resíduos e aparas. 
Positivamente, o sistema único de saúde nada tem a ver com tais assuntos, além de já estar super 
assombreado com outras ingentes tarefas de igual relevância.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
portanto, um grande trabalho de saúde pública a ser executado. Entregar-lhe também a Segurança e 
Higiene do trabalho é aumentar a carga, além daquela, realmente devida e ainda nos seus primeiros 
passos.  
Não é sem razão que o assunto, atualmente é de competência do Ministério do Trabalho, em perfeita 
harmonia com o que ocorre no âmbito internacional, onde a entidade encarregada dessas questões é 
a OIT-Organização Internacional do Trabalho, e não a DMS- Organização Mundial de Saúde.  
Saúde Ocupacional é uma tradução incompleta do sistema norte-americano de Occupational Health 
and Safety, que abrange tanto a saúde como a segurança, dois assuntos distintos, mas tratados 
conjuntamente, por uma única agência governamental.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações coletivas na área de Segurança 
do Trabalhador? 
Se a fiscalização permanecer no Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção 
desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria conflito 
de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944. Com a criação das CIPAs – 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da história do trabalhador 
brasileiro.  
Desde então a matéria tem sido confiada ao Ministério do Trabalho, que cuida de todos os aspectos 
da atividade laboral, e que já orientou a formação de 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20 mil 
Engenheiros de Segurança do Trabalho e 50 mil Técnicos de Segurança do Trabalho. No ano de 
1986, conforme divulgação dos dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de 
trabalhadores ficaram acidentados devido às condições inseguras das máquinas e equipamentos, 
enquanto apenas 7 mil trabalhadores foram afastados temporariamente por doença do trabalho, o 
que demonstra que o problema básico não é de medicina nas máquinas e meio ambiente, através de 
processos tecnológicos.  
Em 1972 o índice de acidentes do trabalho no Brasil foi recorde alcançado a cifra de 18,47%; de lá 
pra cá, tem caído progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente. Isso mostra o acerto do 
tratamento atualmente dado ao assunto, que não deve ser modificado. É o que se pretende com a 
supressão proposta.  
Em síntese, se a “saúde ocupacional” permanecer onde se encontra, o sistema único ou deixará de 
ser “único” ou, pior que isso, para permanecer único, prejudicará enormemente o trabalhador. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
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humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:21182 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 263 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo único:  
"Art. 263. ..................................  
............................................  
Parágrafo único. As ações que visem à garantia da segurança, higiene e medicina do trabalho, da 
proteção da saúde e da integridade física, orgânica e mental dos trabalhadores serão custeadas 
mediante contribuição do Poder Público, em todos os níveis, com a participação das empresas e 
associações profissionais e sindicais." 
Justificativa: 
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A fontes de custeio para as medidas de segurança, higiene e medicina do trabalho devem ser 
específicas e independentes. Da mesma forma é indispensável que, do custeio dessas ações, 
participem, não só o Poder Público, em todos os níveis, mas também, as empresas e associações de 
classe, única forma de se dotar o sistema de recursos suficientes para garantir sua eficácia. A 
participação de todos, em níveis que a lei ordinária definirá, é condição indisponível para a segurança 
e a manutenção da saúde do trabalhador.  
Parecer:   
   A emenda proposta está contida, implicitamente, na atribuição do Sistema único quanto à Saúde 
Ocupacional. No que diz respeito ao custeio específico das ações da Saúde Ocupacional, julgamos 
pertencer à esfera das leis complementares e ordinárias.  
Somos, pois, pela sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21325 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo II - Da Seguridade Social  
Seção I - Da Saúde  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização 
de recursos humanos, as ações de saneamento básico,  
desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e 
qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
Justifica-se a supressão “saúde ocupacional” do texto do artigo.  
Justifica-se esta proposição por diferentes razoes. A expressão saúde ocupacional, tradução literal de 
“occupational health”, na realidade abrange as atividades técnicas desempenhadas no campo 
especifico da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, tendo sobretudo o caráter preventivo,, 
predominantemente no domínio da engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à excesso da 
Inspeção do Trabalho.  
Por outro lado, não só historicamente, como também sob o prisma do Direito Internacional, da 
legislação comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-científico, a aplicação das normas sobre a 
saúde ocupacional constitui e deve continuar a construir a própria Inspeção do Trabalho, encargo de 
relevo do Ministério do Trabalho já previsto no atual projeto de Constituição. É esta prática corrente 
em países como França, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos da América do Norte, URSS, entre 
outros.  
Portando, estando a saúde ocupacional integrada à própria Inspeção do Trabalho, esta expressão 
deve ser suprimida deste artigo do texto do projeto constitucional.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
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a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda.   
   
   EMENDA:21326 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo II - Da Seguridade Social  
Seção I - Da Saúde  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização 
de recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e 
o controle e fiscalização da produção e qualidade dos alimentos, controle de tóxicos e 
inebriantes, proteção do meio ambiente e tratamento dos infortúnios do trabalho. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “saúde ocupacional” para “tratamento dos infortúnios do 
trabalho” no texto do artigo.  
Justifica-se esta proposição por várias razões. A expressão “saúde ocupacional”, tradução literal de 
“occupacional health”, na realidade abrange as atividades técnicas desempenhadas no campo 
específico da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, tendo sobretudo caráter preventivo, 
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predominantemente domínio de Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
Inspeção do Trabalho.  
Por outro lado, não só historicamente, como também sob o prisma do Direito Internacional, da 
Legislação Comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-cientifico, a aplicação das normas sobre 
saúde ocupacional constitui e deve continuar a constituir a própria inspeção do Trabalho, encargo 
este de relevo do Ministério do Trabalho, já previsto no atual projeto de Constituição. É esta a pratica 
corrente em países tais como a Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos da América do Norte, 
Japão, URSS entre outros. 
Portanto, estando a saúde ocupacional integrada à própria Inspeção do Trabalho, esta expressão 
deve ser suprimida do texto deste artigo, podendo ser substituída por tratamento dos infortúnios do 
trabalho, que efetiva e tecnicamente se refere à ação de saúde na qual apenas o agente etimológico 
desencadeante difere dos demais. É o que se propõe.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda.   
   
   EMENDA:21713 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 263, o seguinte dispositivo:  
Parágrafo único - Toda e qualquer experiência realizado, em território nacional, na área 
de biotecnologia fica sob o controle da sociedade, na forma que a lei determinar. 
Justificativa: 
As autoridades mundiais estão começando a estabelecer limitações para as experiências biológicas 
devido ao potencial de danos nelas envolvido.  
Muitas experiências in vitro podem enveredar, em futuro não tão distante, para a tentativa da criação 
de uma humanidade perfeita, no melhor estilo nazista. Recentemente, um cientista francês fez 
denúncias de que já estariam ocorrendo experiência de fecundação de ovelhas com óvulos humanos. 
E pedia, justificadamente, que a sociedade passasse a ter o controle dessas experiências.  
Acredito que esse tipo de cuidado deve ser erigido em norma constitucional. Acolho a argumentação 
de que o Estado, mais especialmente o Governo, não pode ser juiz dessa fiscalização pois sobretudo 
a ela poderia interessar, em determinado momento, que essas experiências fossem desenvolvidas.  
Deve ser notado, embora ainda sem comprovação irredutível, que experiências genéticas poderiam 
ter sido as causadoras do vírus da AIDS, que tanto preocupa a humanidade no momento atual.  
Parecer:   
   A emenda é aditiva e propõe um parágrafo para o Art. 263 onde esteja previsto o controle pela 
sociedade, na forma da lei, de toda experiência realizada na área de biotecnologia.  
Justifica a proposta baseada no risco das experiências genéticas para a humanidade e no perigo de 
seu controle ficar nas mãos do governo.  
Sem entrar no mérito da emenda, a matéria por estar sujeita à evolução científica e tecnológica, não 
foi considerada de natureza constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21980 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo II - Da Seguridade Social  
Seção - Da Saúde  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, imunológicos, 
hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos humanos, as ações 
de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da 
produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio 
ambiente. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “saúde ocupacional” para “tratamento dos infortúnios do 
trabalho” no texto do artigo.  
Justifica-se esta proposição por várias razões. A expressão “saúde ocupacional”, tradução literal de 
“occupacional health”, na realidade abrange as atividades técnicas desempenhadas no campo 
específico da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, tendo sobretudo caráter preventivo, 
predominantemente domínio de Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
Inspeção do Trabalho.  
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Por outro lado, não só historicamente, como também sob o prisma do Direito Internacional, da 
Legislação Comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-cientifico, a aplicação das normas sobre 
saúde ocupacional constitui e deve continuar a constituir a própria inspeção do Trabalho, encargo 
este de relevo do Ministério do Trabalho, já previsto no atual projeto de Constituição. É esta a pratica 
corrente em países tais como a Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos da América do Norte, 
Japão, URSS entre outros. 
Portanto, estando a saúde ocupacional integrada à própria Inspeção do Trabalho, esta expressão 
deve ser suprimida deste artigo do texto do projeto constitucional. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:22049 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Transponha-se § 3o. do Art. 291 do Capítulo V  
Da Comunicação  
para a Seção I  
Da Saúde  
Art. 263  
"Art. 263 - ................................  
Parágrafo Único É vedada a propaganda comercial de medicamentos, formas de tratamento 
de saúde, tabaco, bebidas alcóolicas e agrotóxicos." 
Justificativa: 
Valemo-nos do seguinte pressuposto para justificar tal transposição: uma coisa é se defender um 
principio na área da saúde onde a preocupação primordial é a proteção do cidadão e do consumidor, 
visando-se, consequentemente, o bem-estar coletivo. Tais argumentos são extremamente válidos 
pois são voltados para a área da saúde e do meio ambiente (tabagismo passivo).  
Por outro lado, tais argumentos tornam-se menos convincentes, quando tratados na área da 
comunicação, uma vez que, nossa posição torna-se a de censor e até mesmo, de repressor, dando-
se assim uma conotação de estarmos colhendo a liberdade de imprensa, o que, absolutamente não é 
o caso. Estamos sim, incumbidos em preservar e salvaguardar a saúde e o bem-estar da população 
brasileira.  
Parecer:   
   Entendeu o Relator haver acatado a presente Emenda, no seu mérito, ao adotar redação genérica, 
onde remete à Lei a regulamentação da matéria.  
Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitórias - Art. 67 do Substitutivo - os aspectos de 
prazos, objetos de polêmica.  
Com tal medida, ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emendas supressivas e aquelas de caráter 
modificativo - ainda que parcialmente. 
   
   EMENDA:22248 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se ao final do artigo 263, a expressão "Saúde Ocupacional", ficando o citado dispositivo 
legal com a seguinte redação:  
Título IX: Da Ordem Social  
Capítulo II: Da Seguridade Social  
Seção I: Da Saúde  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos, as ações de saneamento básico,  
desenvolvimento científico e tecnológico e o controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio-
ambiente. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão da expressão “Saúde Ocupacional” para “tratamento dos infortúnios do 
trabalho” no texto do artigo.  
Justifica-se tal proposição por várias razões. A expressão “saúde ocupacional”, tradução literal de 
“occupacional health”, na realidade abrange as atividades técnicas desempenhadas no campo 
específico da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, tendo sobretudo caráter preventivo, 
predominantemente domínio de Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
Inspeção do Trabalho.  
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Por outro lado, não só historicamente, como também sob o prisma do Direito Internacional, da 
Legislação Comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-cientifico, a aplicação das normas sobre 
saúde ocupacional constitui e deve continuar a constituir a própria inspeção do Trabalho, encargo 
este de relevo do Ministério do Trabalho, já previsto no atual projeto de Constituição. É esta a pratica 
corrente em países tais como a Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos da América do Norte, 
Japão, URSS entre outros. 
Portanto, estando a saúde ocupacional integrada à própria Inspeção do Trabalho, esta expressão 
deve ser suprimida deste artigo do texto do projeto constitucional. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda.    
   
   EMENDA:22267 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Estende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
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A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá para cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho” – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
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OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:22825 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se os seguintes § ao art. 263.  
§ 1o. - O Poder Público assegurará a prestação de assistência farmacêutica, no plano da atenção 
básica de saúde, a todos os brasileiros.  
§ 2o. - As aquisições de produtos farmacêuticos, para uso públicos, recairão nos artigos produzidos 
por empresas nacionais, quando disponíveis internamente. 
Justificativa: 
As ações básicas de saúde, precárias em nosso país, tem como um dos seus principais componentes 
a assistência farmacêutica, que só se efetivará com uma fonte indústria nacional no setor.  
Parecer:   
   A emenda propõe que o poder público assegure prestação de assistência farmacêutica a todos os 
brasileiros, na atenção básica à saúde e que as aquisições de medicamentos recaiam sobre 
empresas nacionais, quando disponíveis.  
A emenda é justificada pela necessidade de fortalecer o segmento nacional da indústria 
farmacêutica.  
Apesar de bastante louvável a intenção da emenda, o relator considerou a matéria de natureza não 
constitucional, podendo ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22957 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - Capítulo II - Seção I  
Inclua-se, após o art. 263, um dispositivo com a seguinte redação, renumerando-se os 
demais artigos.  
"Art. - É vedado todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e tecidos humanos." 
Justificativa: 
O Projeto comtemplava, no parágrafo único do seu art. 354. A vedação do comércio de órgãos e 
tecidos humanos. Inexplicavelmente, essa vedação foi eliminada no atual Projeto. A emenda interna 
reeditá-la, acrescendo a vedação do comercio de sangue. São conhecidos os danos que essa 
comercialização, na verdade criminosa, tem causado à saúde em geral.  
Parecer:   
   A emenda propõe vedar todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e tecidos humanos.  
Apesar de ser bastante meritosa a proposta, o relator houve por bem considerar a matéria como de 
Lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23268 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se, ao final do art. 263, a expressão, "Saúde Ocupacional", ficando o citado dispositivo 
legal com a seguinte redação:  
TÍTULO IX : DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II: DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEÇÃO I: DA SAÚDE  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos, as ações de saneamento básico,  
desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e 
qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “Saúde Ocupacional”, no texto do artigo. 
Justifica-se tal proposição por diferentes razões. A expressão “Saúde Ocupacional”, tradução literal 
de “occupational health”; na realidade abrange as atividades técnicas desemprenhadas no campo 
específico da segurança higiene e medicina do trabalho, tendo sobretudo um caráter preventivo, 
predominantemente no domínio da Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
inspeção do trabalho. 
Por outro lado, não só historicamente, seguindo refere o Ministro Arnaldo Sussekind, com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do Trabalho, como também 
sob o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-
cientifico, a aplicação das normas sobre a saúde ocupacional constitui e deve continuar a própria 
inspeção do trabalho e deve continuar a construir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo 
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do Ministério do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como Inglaterra, Espanha, 
França, Estados Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
Portanto, estando a “Saúde Ocupacional” integrada à própria inspeção do trabalho, esta expressão 
deve ser suprida do texto do artigo constitucional.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:23335 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Art. - 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do artigo 263 do Substitutivo do Relator do Projeto 
da Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Estende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
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Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho” – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
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para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:23640 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 263.  
Dê-se ao art. 263 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 263 - Ao Sistema Nacional de Saúde compete o controle e a fiscalização da produção 
de medicamentos e equipamentos, promover a formação de recursos humanos e as ações de 
saneamento básico." 
Justificativa: 
A redação atual é prolixa e invasiva. Note-se em primeiro lugar, que numa sociedade pluralista o 
indivíduo deve ter o direito de opção entre os serviços de saúde do Estado (aos quais pagaria apenas 
modifica contribuição em benefício da assistência aos privilegiados) e os serviços médicos privados. 
Não cabe assim falar em sistema nacional único de saúde, expressão tipicamente usada nos países 
que praticam o chamado “centralismo democrático”, isto é o socialismo marxista. O campo próprio de 
ação governamental é a fiscalização e não a produção de remédios, que deve ser deixada à iniciativa 
privada, mais eficiente. Se computados adequadamente os custos diretos e indiretos, a produção 
estatal de remédios é muito mais cara que a dos laboratórios privados. A função própria do Governo 
é tornar os remédios acessíveis ao público através da rede de previdência e não competir 
industrialmente com a indústria privada.  
A menção ao desenvolvimento científico e tecnológico é descabida por já existir um capítulo especial 
sobre a ciência e tecnologia. O mesmo cabe dizer em relação ao meio ambiente. O controle de 
tóxicos deve ficar na área do Ministério da Justiça e a questão da saúde ocupacional se relaciona 
mais adequadamente com as atividades dos Ministérios do Trabalho.  
Parecer:   
   A emenda altera a redação do Art. 263 suprimindo muitas das competências do Estado, por meio 
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do Sistema Único de Saúde.  
O relator achou por bem manter a redação anterior, uma vez que é favorável à participação do 
Estado na produção de insumos para o setor, como medida que garante a independência setorial na 
área dos medicamentos básicos.  
Quanto à ciência e tecnologia aqui colocada, é claro que se refere aos seus aspectos vinculados à 
saúde, os quais devem obedecer a uma prioridade do Estado para problemas específicos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23645 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 263.  
Suprima-se a expressão: "... e Saúde Ocupacional" do art. 263 do Substitutivo do Relator ao Projeto 
da Constituição. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
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nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
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do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:23713 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO. Seção I do Cap. II do  
Título IX  
Dê-se á Seção I - da Saúde, do Capítulo II -  
da Seguridade Social, do Título IX - Da Ordem Social a seguinte redação:  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
Capítulo II  
DA SEGURIDADE SOCIAL  
Seção I  
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DA SAÚDE  
Art. saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pelo acesso igualitário a um sistema 
nacional único de saúde, financiado por fundos disciplinados em leis pela União, Estados, Municípios, 
além de outras fontes, tendo em cada nível de governo direção administrativa descentralizada e 
interdependente e controle da comunidade.  
Parágrafo único - Além de outras fontes, os Fundos de que trata este Artigo receberão recursos do 
Fundo Nacional de Seguridade Social, definidos em lei, nunca inferior a 30%.  
Art. - Cabe ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das ações de saúde, dando 
prioridade à assistência preventiva.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que a executará sem a ingerência do Poder 
Público, ressalvada a fiscalização e os casos previstos em lei.  
§ 2o. - O setor privado de prestação de serviços de saúde participará na assistência pública à saúde, 
sob as condições estabelecidas em lei.  
§ 3o. - Fica proibida a exploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeiras, dos serviços de assistência à saúde no País, conforme dispuser a  
lei. § 4o. - É vedada a destinação de recursos  
públicos para investimento em Instituições  
privadas de saúde com fins lucrativos.  
Art. - Ao Sistema Nacional Único de Saúde compete, além de outras atribuições que a 
lei estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e  
outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento 
básico, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e qualidade 
nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
Esta proposta contem as sugestões dos parlamentares ligados à área de saúde. Representa uma 
tomada de posição consciente diante dos graves problemas que afligem esse setor e, de modo 
conciso, oferece que representa o anseio de toda sociedade.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração de toda a Seção de Saúde.  
Muitas das propostas contidas na emenda foram acolhidas pelo Relator de forma integral, outras 
parcialmente ou com outra redação.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23882 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifique-se o final do artigo 263, suprimindo a expressão "Saúde Ocupacional", substituindo-a por 
"tratamento dos infortúnios do trabalho" ficando assim redigido o citado dispositivo:  
TÍTULO IV: DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II: DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEÇÃO I: DA SAÚDE  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e 
o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos 
e inebriantes, proteção do meio ambiente e tratamento dos infortúnios do trabalho. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “Saúde Ocupacional”, do artigo 263, vem atender aos interesses do 
trabalhador brasileiro, pois do contrário será violada a tradição nacional e universal de que as 
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relações e condições no trabalho são, e sempre foram pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao 
Ministério da Saúde, como prescreve a nossa jurisprudência.  
Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil; é de origem inglesa (Occupational Health) 
e em nossa língua significa “Saúde nas atividades de trabalho”. As condições de trabalho é que vão 
determinar a existência de riscos à integridade física do trabalhador. A competência dessa matéria 
sempre foi do Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais 
direitos do homem em relação ao trabalho.  
Como pode a Inspeção Federal do Trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios com quebra da 
unidade de fiscalização ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações 
Coletivas na área de Segurança do Trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública onde o problema das endemias é desafio permanente 
ainda sem perspectiva de solução, ou seja; pratica a medicina preventiva e curativa. Mas, nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscal e 
normatizadora, em todos os segmentos: engenharia de segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, 
férias, salário, identificação, duração do trabalho e outras.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança do trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção 
desse serviço no mesmo Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria 
conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa, é a tradição do direito do trabalho contida no Direito Internacional e evidenciada na legislação 
comparada, que tem base técnico-cientifica e está registrada nos anuais da História do Trabalhador 
brasileiro.  
Portanto, pretende-se suprimir a expressão como resultado lógico dos fatos expostos para atender ao 
interesse nacional e se ajustar à Política de Segurança do Trabalhador, coerente com as Convenções 
Internacionais da OIT, de observância mundial. É por isso que a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT – é o Fórum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde. Aliás, as relações 
capital/trabalho são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho. 
O Sistema Único de Saúde é voltado á Saúde Pública e não deve intervir nos meios produtivos, pois 
aí o fator principal é a causa dos riscos, isto é, A prevenção de acidentes de trabalho, que deve 
continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho, enquanto o tratamento dos 
infortúnios do trabalho é ação de saúde, que deverá ser exercida no contexto do Sistema de Saúde, 
ainda que seu agente etiológico decorra da atividade laborativa, onde se inclui os acidentes de 
trajeto. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
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psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:23979 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art 263 do Projeto de Constituição.  
- Suprima-se do art. 263 do Projeto de Constituição as palavras: "e saúde ocupacional". 
Justificativa: 
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde. Tratar desse 
assunto na Carta Magna é intervencionismo indevido, tirânico e de índole cartorial. 
Como pode a fiscalização na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou permanecer ao 
Ministério de Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas da área de Segurança do Trabalho? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
O Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há, portanto, um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
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A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
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considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:24087 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 263  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
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nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há, portanto, um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho” – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
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do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:24184 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
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O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há, portanto, um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
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acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho” – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 90  

 

do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:24258 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional"  
do Art. 263 do Substitutivo do Relator do Projeto da Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
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Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho” – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
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- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:24683 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional"  
do Art. 263 do substitutivo do Relator do projeto da Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
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daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
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a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:24816 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional"  
do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
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Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normalizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene e 
Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
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seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
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sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:24961 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se ao final do artigo 263 a  
expressão "Saúde Ocupacional" pela expressão "tratamento dos infortúnios do trabalho", ficando o 
citado dispositivo legal assim redigido:  
Título IV: da Ordem Social  
Capítulo II: da Seguridade Social  
Seção I: da Saúde  
Art. 263 ....................................  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, biológicos, 
hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos humanos, as ações 
de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da 
produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio 
ambiente e tratamento dos infortúnios do trabalho. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “Saúde Ocupacional”, no texto do artigo. 
Justifica-se tal proposição por diferentes razões. A expressão “Saúde Ocupacional”, tradução literal 
de “occupational Health”; na realidade abrange as atividades técnicas desemprenhadas no campo 
específico da segurança higiene e medicina do trabalho, tendo sobretudo um caráter preventivo, 
predominantemente no domínio da Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
inspeção do trabalho. 
Por outro lado, não só historicamente, seguindo refere o Ministro Arnaldo Sussekind, com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do Trabalho, como também 
sob o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-
cientifico, a aplicação das normas sobre a saúde ocupacional constitui e deve continuar a própria 
inspeção do trabalho e deve continuar a construir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo 
do Ministério do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como Inglaterra, Espanha, 
França, Estados Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
Portanto, estando a “Saúde Ocupacional” integrada à própria inspeção do trabalho, esta expressão 
deve ser suprida do texto do artigo constitucional, podendo ser substituída por “tratamento dos 
infortúnios do trabalho”, que efetiva e tecnicamente se refere à ação de saúde, na qual apenas o 
agente etiológico desencadeante difere dos demais. 
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" do Art. 263 para "tratamento dos 
infortúnios do trabalho".  
Considera que as ações de segurança, higiene e medicina do trabalho, englobadas pela expressão 
"saúde ocupacional" devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema único de saúde.  
Tendo em vista a retirada a expressão "saúde ocupacional" pelo Relator, fica prejudicada a análise da 
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Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:25051 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do art. 263 do substitutivo do Relator do projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
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nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal . E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
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do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25104 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
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Trata-se de assunto já constante ao Inciso XVII do Art. 7º (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais) 
que reza: “Saúde, Higiene e Segurança”.  
Ademais, a matéria é própria de lei ordinária, acrescendo ainda que as praxes nacionais e 
internacionais a mentem na pasta do Trabalho e não na da Saúde. 
O direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, sob pena de prejuízo aos seus 
legítimos interesses.  
O artigo em foco quebra a tradição de subordinar as relações e condições laborais ao Ministério do 
Trabalho e não ao da Saúde.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois ai o fator principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, 
que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25189 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
Suprima-se o Art. 263, do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator), e renumerem-se os 
demais, pelas razões expostas a seguir: 
Justificativa: 
Atribuir ao Estado, através do Sistema Nacional Único de Saúde, competência, entre outros que a lei 
comparecer, “o controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, 
equipamentos, imunológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos”, e assim por diante, é impedir a livre iniciativa na saúde.  
Os mais de quatro mil hospitais mantidos pela livre iniciativa, representam nada menos que 82% da 
rede hospitalar brasileira. Mais de trezentos e quinze mil leitos são particulares. Representando cerca 
de 75% do total existente no país.  
Um elevado número de municípios possuem unicamente hospitais particulares. Milhões de 
brasileiros, são, também, atendidos pela iniciativa privada através de convenções e contratos com a 
Previdência Social.  
Entretanto, se consideramos a verdade de que a iniciativa privada constitui a mola mestra da 
assistência médica no Brasil, querer suprimi-la ou cingi-la à estatização e prestar um desserviço a 
nação e ao povo brasileiro.  
Garantindo as Estado participar da produção e distribuição de medicamentos e outros insumos de 
saúde, tendo em vista a preservação da soberania nacional é levar as empresas comerciais, 
industriais e prestadoras de serviços, e até os profissionais liberais, nelas engajados, à imobilização 
pela estatização, que, representada pelo sistema único, obrigará ao pagamento, por parte da 
população, de um considerável aumento de impostos, além do consequente fim da propriedade 
privada dos meios de produção.  
Parecer:   
   A Emenda visa suprimir o art. 263, do Substitutivo, por considerá-lo impeditivo da livre iniciativa na 
saúde.  
Em nosso entendimento a livre iniciativa na prestação de serviços está inteiramente preservada, 
enquanto o artigo 263 pretende apenas subordinar aos interesses e à soberania do País, atividades 
que estão dentro do âmbito da saúde coletiva, portanto de responsabilidade do Estado.  
Somos, pois, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:25346 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SECÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do Substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
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O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
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acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
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do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25447 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
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Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
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- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25498 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 263  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
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daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi recorde alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
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a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25580 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no final do artigo 263 a  
expressão "Saúde Ocupacional", ficando assim redigido o citado dispositivo:  
TÍTULO IV: DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II: DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEÇÃO I: DA SAÚDE  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e 
o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos 
e inebriantes, proteção ao meio ambiente. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “Saúde Ocupacional”, do artigo 263, vem atender aos interesses do 
trabalhador brasileiro, pois do contrário será violada a tradição nacional e universal de que as 
relações e condições no trabalho são, e sempre foram pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao 
Ministério da Saúde, como prescreve a nossa jurisprudência.  
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Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil; é de origem inglesa (Occupational Health) 
e em nossa língua significa “Saúde nas atividades de trabalho”. As condições de trabalho é que vão 
determinar a existência de riscos à integridade física do trabalhador. A competência dessa matéria 
sempre foi do Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais 
direitos do homem em relação ao trabalho.  
Como pode a Inspeção Federal do Trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios com quebra da 
unidade de fiscalização ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações 
Coletivas na área de Segurança do Trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública onde o problema das endemias é desafio permanente 
ainda sem perspectiva de solução, ou seja; pratica a medicina preventiva e curativa. Mas, nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscal e 
normatizadora, em todos os segmentos: engenharia de segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, 
férias, salário, identificação, duração do trabalho e outras.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança do trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção 
desse serviço no mesmo Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria 
conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa, é a tradição do direito do trabalho contida no Direito Internacional e evidenciada na legislação 
comparada, que tem base técnico-cientifica e está registrada nos anuais da História do Trabalhador 
brasileiro.  
Portanto, pretende-se suprimir a expressão como resultado lógico dos fatos expostos para atender ao 
interesse nacional e se ajustar à Política de Segurança do Trabalhador, coerente com as Convenções 
Internacionais da OIT, de observância mundial. É por isso que a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT – é o Fórum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde. Aliás, as relações 
capital/trabalho são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho. 
O Sistema Único de Saúde é voltado à Saúde Pública e não deve intervir nos meios produtivos, pois 
aí o fator principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve 
continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
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condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25602 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se ao final do artigo 263, a expressão "Saúde Ocupacional", pela expressão "tratamento 
dos infortúnios do trabalho", ficando assim redigido o citado dispositivo:  
"Art. 263 - Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a  
lei estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a 
formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento 
científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos 
alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio ambiente e tratamento dos infortúnios 
do trabalho". 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “Saúde Ocupacional”, no texto do artigo. 
Justifica-se tal proposição por diferentes razões. A expressão “Saúde Ocupacional”, tradução literal 
de “occupational Health”; na realidade abrange as atividades técnicas desemprenhadas no campo 
específico da segurança higiene e medicina do trabalho, tendo sobretudo um caráter preventivo, 
predominantemente no domínio da Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
inspeção do trabalho. 
Por outro lado, não só historicamente, seguindo refere o Ministro Arnaldo Sussekind, com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do Trabalho, como também 
sob o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-
cientifico, a aplicação das normas sobre a saúde ocupacional constitui e deve continuar a própria 
inspeção do trabalho e deve continuar a construir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo 
do Ministério do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como Inglaterra, Espanha, 
França, Estados Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
Portanto, estando a “Saúde Ocupacional” integrada à própria inspeção do trabalho, esta expressão 
deve ser suprida do texto do artigo constitucional, podendo ser substituída por “tratamento dos 
infortúnios do trabalho”, que efetiva e tecnicamente se refere à ação de saúde, na qual apenas o 
agente etiológico desencadeante difere dos demais. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
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Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:25777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se ao art. 263 a seguinte redação:  
"Art. 263 - Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei 
estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção de equipamentos 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, bem como além destas, na distribuição e 
fornecimento  
gratuito de medicamentos: disciplinar ." 
Justificativa: 
O alto custo dos medicamentos torna proibitivo o tratamento da saúde. É inútil aplicar em ações de 
saúde e assistência social, se a população carente não pode adquirir os medicamentos que lhes são 
receitados.  
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Cria-se um círculo cicioso de ineficácia. Os serviços de saúde consomem enorme numérico e não há 
retorno, porque os doentes não podem comprar os remédios.  
A emenda proposta visa a sanar esta falha e tornar mais eficazes as ações de saúde, com evidentes 
benefícios para a população que está parecendo à mingua de recursos. 
Parecer:   
   A emenda propõe a adição no Art. 263, da distribuição e fornecimento gratuito de medicamentos.  
Apesar de a intenção da emenda ser bastante filantrópica, não parece ao relator pertinente sua 
colocação no texto constitucional, pois a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de medicamentos 
pode gerar injustiça, uma vez que os ricos poderão ser mais beneficiados que os pobres pelo 
maior acesso aos serviços de saúde.  
A matéria pode ser disciplinada em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25965 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
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normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
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Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:26247 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 263  
TITULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPITULO II  
SEÇÂO I  
da SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Trata-se de assunto já constante do Inciso XVII do Art. 7º (Dos Direitos e Liberdades Fundamentais) 
que reza “Saúde, Higiene e Segurança”.  
Ademais, a matéria é própria de lei ordinária, acrescendo ainda que as praxes nacionais e 
internacionais a mantêm na pasta do trabalho e não na da Saúde.  
O direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, sob pena de prejuízo aos seus 
legítimos interesses.  
O artigo em foco quebra a tradição de subordinar as relações e condições laborais ao Ministério do 
Trabalho e não ao da Saúde.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, 
que não deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
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fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:27042 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Art. 263. Ao Sistema Nacional de Saúde compete, além de outras atribuições que a 
lei complementar estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção 
de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, disciplinar 
a formação de recursos humanos, as ações de  
saneamento básico, incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, o controle e fiscalização da 
produção e qualidade nutricional dos alimentos, o controle dos tóxicos e inebriantes, a proteção do 
meio ambiente e da saúde de ocupacional. 
Justificativa: 
O artigo 263 do Substitutivo ao conferir ao Estado o controle do desenvolvimento científico e 
tecnológico, comete um atentado à liberdade de pensamento, cercando-a em ponto de capital 
importância para o futuro do País.  
Com efeito, a ciência e a tecnologia são atividades do espírito criador e não mandatos parlamentários 
do Estado.  
O papel do Estado é de fomento dos trabalhos de pesquisa cientifica e tecnológica, de criação de 
condições que permitam aos homens da ciência o trabalho criador.  
É imposição da liberdade dos países democráticos condicionar a atividade do Estado, no campo de 
pesquisa, adequá-las funções de ordem preliminar, de base, ao trabalho cientifico.  
O Estado que avança e pretende controlar a pesquisa, no fundo quer transformar os cientistas do 
país em autômatos, homens dirigidos e não homens criadores.  
A direção monopolizada dos trabalhos, de desenvolvimento científico e tecnológico é característico do 
Estado totalitário.  
Parecer:   
   A emenda propõe o termo "incentivar" no lugar de "disciplinar", no Art. 263, referente ao 
desenvolvimento cientifico e tecnológico.  
O Relator aceitou a Emenda, alterando o termo "disciplinar" por  “ incrementar".  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27054 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o final do art. 263, suprimindo a expressão "Saúde Ocupacional", substituindo-a por 
"tratamento dos infortúnios do trabalho", ficando assim redigido o citado dispositivo:  
Título IV: Da Ordem Social  
Capítulo II: Da Seguridade Social  
Seção I: Da Saúde  
Art. 263. Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a 
lei estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e  
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outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento 
básico, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e qualidade 
nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio ambiente e tratamento 
dos infortúnios do trabalho. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “Saúde Ocupacional”, do artigo 263, vem atender aos interesses do 
trabalhador brasileiro, pois do contrário será violada a tradição nacional e universal de que as 
relações e condições no trabalho são, e sempre foram pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao 
Ministério da Saúde, como prescreve a nossa jurisprudência.  
Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil; é de origem inglesa (Occupational Health) 
e em nossa língua significa “Saúde nas atividades de trabalho”. As condições de trabalho é que vão 
determinar a existência de riscos à integridade física do trabalhador. A competência dessa matéria 
sempre foi do Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais 
direitos do homem em relação ao trabalho.  
Como pode a Inspeção Federal do Trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios com quebra da 
unidade de fiscalização ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações 
Coletivas na área de Segurança do Trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública onde o problema das endemias é desafio permanente 
ainda sem perspectiva de solução, ou seja; pratica a medicina preventiva e curativa. Mas, nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscal e 
normatizador, em todos os segmentos: engenharia de segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, 
férias, salário, identificação, duração do trabalho e outras.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança do trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção 
desse serviço no mesmo Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria 
conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa, é a tradição do direito do trabalho contida no Direito Internacional e evidenciada na legislação 
comparada, que tem base técnico-cientifica e está registrada nos anuais da História do Trabalhador 
brasileiro.  
Portanto, pretende-se suprimir a expressão como resultado lógico dos fatos expostos para atender ao 
interesse nacional e se ajustar à Política de Segurança do Trabalhador, coerente com as Convenções 
Internacionais da OIT, de observância mundial. É por isso que a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT – é o Fórum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde. Aliás, as relações 
capital/trabalho são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho. 
O Sistema Único de Saúde é voltado á Saúde Pública e não deve intervir nos meios produtivos, pois 
ai o fator principal é a causa dos riscos, isto é, A prevenção de acidentes de trabalho, que deve 
continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho, enquanto o tratamento dos 
infortúnios do trabalho é ação de saúde, que deverá ser exercida no contexto do Sistema de Saúde, 
ainda que seu agente etiológico decorra da atividade laborativa. Onde se inclui também os acidentes 
de trajeto.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" do Art. 263 para "tratamento dos 
infortúnios do trabalho".  
Considera que as ações de segurança, higiene e medicina do trabalho, englobadas pela expressão 
"saúde ocupacional" devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema único de saúde.  
Como saúde ocupacional é um ramo da saúde pública, a mesma deve estar integrada ao sistema de 
saúde, embora caiba no sistema, subsistemas vinculados a outros Ministérios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27087 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 263 a seguinte redação:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 121  

 

Artigo 263 - Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a  
lei estabelecer, o controle, a fiscalização e a participação na produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a 
formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento 
científico e tecnológico e o controle e fiscalização de produção e qualidade nutricional dos 
alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, e participar da proteção do meio ambiente inclusive o do 
trabalho. 
Justificativa: 
Não se justifica que a proteção do meio ambiente, inclusive a do trabalho, estejam exclusivamente do 
Sistema Único de Saúde.  
Parecer:   
   A emenda propõe a adição das palavras participar "da proteção do meio ambiente inclusive o do 
trabalho".  
Foi incluída a expressão saúde ocupacional no texto do novo substitutivo do relator.  
Por outro lado, não significa exclusividade ao sistema único de saúde a proteção do meio ambiente.  
O Relator aceitou a sugestão da Emenda e adotou o termo "colaborar na proteção do meio 
ambiente".  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:27174 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Modifique-se o final do artigo 263, suprimindo a expressão "Saúde Ocupacional", substituindo-a por 
"tratamento dos infortúnios do trabalho", ficando assim redigido o citado dispositivo:  
Título IV : Da Ordem Social  
Capítulo II: Da Seguridade Social  
Seção I: Da Saúde  
Art. 263.  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e 
o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos 
e inebriantes, proteção do meio ambiente e tratamento dos infortúnios do trabalho. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “Saúde Ocupacional”, do artigo 263, vem atender aos interesses do 
trabalhador brasileiro, pois do contrário será violada a tradição nacional e universal de que as 
relações e condições no trabalho são, e sempre foram pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao 
Ministério da Saúde, como prescreve a nossa jurisprudência.  
Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil; é de origem inglesa (Occupational Health) 
e em nossa língua significa “Saúde nas atividades de trabalho”. As condições de trabalho é que vão 
determinar a existência de riscos à integridade física do trabalhador. A competência dessa matéria 
sempre foi do Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais 
direitos do homem em relação ao trabalho.  
Como pode a Inspeção Federal do Trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios com quebra da 
unidade de fiscalização ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações 
Coletivas na área de Segurança do Trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública onde o problema das endemias é desafio permanente 
ainda sem perspectiva de solução, ou seja; pratica a medicina preventiva e curativa. Mas, nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscal e 
normatizadora, em todos os segmentos: engenharia de segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, 
férias, salário, identificação, duração do trabalho e outras.  
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Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança do trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção 
desse serviço no mesmo Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria 
conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa, é a tradição do direito do trabalho contida no Direito Internacional e evidenciada na legislação 
comparada, que tem base técnico-cientifica e está registrada nos anuais da História do Trabalhador 
brasileiro.  
Portanto, pretende-se suprimir a expressão como resultado lógico dos fatos expostos para atender ao 
interesse nacional e se ajustar à Política de Segurança do Trabalhador, coerente com as Convenções 
Internacionais da OIT, de observância mundial. É por isso que a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT – é o Fórum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde. Aliás, as relações 
capital/trabalho são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho. 
O Sistema Único de Saúde é voltado á Saúde Pública e não deve intervir nos meios produtivos, pois 
ai o fator principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve 
continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho, enquanto o tratamento dos 
infortúnios do trabalho é ação de saúde, que deverá ser exercida no contexto do Sistema de Saúde, 
ainda que seu agente etiológico decorra da atividade laborativa. Onde se inclui também os acidentes 
de trajeto.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
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A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:27177 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.263  
Título IX  
da ordem social  
capítulo II  
SEÇÂO I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do art. 263 do substitutivo do Relator do projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
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Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há, portanto, um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
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trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:27671 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 263  
Inclua-se no art. 263 do substitutivo um parágrafo único com a seguinte redação:  
Parágrafo Único - Constituirá monopólio da União a importação de matérias primas básicas 
da indústria farmacêutica. Será criada, no prazo de 180 dias, uma empresa estatal que operará 
o monopólio, como também se destinará a produção e comercialização de medicamentos e matérias-
primas da indústria farmacêutica. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde, criado pelo artigo em tela, precisa ser complementado com a 
instituição do monopólio estatal da importação de matérias primas básicas da indústria farmacêutica. 
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Esse adendo é fundamental para se garantir a eficácia e a independência efetivas do País na área da 
produção e comercialização de medicamentos.  
Parecer:   
   A Emenda é aditiva de parágrafo único ao Art. 263 propondo monopólio estatal da importação de 
equipamentos médico-odontológicos, medicamentos e matéria prima para indústria farmacêutica.  
A justificação baseia-se na necessidade de garantir ao País a eficácia e a independência efetiva na 
área de produção de medicamentos.  
O Relator considerou a Emenda e a incluiu de forma muito próxima no § 3o. do Art. 227 do novo 
Substitutivo.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27844 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do Substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
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Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
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visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:27961 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 263 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Ao sistema nacional único compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, disciplinar, 
controlar e estimular a pesquisa sobre doenças de maior prevalência, medicamentos, produtos 
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imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como participar de sua produção 
e distribuição, com vistas à preservação da soberania nacional e à manutenção de prioridades sociais 
em saúde. 
Justificativa: 
É de fundamental importância a inclusão, entre as competências de um sistema de saúde, o 
estabelecimento de prioridades voltadas para a erradicação e o controle das doenças endêmicas, as 
quais são ainda prevalentes no Brasil.  
De tal forma, toda a pesquisa e a produção de medicamentos e insumos farmacêuticos devem estar 
voltados prioritariamente para as doenças de cunho social, única forma de equacionar o problema de 
saúde no País.  
Parecer:   
   A emenda propõe a inclusão entre as competências do sistema de saúde e erradicação e o controle 
de doenças endêmicas.  
Apesar de não adotar estas palavras, o relator incluiu em artigo anterior na Seção da Saúde, 
prioridade para as ações preventivas.  
Portanto a emenda foi contemplada no seu mérito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28124 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 263, a seguinte expressão:  
Art. 263 - ... saúde ocupacional. 
Justificativa: 
Entendemos, desnecessário a expressão: “saúde ocupacional” estar contida no referido artigo, uma 
vez que, já é de competência do Ministério do Trabalho, através de seus Inspetores Fiscais do 
Trabalho que possuem mecanismos próprios de fiscalização das doenças profissionais, tal, tarefa de 
acompanhamento.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
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psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:28137 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifique-se ao final do artigo 263, a expressão: "Saúde Ocupacional", pela expressão:  
"Tratamento dos infortúnios do Trabalho", ficando assim redigido o citado dispositivo:  
Art. 263 - Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei  
estabelece o controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de recursos 
humanos, as ações de saneamento básicos, desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e 
fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, 
proteção do meio ambiente e tratamento dos infortúnios do  
trabalho. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão: “saúde ocupacional” para “tratamento dos infortúnios do 
trabalho” no texto do artigo. 
Justifica-se esta proposição por várias razoes. A expressão “saúde ocupacional”, tradução literal de 
“occupation health”, na realidade abrange as atividades técnicas desempenhadas no campo 
especifico da segurança, higiene e medicina do trabalho, tendo sobretudo caráter preventivo, 
preponderantemente no domínio da Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado a execução da 
inspeção do trabalho. Por outro lado, não só historicamente, como também sob o prisma do direito 
internacional de legislação comparada, ou mesmo sob o aspecto técnico cientifico, a administração 
das normas sobre a saúde ocupacional, constitui e deve a continuar a constituir a própria inspeção do 
trabalho, em cargo de relevo do Ministério do Trabalho. É esta a prática corrente em países tais 
como: Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos da América do Norte, Japão, URSS e outros.  
Portanto, estando a saúde ocupacional integrada a inspeção do trabalho, esta expressão deve ser 
suprimida do texto do artigo Constitucional, podendo ser substituída, por tratamento dos infortúnios 
do trabalho, que efetiva e tecnicamente se refere a ação de saúde na qual apenas o agente etiológico 
desencadeante difere dos demais.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" do Art. 263 para "tratamento dos 
infortúnios do trabalho".  
Considera que as ações de segurança, higiene e medicina do trabalho, englobadas pela expressão 
"saúde ocupacional" devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema único de saúde.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 131  

 

Como saúde ocupacional é um ramo da saúde pública, a mesma deve estar integrada ao sistema de 
saúde, embora caiba no sistema, subsistemas vinculados a outros Ministérios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29378 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 263  
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO II SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Artigo 263 do Substitutivo do Relator 
da Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
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Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
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Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:29446 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se, ao final ao artigo 263, a expressão, "Saúde Ocupacional", ficando o citado dispositivo 
legal com a seguinte redação.  
 Da Ordem Social  
Capítulo II: Da Seguridade Social  
Seção I: Da Saúde  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização 
de recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e 
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o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos 
e inebriantes, proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “Saúde Ocupacional”, no texto do artigo. 
Justifica-se tal proposição por diferentes razões. A expressão “Saúde Ocupacional”, tradução literal 
de “occupational Health”; na realidade abrange as atividades técnicas desemprenhadas no campo 
específico da segurança higiene e medicina do trabalho, tendo sobretudo um caráter preventivo, 
predominantemente no domínio da Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
inspeção do trabalho. 
Por outro lado, não só historicamente, seguindo refere o Ministro Arnaldo Sussekind, com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do Trabalho, como também 
sob o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-
cientifico, a aplicação das normas sobre a saúde ocupacional constitui e deve continuar a própria 
inspeção do trabalho e deve continuar a construir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo 
do Ministério do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como Inglaterra, Espanha, 
França, Estados Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
Portanto, estando a “Saúde Ocupacional” integrada à própria inspeção do trabalho, esta expressão 
deve ser suprida do texto do artigo constitucional. 
Esta emenda foi apresentada pelo Dr. JOSÉ MARIA DA SILVA, do Rio de Janeiro. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
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que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:29739 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dispositivo: Artigo 263.  
Dê-se ao art. 263 a seguinte redação:  
Art. 263 - As políticas relativas à formação e utilização de recursos humanos, a insumos, 
a equipamento, a pesquisas e ao desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde "e 
de saneamento básico" subordinam-se aos interesses e diretrizes do Sistema único de Saúde. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A emenda é supressiva de parte do Art.261 - a expressão "e de saneamento".  
O autor da emenda baseou-a no Projeto de constituição anterior, pois no substitutivo do Relator ora 
sujeito à análise o Artigo foi redigido de outra forma e tomou o no. 263.  
O Relator optou por manter a necessidade de disciplinamento das ações de saneamento básico pelo 
sistema único de saúde.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29804 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAEL VARELLA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
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Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
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Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
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que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:29820 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Inclua-se no substitutivo ao Projeto de  
Constituição como Parágrafo Único do Art. 263, o que se segue:  
"A importação, pesquisa e a fabricação de equipamentos para uso de portadores de deficiências 
físicas gozarão de isenção tributária". 
Justificativa: 
Essa providencia trará benefícios aos deficientes, eliminando as dificuldades inerentes às suas 
deficiências inclusive a locomoção.  
Parecer:   
   A emenda trata de isenção tributária para deficientes físicos na importação, pesquisa e fabricação 
de equipamentos.  
A matéria não é considerada da natureza constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30069 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
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o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há, portanto, um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
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Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
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A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:30076 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados:  
Caput e Parágrafo 1. do art. 261 e caput do art. 263.  
Texto  
Suprima-se do caput e do parágrafo 1o. do art. 261, bem como do caput do art. 263, do Projeto de 
Constituição, o termo "único", contido na expressão "Sistema Nacional Único De Saúde." 
Justificativa: 
A inserção da palavra “ÚNICO” dá ideia de exclusão de outras formas ou sistemas de proteção de 
serviços médicos. 
Parecer:   
   A emenda propõe a retirada do termo "único" dos Artigos 261 "caput" e § 1o., bem como do  
Art. 263.  
O relator considera necessária a manutenção do termo para maior racionalidade do sistema de 
saúde. Não implica exclusividade, uma vez que no texto está assegurado o livre exercício profissional 
e a organização de serviços de saúde.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30236 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
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O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
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Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
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integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:31019 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acresça-se o seguinte parágrafo único ao Art.  
263 do Substitutivo:  
Art. 263 - ............................. 
Parágrafo único - O Estado assegurará assistência integral à saúde da mulher. 
Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão de dispositivo especifico sobre a saúde da mulher, de forma a explicar 
que cabe ao Estado, através do sistema nacional único de saúde garantir a aplicação de programas 
específicos sobre a assistência integral à saúde da mulher. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda aditiva de um parágrafo ao Art. 261, buscando privilegiar a assistência integral 
e gratuita à saúde da mulher nas diferentes fases de sua vida.  
A justificação parte do ponto que a mulher tem sido atendida pelos serviços de saúde apenas na fase 
gravídica de sua vida.  
Como o direito à saúde é de todos e o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde está 
garantido no texto do substitutivo, o relator não considera adequado destacar um grupo da população 
em detrimento de outros também importantes, como as crianças, por exemplo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31201 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NARCISO MENDES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
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No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
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A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
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condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:31515 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado. Art. 263  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e saúde Ocupacional " do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
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O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
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- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:31595 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Modifique-se ao final do artigo 263 a expressão "SAÚDE OCUPACIONAL" pela 
expressão "tratamento dos infortúnios do trabalho", ficando o citado dispositivo legal assim redigido:  
TÍTULO IX: DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II: DA SEGURANÇA SOCIAL  
SEÇÃO I: DA SAÚDE  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos, as ações de saneamento básico,  
desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização da produção e 
qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes, proteção do meio ambiente 
e tratamento dos infortúnios do trabalho. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “Saúde Ocupacional”, no texto do artigo. 
Justifica-se tal proposição por diferentes razões. A expressão “Saúde Ocupacional”, tradução literal 
de “occupational health”; na realidade abrange as atividades técnicas desemprenhadas no campo 
específico da segurança higiene e medicina do trabalho, tendo sobretudo um caráter preventivo, 
predominantemente no domínio da Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
inspeção do trabalho. 
Por outro lado, não só historicamente, seguindo refere o Ministro Arnaldo Sussekind, com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do Trabalho, como também 
sob o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-
cientifico, a aplicação das normas sobre a saúde ocupacional constitui e deve continuar a própria 
inspeção do trabalho e deve continuar a construir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo 
do Ministério do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como Inglaterra, Espanha, 
França, Estados Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
Portanto, estando a “Saúde Ocupacional” integrada à própria inspeção do trabalho, esta expressão 
deve ser suprida do texto do artigo constitucional, podendo ser substituída por “tratamento dos 
infortúnios do trabalho”, que efetiva e tecnicamente se refere à ação de saúde, na qual apenas o 
agente etiológico desencadeante difere dos demais. 
Parecer:   
A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" do Art. 263 para "tratamento dos 
infortúnios do trabalho".  
Considera que as ações de segurança, higiene e medicina do trabalho, englobadas pela expressão 
"saúde ocupacional" devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema único de saúde.  
Como saúde ocupacional é um ramo da saúde pública, a mesma deve estar integrada ao sistema de 
saúde, embora caiba no sistema, subsistemas vinculados a outros Ministérios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31969 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 263  
Adite-se ao art. 263, após a expressão "participação", o vocábulo "supletiva". 
Justificativa: 
Dá ao texto, sua natural vocação, ou seja, afirma que o Estado, de forma supletiva a iniciativa 
privada, poderá atuar na produção de medicamentos, atendendo objetivo de natureza social. 
Parecer:   
   A emenda propõe adicionar a palavra "supletiva", após a palavra "participação" no art. 263.  
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O relator optou por manter a redação do substitutivo a este respeito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31973 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX - Artigo 262 -  
Caput.  
Modifique-se a redação do Caput do Artigo 262, que passa a ser a seguinte:  
"Cabe ao Poder Público, a regulamentação e controle das ações de saúde, e na forma da lei,  
praticá-las." 
Justificativa: 
A redação atual, conduzirá a interpretação, errônea por certo, mas possível, de que compete ao 
Estado, todas as ações de saúde, sendo livre a iniciativa privada, de forma concomitante, tão 
somente, as ações de assistência à saúde. 
Nesta ordem de ideias, a fabricação de medicamentos, equipamentos hospitalares etc...., constituem 
atividade privativa do Estado, o que é sério desvio, em um regime democrático pluralista e 
participativo. 
Parecer:   
   O texto original garante a possibilidade de ações e serviços públicos de saúde (art. 263), 
indispensáveis no contexto do País, resguardando a iniciativa privada no sistema único de saúde em 
seu parágrafo 1o. É dispensável regulamentação em lei, a propósito do assunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32263 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 263, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 263 - Compete ao sistema único de Saúde, além de outras atribuições que a lei estabelecer:  
I - Controlar e fiscalizar a produção e comercialização de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, bem como participar da produção 
dos mesmos;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e saúde ocupacional;  
III - disciplinar da formulação e utilização de recursos humanos para a saúde;  
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e 
de desenvolvimento científico e tecnológico;  
V - controlar e fiscalizar a produção e qualidade dos alimentos;  
VI - controlar a produção e comercialização de produtos tóxicos e inebriantes e  
VII - controlar a qualidade do meio-ambiente. 
Justificativa: 
A redação sugerida dará mais clareza e melhor ordenamento ao texto constitucional, à partir da 
itemização das atribuições que se quer deixar expressas no dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação mais adequada para o Art. 263, itemizando as competências do 
Sistema único de saúde.  
O relator acolheu a sugestão , com pequenas diferenças na redação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 152  

 

   
   EMENDA:32568 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Compatibilize-se o artigo 263 do substitutivo Bernardo Cabral, a fim de absorver o seguinte texto:  
"Art. ... A União e os Estados manterão um laboratório Nacional para a produção de medicamentos 
básicos à saúde pública, assegurando-lhe o monopólio na importação de drogas, substâncias e 
insumos necessários á indústria  
farmacêutica." 
Justificativa: 
As políticas de insumos para o setor de saúde, como de medicamentos, imonubiológicos, sangues e 
hemoderivados, equipamentos e desenvolvimento cientifico e tecnológico, assim como de recursos 
humanos, deverão sempre se subordinar aos interesses da política do setor. O controle estatal, 
através do Sistema Unificado de Saúde, sobre a produção de insumos do setor, como sangue,, 
medicamentos e imunobiológicos, deve ser objetivo permanentemente colimado com vistas à 
preservação da soberania nacional.  
Parecer:   
   A emenda propõe que a União e os Estados mantenham um laboratório nacional para a produção 
de medicamentos básicos à saúde da população e que tenham o monopólio da importação de drogas 
e insumos necessários à indústria farmacêutica.  
No que se refere à primeira parte da emenda, a mesma foi parcialmente acatada, uma vez que ao 
sistema único de saúde compete participar da produção de medicamentos.  
A segunda parte da emenda foi acolhida pelo Relator.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32775 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 263 - Ao sistema único de saúde, compete, além de outras atribuições que a Lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e  
outros insumos, execução das ações de vigilância sanitária e saúde ocupacional; disciplinar 
a formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento básico, 
desenvolvimento científico e tecnológico e o controle e fiscalização de produção e qualidade 
dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes e proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
Define as competências do sistema único de saúde. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o Art. 263.  
O relator acatou totalmente a emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32834 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se depois do art. 263 o seguinte artigo:  
Art.(...) Lei complementar disporá sobre a criação de facilidades para o transplante de órgãos, 
permitindo-se a sua remoção de cadáveres humanos, independentemente de autorização em 
vida, desde que não haja oposição da família.  
Parágrafo único - É proibido o comércio de órgãos e tecidos humanos. 
Justificativa: 
A presente emenda, que coletamos e oferecemos, à consideração da Assembleia Nacional 
Constituinte, foi por nós reconhecida do acervo de propostas oferecidas, em texto coordenado, por 
Comissão Intermediária da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
Parecer:   
   A Emenda aditiva pretende dispor sobre os transplantes e a proibição do comércio de órgãos e 
tecidos humanos.  
Por julgarmos matéria pertinente à lei ordinária, somos pela sua rejeição. 
   
 
 
   EMENDA:32846 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 263  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do art. 263 do Substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Com a presente emenda atendemos sugestão, que achamos sumamente válida, da ANC, ANEST, 
CNTI, CONTECOP, CONTEC, CNTTT, APEMSO, CNPL, ANSET, CONFEA, ABRAPHISET e 
CNTEEC. 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
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Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há, portanto, um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
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- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
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considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:33097 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 263, Parágrafo único com a seguinte redação:  
Art. 263 ............................  
Parágrafo único - Os recursos destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico 
terão administração unificada. 
Justificativa: 
É de vital importância que os recursos alocados ao desenvolvimento cientifico e tecnológico tenham 
destinação específica e administração unificada.  
Quando o País se apresta para a revolução tecnológica, fundamental ao mundo de hoje e de 
crescente significação no futuro. É importante que se definam os recursos destinados a essa área de 
crucial magnitude para que o País alcance o desenvolvimento pleno.  
A emenda decorreu de sugestão do corpo técnico do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e tecnológico – CNPQ. 
Parecer:   
   A emenda propõe parágrafo único para o Art. 263 propondo administração unificada dos recursos 
destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico.  
Sem entrar no mérito do conteúdo da emenda, o relator considera a matéria de natureza não 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33220 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: a expressão "e saúde ocupacional" do caput do art. 263, do substitutivo do 
relator.  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do caput do Art. 263. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
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o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
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Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho” – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
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A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:33271 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Acrescente-se O Seguinte Parágrafo Único Ao  
Art. 263 Do Substitutivo:  
Art. 263 - .............................  
Parágrafo Único - O Estado assegurará assistência integral à saúde da mulher. 
Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão de dispositivos específico sobre a saúde da mulher, de forma a 
explicitar que cabe ao Estado, através do sistema nacional único de saúde, garantir a aplicação de 
programas específicos sobre a assistência integral à saúde da mulher.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda aditiva de um parágrafo ao Art. 261, buscando privilegiar a assistência integral 
e gratuita à saúde da mulher nas diferentes fases de sua vida.  
A justificação parte do ponto que a mulher tem sido atendida pelos serviços de saúde apenas na fase 
gravídica de sua vida.  
Como o direito à saúde é de todos e o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde está 
garantido no texto do substitutivo, o relator não considera adequado destacar um grupo da população 
em detrimento de outros também importantes, como as crianças, por exemplo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33489 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Modifique-se ao final do art. 263 a expressão "Saúde Ocupacional" pela expressão "tratamento 
dos infortúnios do trabalho", ficando o citado dispositivo legal assim redigido:  
TÍTUTLO IV : DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II: DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEÇÃO I : DA SAÚDE  
Art. 263  
Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; disciplinar a formação e utilização de 
recursos humanos, as ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e 
o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos, controle de tóxicos 
e inebriantes, proteção do meio ambiente e tratamento dos infortúnios do trabalho. 
Justificativa: 
Propõe-se a modificação da expressão “Saúde Ocupacional”, no texto do artigo. 
Justifica-se tal proposição por diferentes razões. A expressão “Saúde Ocupacional”, tradução literal 
de “occupational Health”; na realidade abrange as atividades técnicas desemprenhadas no campo 
específico da segurança higiene e medicina do trabalho, tendo sobretudo um caráter preventivo, 
predominantemente no domínio da Engenharia de Segurança do Trabalho e ligado à execução da 
inspeção do trabalho. 
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Por outro lado, não só historicamente, seguindo refere o Ministro Arnaldo Sussekind, com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do Trabalho, como também 
sob o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-
cientifico, a aplicação das normas sobre a saúde ocupacional constitui e deve continuar a própria 
inspeção do trabalho e deve continuar a construir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo 
do Ministério do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como Inglaterra, Espanha, 
França, Estados Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
Portanto, estando a “Saúde Ocupacional” integrada à própria inspeção do trabalho, esta expressão 
deve ser suprida do texto do artigo constitucional, podendo ser substituída por “tratamento dos 
infortúnios do trabalho”, que efetiva e tecnicamente se refere à ação de saúde, na qual apenas o 
agente etiológico desencadeante difere dos demais. 
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" do Art. 263 para "tratamento dos 
infortúnios do trabalho".  
Considera que as ações de segurança, higiene e medicina do trabalho, englobadas pela expressão 
"saúde ocupacional" devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema único de saúde.  
Como saúde ocupacional é um ramo da saúde pública, a mesma deve estar integrada ao sistema de 
saúde, embora caiba no sistema, subsistemas vinculados a outros Ministérios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33697 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 263, alterando sua numeração  
para 264, uma nova redação nos termos seguintes:  
"Art. 264 - Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o 
controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e  
outros insumos; execução das ações de vigilância sanitária e saúde ocupacional, disciplinar 
a formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento básico, 
desenvolvimento científico e tecnológico, o controle e fiscalização da produção e qualidade 
dos alimentos, controle de tóxicos e inebriantes e proteção do meio ambiente." 
Justificativa: 
A alteração proposta ao artigo visa acrescentar às atribuições do Sistema Único de Saúde a de 
“execução das ações de vigilância sanitária e saúde ocupacional”, suprindo, assim, a lacuna existente 
na enumeração do Projeto que não havia feito referência à “vigilância sanitária”. 
Parecer:   
   A emenda altera a redação do Art. 263 acrescentando a "execução de ações de vigilância sanitária 
e saúde ocupacional", suprindo um eventual esquecimento na redação atual.  
O relator acatou a emenda integralmente.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33932 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: art. 263  
Título IX  
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DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador ? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há portanto um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
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Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
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2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:34069 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 263  
* - Acrescentar ao Art. 263 Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 263 - ............................ 
Parágrafo Único. As políticas de recursos humanos garantem aos trabalhadores da saúde: planos de 
cargos e salários com alternativa de carreira; isonomia e equiparação salarial nos níveis federal, 
estadual e municipal, inclusive entre ativos e inativos; admissão por concurso público; incentivos à 
dedicação exclusiva e tempo integral; capacitação e reciclagem permanente. 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e reivindicações populares tiradas 
dos trabalhos das Subcomissões e da Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, 
são colocadas com bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país.  
Parecer:   
   A emenda é aditiva de um parágrafo único ao Art.263, referente as políticas de recursos humanos 
para a saúde, em termos de salário, carreira, isonomia, concurso de admissão capacitação e 
reciclagem.  
A justificativa refere-se a resultados de debates políticos e técnicos do setor saúde.  
A pesar de bastante pertinentes, as sugestões contidas na emenda foram consideradas pelo relator 
de natureza não constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34088 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR  -  
- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 263  
* - Acrescentar parágrafo único ao art. 263 com a seguinte redação:  
Art. 263 - ..................................  
............................................  
Parágrafo único - O Poder Público deterá o monopólio da importação de equipamentos médico-
odontológicos, de medicamentos e de matéria-prima para a indústria farmacêutica. 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e reivindicações populares tiradas 
dos trabalhos das Subcomissões e da Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social e a Saúde 
são colocadas com bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   A Emenda é aditiva de parágrafo único ao Art. 263 propondo monopólio estatal da importação de 
equipamentos médico-odontológicos, medicamentos e matéria prima para indústria farmacêutica.  
A justificativa refere ser esta Emenda resultado de debates políticos e técnicos realizados na 
Subcomissão e Comissão Temática que trataram da Saúde.  
O Relator considerou a Emenda e a incluiu de forma muito próxima no § 3o. do Art. 227 do novo 
Substitutivo.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34103 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção I  
Da Saúde  
Suprima-se do "caput" do art. 261 e do seu § 1o., assim como do art. 263, o termo "único". 
Justificativa: 
Com esta emenda, estamos endossando inúmeras solicitações que nos foram feitas, notadamente e 
da Associação Brasileira de Hospitais, que se insurgem contra um sistema único de saúde para o 
País.  
É de se salientar que os modelos estatizantes de saúde implantados nos países comunistas e 
socialistas têm fracassado. Na própria Organização Mundial de Saúde há técnicos que afirmam não 
passar de um mito a superioridade dos serviços de saúde estatizados.  
Não se deve confundir a gratuidade dos serviços para os usuários com estatização. A gratuidade é 
perfeitamente compatível num sistema múltiplo.  
Parecer:   
   A emenda propõe supressão do termo "único" do Art. 261, "caput" e § 1o. e do Art. 263.  
A justificativa baseia-se em solicitação da Associação Brasileira de Hospitais, por considerar a política 
estatizante pouco eficaz.  
O relator considera a emenda no que se refere ao caput do Art. 261 e manteve o termo "único" nos 
outros itens.  
A palavra "único" busca uma maior racionalidade para o sistema que não exclui a participação da 
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iniciativa privada,  
assegurada no § do Artigo 263 do novo substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34128 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No art. 263, in fine, substitua-se a  
expressão "saúde ocupacional" por "Tratamento dos  
Infortúnios do Trabalho". 
Justificativa: 
A expressão “saúde ocupacional” é tradução literal de “occupational  health”, que abrange as 
atividades técnicas desempenhadas no campo especifico da segurança, higiene e medicina do 
trabalho, que, no Brasil, são atribuídas ao pessoal especializado do Ministério do Trabalho.  
Por esta razão, impõe-se a substituição pela expressão “Tratamento dos Infortúnios do Trabalho” por 
ser atribuição enquadrada no sistema de saúde.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" do Art. 263 para "tratamento dos 
infortúnios do trabalho".  
Considera que as ações de segurança, higiene e medicina do trabalho, englobadas pela expressão 
"saúde ocupacional" devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema único de saúde.  
Como saúde ocupacional é um ramo da saúde pública, a mesma deve estar integrada ao sistema de 
saúde, embora caiba no sistema, subsistemas vinculados a outros Ministérios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34279 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 263  
Propõe nova redação ao artigo 263 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 263 - Ao sistema nacional único da saúde  
compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer:  
I - controlar, fiscalizar e participar da produção de equipamentos, medicamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos;  
II - disciplinar a formação e utilização de recursos humanos para o setor saúde;  
III - coordenar e estabelecer as diretrizes da política de desenvolvimento científico e tecnológico na 
área de saúde;  
IV - controlar a produção e qualidade dos alimentos;  
V - controlar os tóxicos e inebriantes;  
VI - coordenar e estabelecer as diretrizes da política de saneamento básico e controlar a qualidade do 
meio ambiente, inclusive o de trabalho. 
Justificativa: 
A forma redacional do artigo 263 é confusa e tímida ao tratar de assuntos tão relevantes como 
produção de medicamentos, imuno-biológicos, hemo-derivados, recursos humanos, saneamento 
básico, desenvolvimento científico e tecnológico, alimentos, tóxicos e meio ambiente.  
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Propõe-se uma nova forma de redação, procurando agrupar os assuntos em incisos onde se deixa 
claro e ordenadamente as principais atribuições do sistema nacional único de saúde.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o art. 263, itemizando as competências do Sistema Único de 
Saúde.  
O relator adotou a redação proposta na Emenda, com pequenas alterações.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34320 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator)  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
Acrescentar parágrafo Único ao art. 263 com a seguinte redação:  
Art. 263 - ...  
Parágrafo Único - é garantida aos trabalhadores a participação na fiscalização dos ambientes de 
trabalho e na gestão dos serviços de saúde e segurança do trabalho. 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e reivindicações populares tiradas 
dos trabalhos das Subcomissões e da Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país.  
Parecer:   
   A emenda é aditiva de um parágrafo ao Art. 263, garantindo aos trabalhadores a participação na 
fiscalização dos ambientes de trabalho e na gestão dos serviços de saúde e segurança do trabalho.  
Apesar de considerar-se bastante pertinente a preocupação dos autores da emenda, a matéria não 
pode ser considerada de natureza constitucional, da forma como está.  
Quando é garantida a participação da comunidade em todos os níveis de prestação de serviços de 
saúde, em parte a emenda é atendida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34483 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 263  
Dê-se ao Art. 263 a seguinte redação:  
"Art. 263 - Ao sistema nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a lei 
estabelecer, a fiscalização da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; incentivar a formação e utilização de recursos 
humanos, as ações de saneamento básico, e o desenvolvimento científico e tecnológico; fiscalização 
da produção e qualidade nutricional dos alimentos e controle de tóxicos e inebriantes.  
§ Único - Supletivamente, em caráter excepcional e transitório, poderá o sistema se ocupar 
diretamente da produção e medicamentos, equipamentos e outros insumos". 
Justificativa: 
A nova redação propõe a redução da participação do Estado, na atividade produtiva do sistema único 
de saúde, reservado ao Estado somente atribuições normativas e de fiscalização e controle.  
Parecer:   
   A emenda propõe reduzir a participação do Estado na produção de insumos para o setor de saúde.  
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O relator considera importante a participação do Estado neste setor por razões de soberania e 
independência. Não está o substitutivo propondo monopólio do Estado, apenas participação na 
produção daquilo que considera fundamental para o País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34796 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 263 a seguinte redação:  
"Art. 263 Ao Sistema Nacional único de saúde compete, além de outras atribuições que a 
lei estabelecer:  
I - o controle, a fiscalização e a participação na produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  
II - a disciplina da formação e utilização de recursos humanos, as ações de saneamento 
básico, desenvolvimento científico e tecnológico;  
III - o controle e fiscalização da produção e qualidade nutricional dos alimentos;  
IV - controle de tóxicos e inebriantes;  
V - a proteção do meio ambiente;  
VI - a política da saúde ocupacional. 
Justificativa: 
A matéria já está contida em dispositivos anteriores. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração da redação do Art. 263, da forma a ficarem as competências do 
sistema único de saúde itemizadas.  
O relator acatou a sugestão, com pequenas diferenças na redação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:35101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 263  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
SEÇÃO I  
DA SAÚDE  
Suprima-se a expressão "e Saúde Ocupacional" do Art. 263 do substitutivo do Relator do Projeto da 
Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo 
da Saúde Ocupacional é o trabalhador.  
No capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º do substitutivo do Relator do Projeto de Constituição 
prescreve: “Além de outros, são direitos dos trabalhadores:............XVII – Saúde, Higiene e segurança 
do trabalho”. 
Portanto essa matéria já está inserida no contexto acima, se tornando redundante, repetitiva e 
indevida, além do que a Jurisprudência nacional e internacional mantém essa matéria na “Pasta do 
trabalho” e não na “De Saúde” ou “Sistema Nacional Único de Saúde”.  
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O Sistema Nacional Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve intervir nos meios 
produtivos, pois aí o fator principal, que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério 
do Trabalho.  
Entende o legislador que o direito do trabalhador não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além 
do que o termo “Saúde Ocupacional”, não vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro, pois 
o referido artigo viola a tradição nacional e universal de que as relações e condições no trabalho não 
e sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.  
Saúde Ocupacional é um anglicismo que traduz mal a realidade: O próprio Governo Americano se 
refere a Safety Occupational and Helth, separando a Segurança do trabalho  da Saúde Ocupacional. 
Saúde Ocupacional não é abrangente, é apenas parte de um todo denominado: “Segurança e 
Higiene do Trabalho”, como está na Constituição em vigor. As condições de trabalho é que vão 
determinar se há riscos ou não a integridade física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no 
Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança do 
Trabalho e demais direitos do trabalhador.  
Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou 
pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança 
do trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja; pratica a medicina preventiva, mas nos 
processos produtivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e 
normatizadora, em todos os segmentos: Engenharia de Segurança, segurança do Trabalho, Higiene 
e Medicina do Trabalho, férias, salário, identificação e duração do trabalho.  
Se a fiscalização permanece ao Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e Segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passa-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com  reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944, com a criação da CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalhador brasileiro. 
Portanto, o artigo que se pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse 
nacional, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações capitais trabalho 
são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho; a OIT – Organização Mundial da Saúde.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Nacional único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
dezoito pragas que devastam o país. Há, portanto, um grande trabalho de saúde Pública a ser 
executado. Entregar-lhe também a Segurança e Higiene do trabalho é aumentar a carga, além 
daquela, realmente devida a ainda nos seus primeiros passos; O Brasil é um grande hospital quando 
comparado com países desenvolvidos.  
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, sabiamente chama “Segurança e Higiene do 
Trabalho” desconhecendo o neologismo “Saúde Ocupacional” que só trará conflitos com a OMS – 
Organização Mundial de Saúde, com outras atividades de Saúde Pública, com fins diversos e 
específicos.  
Por essas e outras razoes é mais tecnicamente defensável manter no Ministério do Trabalho, a 
Segurança e Higiene do Trabalho atividades, por sinal, criadas por aquele Ministério e nele formado o 
pessoal que já soma 1 milhão de cipeiros (membros da CIPA), 20.000 Engenheiros de Segurança do 
Trabalho e 50.000 Técnicos de Segurança do Trabalho conforme Lei Federal sancionada no ano 
passado e oriunda do Senado Federal. E, para concluir, no ano de 1986, conforme divulgação dos 
dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de trabalhadores ficaram acidentados devido 
às condições inseguras das máquinas e equipamentos, enquanto apenas 7.000 (sete mil) 
trabalhadores ficaram afastados temporariamente por doença do trabalho, o que demonstra que o 
problema básico não é o de medicina, mas de engenharia de segurança, que visa eliminação de 
riscos nas máquinas e meio ambiente ,através de processos tecnológicos. Em 1972 o índice de 
acidentes do trabalho no Brasil foi record alcançando a cifra de 18,47%; de lá pra cá, tem caído 
progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente.  
A administração das normas sobre Segurança e Higiene do Trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito do Internacional e da Legislação comparada, seja, enfim em razão de 
seus aspectos técnicos-científicos constitui, deve continuar a constituir, encargo de relevo do 
Ministério do Trabalho.  
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Segurança e Higiene do Trabalho é, de forma quase absoluta, objeto de leis trabalhistas, cabendo 
aos Ministérios do Trabalho ou a órgãos a eles subordinados ou vinculados, a supervisão, o estudo, a 
fiscalização e as sanções das suas normas. Exemplos: 
- A Inglaterra é considerada pela OIT o melhor sistema: Comissão Nacional de Higiene e Segurança, 
integrante do Ministério do Trabalho, com 9 membros designados pelo Secretário de Estado do 
Trabalho, o qual expede as normas regulamentares e administra o orçamento do órgão; Comitê 
Executivo, com 3 membros; serviço único de inspeção a cargo do Ministério do Trabalho (Lei de 
31.07.1974). 
- EEUU – Administração da Segurança e Higiene do Trabalho – órgão federal subordinado ao 
Secretário de Estado do Trabalho (Lei de 1970). 
- França – “Conselho Superior de Prevenção dos Riscos Profissionais”, integrando o Ministério do 
Trabalho e presidido pelo Ministro do Trabalho. Composto de representantes dos poderes públicos, 
dos empregadores e dos trabalhadores, além de especialistas (Dec, de 11.08.77). 
- Espanha – “Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho”, vinculado ao Ministério do 
Trabalho (Real Dec. De 1982).  
- Japão – Ordenança do Ministério do Trabalho n° 32/72 sobre Segurança e higiene industrial. Delega 
importantes atribuições aos empregadores.  
- URSS – Tema regulado na Lei de 1970, do Soviete Supremo, que fixou os princípios fundamentais 
da Legislação trabalhista da URSS e das Repúblicas Federadas. Regulamentação: Código do 
trabalho da URSS (1971) e Códigos do Trabalho das demais Repúblicas.  
Seja em razão da tradição internacional e brasileira, seja em face das normas do Direito Internacional 
e da Legislação comparada, seja, enfim, em virtude da natureza das normas e das medidas que 
visam à preservação dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais, parece evidente que o 
sistema de segurança e higiene do trabalho a ser administrado pelo Ministério do Trabalho. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 do substitutivo do Relator, a expressão "e 
Saúde Ocupacional" argumentando que "o Sistema Nacional Único de Saúde tem como alvo o ser 
humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde Ocupacional é o Trabalhador".  
Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação desagregadora dos conceitos de pessoa e 
trabalhador, pois todo trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre Constituinte, alvo 
do Sistema Único de Saúde.  
Por estar consignado no artigo 7º, item XVII como direito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, necessário se faz a determinação de como este direito poderá ser 
assegurado, no caso, através do Sistema Único de Saúde.  
Entende o relator que a definição de Sistema Único não o VINCULA a um determinado ministério, 
ainda que a ideia de sistema implique também na possibilidade da existência de subsistemas, ligados 
a vários ministérios.  
Quanto ao termo "Saúde Ocupacional” esta foi a expressão de escolha do Comitê Misto, da OIT e 
OMS reunido em Genebra, no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de ações que 
envolvem a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 
porque a etimologia de "saúde" e “ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, latina.  
O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 1957, estabeleceu os seguintes objetivos 
para a Saúde Ocupacional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atuação:  
1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações;  
2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do seu trabalho;  
3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes 
nocivos a sua saúde;  
4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas;  
5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho.  
O que transparece nestes 5 itens é a perenidade do propósito de se resguardar a saúde do homem, 
do trabalhador, por reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde ele exerce a sua 
ocupação são potencialmente morbígenos. Depreende-se, que a segurança do trabalho é uma 
condição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um trauma ou a uma 
determinada patologia. A engenharia de Segurança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disciplina auxiliar, dentre tantas outras, 
como a enfermagem do Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a preservação da 
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integridade física e mental da pessoa que trabalha, junto à medicina do trabalho, promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde.  
Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Negociações Coletivas na área de Segurança 
do Trabalho", apenas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negociada, pois é o mais 
fundamental dos direitos e dos bens do ser humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
que garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qualquer negociação.  
A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a sua vigilância epidemiológica integrem a 
rede básica de saúde, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde pública, assim 
considerada pela OMS.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00068 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituir a expressão sistema único de saúde, contida no caput, do artigo 233 e seu parágrafo 
primeiro, bem como no parágrafo primeiro do artigo 234 e caput do artigo 235, do Projeto 
de Constituição (A), da Comissão de Sistematização pela expressão sistema unificado de saúde. 
Justificativa: 
A expressão “sistema único de saúde” da ideia de exclusão de outras formas de sistemas da 
prestação de serviços médicos. 
Parecer:   
   Propõe-se na emenda, a substituição da expressão Sistema único de saúde por unificado, para 
afastar a ideia de exclusão de outras formas ou sistemas de prestação de serviços médicos.  
Ora, toda forma ou sistema de prestação de serviços médicos estará automaticamente no Sistema 
Único de Saúde, uma vez que será ele único. Não se trata de exclusão ou de unificação mas de 
somação de esforços, de união, com a meta comum - a saúde do brasileiro.  
Aliás, a questão é tão - somente de impressões particulares, uma vez que ambas as palavras - unir e 
unificar - são dicionarizadas como sinônimas.  
pela rejeição. 
   
   EMENDA:00190 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se aos incisos II e VII do artigo 235, do Projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
"Art. 235 ..................... 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica;  
VII - colaborar na proteção do meio ambiente, inclusive o do trabalho." 
Justificativa: 
O texto que se quer modificar confunde a execução de atividades exclusivas do Ministério da Saúde, 
com outras que não podem ficar restritas a sua área de atuação.  
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É o caso da fiscalização dos ambientes de trabalho, indicada, no texto, pela expressão “saúde 
ocupacional”, que é impropria, redundante e lesiva aos interesses dos trabalhadores, dado o risco de 
enfraquecer a atuação estatal nessa área.  
A “saúde” já é um direito do trabalhador, assegurado pelo art. 232; como “direito de todos e dever do 
Estado”. 
Com relação às atividades produtivas, a saúde e resultante das ações de “higiene e Segurança do 
Trabalho”, expressão essa já tradicional e consagrada no direito brasileiro e internacional, onde se dá 
toda ênfase à segurança e à prevenção.  
Assim sendo, o controle dos ambientes de trabalho é essencial para a manutenção da “Higiene e 
Segurança” sendo absurdo tentar enfeixar a infinidade de medidas de ordem material para isso 
necessárias, exclusivamente, no âmbito do sistema único de saúde.  
Segurança do trabalho é matéria eminentemente técnica, de engenharia, que somente em uma 
pequena parte tem a ver com o sistema de saúde. Mais importante, porém, é que colocar esse 
assunto sob o ângulo da saúde é enfraquecer o direito do trabalhador e subordinar o principal ao 
acessório. Não basta cuidar da saúde, abalada, do trabalhador; é impreciso agir para que ele tenha 
problemas de saúde.  
O máximo empenho deve ser concentrado na prevenção de acidentes e doenças profissionais. Para 
isso é preciso cuidar de assuntos que não dizem respeito aos profissionais de saúde. Com efeito, a 
maior atenção deve ser dada aos métodos de trabalho, aos fluxos e rotinas de produção , á 
ferramentaria utilizada, ao vestuário e equipamentos de proteção, à resistência dos materiais 
empregados, à disposição de resíduos e aparas.  
Positivamente, o sistema único de saúde nada tem a ver com tais assuntos, além de já estar super 
assombreado com outras ingentes tarefas de igual relevância.  
Ao Ministério da Saúde ou Sistema Único de Saúde já cabe (ou caberia) a tarefa hercúlea de 
erradicar as endemias que recrudescem a cada dia no país. Há 3.000 Municípios sem médicos. Há 
portanto, um grande trabalho de saúde pública a ser executado. Entregar-lhe também a Segurança e 
Higiene do trabalho é aumentar a carga, além daquela, realmente devida e ainda nos seus primeiros 
passos.  
Não é sem razão que o assunto, atualmente é de competência do Ministério do Trabalho, em perfeita 
harmonia como que ocorre no âmbito internacional, onde a entidade encarregada dessas questões é 
a OIT- Organização Internacional do Trabalho, e não a OMS- Organização Mundial de Saúde.  
A fiscalização deve permanecer no Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança ao trabalhador, sendo óbvias a necessidade de 
manutenção desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde 
provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.  
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944. Com a criação das CIPAs – 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e está registrada nos anais da História do 
trabalhador brasileiro.  
Desde então a matéria tem sido confiada ao Ministério do Trabalho, que cuida de todos os aspectos 
da atividade laboral, e que já orientou a formação de 1 milhão de cipeiros (membros de CIPA), 20 mil 
Engenheiros de Segurança do Trabalho e 50 mil Técnicos de Segurança do Trabalho. No ano de 
1986, conforme divulgação dos dados oficiais da Previdência Social, mais de 1 milhão de 
trabalhadores se acidentaram devido às condições inseguras das máquinas e equipamentos, 
enquanto apenas 7 mil trabalhadores foram afastados temporariamente por doença do trabalho, o 
que demonstra que o problema básico não é de medicina, mas de engenharia de Segurança, que 
visa a eliminação de riscos nas máquinas e meio ambiente, através de processos tecnológicos.  
Em 1972 o índice de acidentes do trabalho no Brasil foi recorde alcançado a cifra de 18,47%; de lá 
para cá, tem caído progressivamente e em 1986 foi de 4%, aproximadamente. Isso mostra o acerto.  
Em síntese, se a “saúde ocupacional” permanecer onde se encontra, o sistema único ou deixará de 
ser “único” ou, pior que isso, para permanecer único, prejudicará enormemente o trabalhador.  
A emenda proposta vida deixar com o Ministério da Saúde “executar as ações” que lhe são típicas, 
conferindo-lhe competências para “colaborar” com Ministério do Trabalho na fiscalização dos 
ambientes de trabalho.  
A administração das normas sobre segurança e Higiene do trabalho, seja sob o prisma da história, 
seja sob o ângulo do Direito Internacional e da Legislação Comparada, seja, enfim, em razão de seus 
aspectos técnicos e científicos, constitui, e deve continuar a constituir encargo de relevo do Ministério 
do Trabalho.  
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Portanto o que se propõe não é a exclusividade para o Ministério do Trabalho, mas a integração do 
sistema, tornando-o exequível, coerente, relacionalizado e otimizado. 
Parecer:   
   A emenda modifica a redação do artigo 235, excluindo do seu item II a expressão "e de saúde 
ocupacional" e acrescentando ao seu item VII a expressão " inclusive o do trabalho", com o objetivo 
de garantir que a administração das normas sobre segurança e higiene do trabalho fique sob 
a responsabilidade do Ministério do Trabalho, considerando que a matéria extrapola a competência 
do Ministério da Saúde, a tradição trabalhista, a tendência histórica e a conveniência institucional e 
laboral.  
O Relator concorda com a argumentação apresentada e, em vista da importância da matéria, opina 
pela aprovação. 
   
   EMENDA:01082 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se aos artigos 233, 234 e 235, a seguinte redação:  
"Art. 233 - As ações e serviços de saúde desenvolvidos pelo Poder Público integram uma única rede, 
regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - comando administrativo único em cada nível de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;  
III - descentralização político- administrativa;  
IV - participação da comunidade.  
§ 1o. - O sistema público de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fontes.  
§ 2o. - É vedada a destinação de recursos orçamentários para investimentos em instituições privadas 
à saúde com fins lucrativos.  
§ 3o. - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante e pesquisa, vedado todo tipo de comercialização.  
Art. 234 - Nas ações de saúde de natureza pública, cabe ao Estado a regulamentação, a execução e 
o controle.  
§ 1o. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá participar de modo supletivo na 
assistência oferecida pelo Poder Público, na forma da lei.  
§ 2o. - É vedada a exploração direta ou indireta, por parte de empresas e capitais de procedência 
estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País, salvo as que tenham sede no Brasil e que 
na data da promulgação da  
Constituição já desenvolvam no País, as atividades ora regulamentadas.  
Art. 235 - Ao sistema público de saúde compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer:  
I - controlar e fiscalizar a produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, e dela participar;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde ocupacional;  
III - disciplinar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento básico;  
IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico, cujos recursos 
terão administração unificada;  
V - controlar e fiscalizar a produção e a qualidade nutricional dos alimentos;  
VI - estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes;  
VII - colaborar na proteção do meio ambiente. 
Justificativa: 
Permitimo-nos transcrever as razoes da “Associação Paulista de Medicina”, inspiradora da presente 
emenda: 
“A democracia coloca o bem-estar social e a promoção humana com objetivos fundamentais a serem 
alcançados.  
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Ao Estado, a democracia reserva papel primordial, como regulador das relações entre os diferentes 
segmentos sociais, tendo por meta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurar 
adequada distribuição da riqueza nacional.  
Não obstante, a democracia alcança seus objetivos sociais e confere responsabilidade ao Estado, 
sem ser estatizante.  
Não pode ser diferente na área da assistência à saúde da população brasileira. É preciso que o 
Poder Público assuma suas indeclináveis responsabilidades. Simultaneamente, é preciso assegurar à 
sociedade o direito de participar do processo assistencial, quer sob forma de prática liberal, quer sob 
forma de empresas privadas que atuem respeitando a ética profissional.  
A redação final dada ao projeto apresentado pela Comissão de Sistematização, para ser apreciado e 
votado pelo Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, é inteiramente desequilibrado na sua 
Seção correspondente à saúde.  
A proposta confunde o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da assistência 
médico-odontológica.  
Os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o cooperativismo médico, as empresas privadas 
éticas, que constituem a grande parcela da atual estrutura assistencial do País, ficam submetidas ao 
Sistema Único de Saúde, estatal. Cumprirão as determinações que lhe forem feitas e participarão 
complementarmente na assistência à saúde da população. Sempre sob condições do direito público.  
Por todos esses motivos, não é aceitável, para uma Nação que pretende construir uma sociedade 
aberta, com um mínimo de intervencionismo do Estado- e nunca através da estatização – o texto 
submetido à apreciação dos Constituintes, nos termos em que está.”  
Parecer:   
   As presentes proposições foram inspiradas, segundo o autor, em trabalho da Associação Paulista 
de Medicina, para a qual o Projeto seria " inteiramente desequilibrado na Seção correspondente à 
saúde, confundindo-se o papel a ser desempenhado pelo Estado com a estatização da assistência 
médico-odontológico". Esta preocupação,. aliás, vem reforçada por outras assertivas tendentes a 
justificar as seguintes modificações propostas ao texto do Projeto:  
Primeiro, pretende-se acrescentar ao "caput" do art. 233 as expressões explicativas de que as ações 
e serviços de saúde são "desenvolvidas pelo Poder Público", as quais integrariam "uma única rede". 
Ora, o dispositivo refere-se certamente, aos serviços públicos de saúde, tanto que, à iniciativa 
privada, consagrou-se um parágrafo especial no artigo seguinte, permitindo-se-lhe participar do 
sistema de saúde de forma supletiva e mediante contrato.  
Em seguida, almeja-se substituir, no § 2o. do art. 233, a expressão "recursos públicos" por "recursos 
orçamentários", numa indisfarçável tentativa de se anular o dispositivo que veda a destinação de 
recursos públicos para investimentos em instituições privadas de saúde de fins lucrativos. A 
propósito, convém lembrar que o Poder Público, além de financiar a construção de hospitais 
particulares, de finalidade nitidamente lucrativa, com um longo período de carência e a 
juros subsidiados, ainda garante ao proprietário a clientela previdenciária de que necessita, mediante 
convênio previamente assegurado.  
Propõe-se, também, que se modifique o "caput" do art. 234, o qual passaria a dispor que, "nas ações 
de saúde de natureza pública, cabe ao Estado a regulamentação, a execução e o controle". Ainda 
aqui, permitimo-nos entender que o dispositivo se refere, indubitavelmente, às ações de natureza 
pública, já que, as de natureza particular, submeter-se-iam tão-somente às ações governamentais de 
fiscalização e controle, o que, de resto, já ocorre.  
Na proposição seguinte, sugere-se a eliminação no § 10 do art. 234, da preferência que se atribuiu às 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos quanto aos convênios para participação suplementar no 
sistema de saúde. Não entendemos os motivos da pretensão, já que dita preferência, naturalmente 
em igualdade de condições, em nada afetaria as empresas particulares, mas, seja como for, seria da 
maior conveniência para o Estado, no próprio interesse social, que se preferissem as instituições 
filantrópicas e sem fins lucrativos àquelas que, por sua própria natureza, assumiram os riscos 
da atividade empresarial com objetivo de lucro.  
Em continuação, almeja o autor substituir, no § 2o. do art. 234, a expressão "conforme se dispuser 
em lei" por "salvo as que tenham sede no Brasil e que, na data de as atividades ora regulamentadas. 
Lembramos, a propósito, que o dispositivo, em questão estabelece uma regra geral, já 
estando ressalvadas as exceções no dispositivo que protege a propriedade privada e estabelece as 
bases da desapropriações por necessidade ou utilidade pública e por interesse social.  
Quanto à pretensão de se excluir do dispositivo as empresas que tenham sede no Brasil, isso 
equivaleria a anular por completo toda a proibição contida no parágrafo, mediante o simples 
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expediente de um subterfúgio.  
Finalmente, pretende o autor modificar o "caput" do art. 235, pela substituição da expressão "ao 
sistema único de saúde" por "ao sistema público de saúde", o que também se deixa de acolher pelos 
mesmos motivos aduzidos em relação à modificação proposta ao "caput" do art. 234. 
   
   EMENDA:01335 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "e de saúde ocupacional” do final do inciso II do Artigo 235 do Projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “e de saúde ocupacional” vem atender a solicitação de inúmeras 
Confederações dos Trabalhadores (CNTI, CONTECOP, CONTEC, CNTT, CNTEEC, CNPL e 
CONFEA) e diversas entidades de classes (ANEST, APEMSO, ANC, ABRAPHISFT e ANSFT). 
A Saúde do Trabalhador ou Saúde Ocupacional e do povo brasileiro já estão garantidas em dois 
artigos: 
Artigo 7º, inciso XIX que diz: 
“Redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”; e 
Artigo 232 que diz: 
“A saúde  é direito de todos e dever do Estado”.  
Portanto a “saúde ocupacional” como está colocada no artigo 235, final do inciso II, é redundante, 
demonstrando ser uma expressão e sentimento corporativista e burocrática.  
É uma insensatez, incoerência, equivoco e representa uma experiência perigosa, ainda mais numa 
Constituição, que deve durar gerações.  
É um tema para ser discutido em Legislação Ordinária e não agora.  
Querem um Sistema Único de Saúde, dizendo que não será um Ministério, mas uma organização 
Sistêmica Normativa que deve abranger todas as atividades de saúde que será executada a nível 
nacional, estadual e municipal. 
Se seguirmos essa linha de raciocínio, então o Ministério da Justiça, Meio Ambiente e Exército, para 
não citar todos, deverão participar do Sistema Único de Saúde porque tem, respectivamente as áreas 
de transito (onde ocorrem milhares de acidentes, mutilados e óbitos), meio ambiente (onde ocorrem 
milhares de acidentes, mutilados e óbitos) e quando o país está em guerra certamente milhares e 
milhões de Brasileiros ficariam doentes, mutilados e ocorreriam mortes. Vê-se assim, que o caminho 
não é este.  
Todos Ministérios têm áreas comuns, entre elas saúde, sendo que com referência a essa última, hoje 
já funcionam as Ações Integradas de Saúde – AIS e isto sem, precisar necessariamente de criar uma 
Super-estrutura, única, hierarquizada, centralizada, burocrática e “cabide de emprego” numa hora em 
que é preciso relacionar e não “inchar” a máquina do governo. 
Mas o que querem é o Comando Único, para legislar e fiscalizar tudo, sendo que nem aquilo que é de 
sua competência legal até hoje não conseguiram no Ministério da Saúde: erradicar as endemias 
públicas. 
Se não dão conta dessa área prioritária, como abarcar também as unidades de trabalho, conflitando 
com o Ministério do Trabalho e quebrando a jurisprudência nacional e internacional? 
Na Nicarágua, onde foi aplicado este sistema, não está dando certo, conforme divulgado amplamente 
nos meios de comunicação, no Brasil. 
Descem a pormenores e minucias sistêmicas incompatíveis em sede constitucional, revogando o 
sistema vigente e inviabilizando aquele que preconizam as linhas gerais, pelo seu distanciamento da 
realidade.  
A supressão da expressão “Saúde Ocupacional”, do artigo 235, vem atender aos interesses do 
trabalhador brasileiro, pois do contrário será violada a tradição nacional e universal de que as 
relações e condições no trabalho e não ao Ministério da Saúde, como prescreve a nossa 
jurisprudência.  
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Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil; é de origem inglesa (occupational health) 
e em nossa língua significa “Saúde nas atividades de trabalho”. As condições de trabalho é que vão 
determinar a existência de riscos à integridade física do trabalhador. A competência dessa matéria 
sempre foi do Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais 
direitos do homem em relação ao trabalho. 
Como pode a inspeção Federal do Trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios da Saúde? E como 
ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança do Trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública onde o problema das endemias e desafio permanente 
ainda sem perspectiva de solução. Mas, nos processos produtivos e no sistema de trabalho, cabe ao 
Ministério do Trabalho a ação fiscal e normalizadora, em todos os segmentos; Engenharia de 
Segurança, Higiene, técnicas de segurança do trabalho, medicina do trabalho; férias, salário, 
identificação, duração do trabalho e outras.  
Se a fiscalização permanece no Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança do trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção 
desse serviço no mesmo Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria 
conflito e jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador. 
Essa, é a tradição do direito do trabalho contida no Direito Internacional e evidenciada na legislação 
comparada, que tem base técnico-cientifica e está registrada nos anais da História do Trabalhador 
brasileiro.  
Portanto, pretende-se suprimir a expressão como resultado lógico dos fatos expostos para atender ao 
interesse nacional e se ajustar à Política de Segurança do Trabalhador, coerente com as Convenções 
Internacional da OIT, de observância mundial. É por isso que a Organização Internacional do 
Trabalho  
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Maluly Netto pretende suprimir a expressão "e de saúde ocupacional" do 
final do inciso II do artigo 235 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Baseia sua justificação no atendimento de solicitação de várias Confederações dos Trabalhadores e 
de algumas entidades corporativistas. Por outro lado, defende que a "saúde ocupacional" deve ser 
atribuição do Ministério do Trabalho, cabendo ao da Saúde apenas o atendimento dos "infortúnios do 
trabalho", e não as medidas de promoção, proteção da saúde do trabalhador.  
O relator manifesta-se de acordo com a proposta da emenda na parte referente à supressão da 
expressão "saúde ocupacional". Porém, a mesma é rejeitada nos termos do parecer oferecido à 
emenda 2p00190-4, que, além da supressão referida, acrescenta no inciso VII a expressão "inclusive 
o do trabalho". – OIT – é o Fórum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde. Aliás, as 
relações capital/trabalho são universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho.  
O Sistema Único de Saúde é voltado à Saúde Pública e não deve intervir nos meios produtivos, pois 
ai o fator principal á a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve 
continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho, enquanto o tratamento dos 
infortúnios do trabalho é ação de saúde, que deverá ser exercida no contexto do Sistema de Saúde, 
ainda que seu agente etiológico decorra da atividade laborativa, onde se inclui também os acidentes 
de trajeto.  
Por outro lado, não só historicamente, segundo refere o Ministro Arnaldo Sussekind com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do trabalho, como também sob 
o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sobre a saúde ocupacional 
constitui e deve continuar a constituir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo do Ministério 
do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como a Inglaterra, Espanha, França, Estados 
Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
 
   EMENDA:01374 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 235, Título VIII, da Ordem Social, Capítulo II, Seção I, da Saúde.  
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Suprima-se a expressão "saúde ocupacional” do final do inciso II do artigo 235 do Projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “e de saúde ocupacional” vem atender a solicitação de inúmeras 
Confederações dos Trabalhadores (CNTI, CONTECOP, CONTEC, CNTT, CNTEEC, CNPL e 
CONFEA) e diversas entidades de classes (ANEST, APEMSO, ANC, ABRAPHISFT e ANSFT). 
A Saúde do Trabalhador ou Saúde Ocupacional e do povo brasileiro já estão garantidas em dois 
artigos: 
Artigo 7º, inciso XIX que diz: 
“Redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”; e 
Artigo 232 que diz: 
“A saúde  é direito de todos e dever do Estado”.  
Portanto a “saúde ocupacional” como está colocada no artigo 235, final do inciso II, é redundante, 
demonstrando ser uma expressão e sentimento corporativista e burocrática.  
É uma insensatez, incoerência, equivoco e representa uma experiência perigosa, ainda mais numa 
Constituição, que deve durar gerações.  
É um tema para ser discutido em Legislação Ordinária e não agora.  
Querem um Sistema Único de Saúde, dizendo que não será um Ministério, mas uma organização 
Sistêmica Normativa que deve abranger todas as atividades de saúde que será executada a nível 
nacional, estadual e municipal. 
Se seguirmos essa linha de raciocínio, então o Ministério da Justiça, Meio Ambiente e Exército, para 
não citar todos, deverão participar do Sistema Único de Saúde porque tem, respectivamente as áreas 
de transito (onde ocorrem milhares de acidentes, mutilados e óbitos), meio ambiente (onde ocorrem 
milhares de acidentes, mutilados e óbitos) e quando o país está em guerra certamente milhares e 
milhões de Brasileiros ficariam doentes, mutilados e ocorreriam mortes. Vê-se assim, que o caminho 
não é este.  
Todos Ministérios têm áreas comuns, entre elas saúde, sendo que com referência a essa última, hoje 
já funcionam as Ações Integradas de Saúde – AIS e isto sem, precisar necessariamente de criar uma 
Super-estrutura, única, hierarquizada, centralizada, burocrática e “cabide de emprego” numa hora em 
que é preciso relacionar e não “inchar” a máquina do governo. 
Mas o que querem é o Comando Único, para legislar e fiscalizar tudo, sendo que nem aquilo que é de 
sua competência legal até hoje não conseguiram no Ministério da Saúde: erradicar as endemias 
públicas. 
Se não dão conta dessa área prioritária, como abarcar também as unidades de trabalho, conflitando 
com o Ministério do Trabalho e quebrando a jurisprudência nacional e internacional? 
Na Nicarágua, onde foi aplicado este sistema, não está dando certo, conforme divulgado amplamente 
nos meios de comunicação, no Brasil. 
Descem a pormenores e minucias sistêmicas incompatíveis em sede constitucional, revogando o 
sistema vigente e inviabilizando aquele que preconizam as linhas gerais, pelo seu distanciamento da 
realidade.  
A supressão da expressão “Saúde Ocupacional”, do artigo 235, vem atender aos interesses do 
trabalhador brasileiro, pois do contrário será violada a tradição nacional e universal de que as 
relações e condições no trabalho e não ao Ministério da Saúde, como prescreve a nossa 
jurisprudência.  
Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil; é de origem inglesa (occupational health) 
e em nossa língua significa “Saúde nas atividades de trabalho”. As condições de trabalho é que vão 
determinar a existência de riscos à integridade física do trabalhador. A competência dessa matéria 
sempre foi do Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais 
direitos do homem em relação ao trabalho. 
Como pode a inspeção Federal do Trabalho, ficar dividida entre dois Ministérios da Saúde? E como 
ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança do Trabalhador? 
O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública onde o problema das endemias e desafio permanente 
ainda sem perspectiva de solução. Mas, nos processos produtivos e no sistema de trabalho, cabe ao 
Ministério do Trabalho a ação fiscal e normalizadora, em todos os segmentos; Engenharia de 
Segurança, Higiene, técnicas de segurança do trabalho, medicina do trabalho; férias, salário, 
identificação, duração do trabalho e outras.  
Se a fiscalização permanece no Ministério do Trabalho, de onde devem emanar as Normas 
Regulamentadoras de proteção e segurança do trabalhador, fica óbvia a necessidade de manutenção 
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desse serviço no mesmo Ministério, e não passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria 
conflito e jurisdição, com reais prejuízos à integridade física do trabalhador. 
Essa, é a tradição do direito do trabalho contida no Direito Internacional e evidenciada na legislação 
comparada, que tem base técnico-cientifica e está registrada nos anais da História do Trabalhador 
brasileiro.  
Portanto, pretende-se suprimir a expressão como resultado lógico dos fatos expostos para atender ao 
interesse nacional e se ajustar à Política de Segurança do Trabalhador, coerente com as Convenções 
Internacional da OIT, de observância mundial. É por isso que a Organização Internacional do 
Trabalho  
O Sistema Único de Saúde é voltado à Saúde Pública e não deve intervir nos meios produtivos, pois 
ai o fator principal á a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve 
continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho, enquanto o tratamento dos 
infortúnios do trabalho é ação de saúde, que deverá ser exercida no contexto do Sistema de Saúde, 
ainda que seu agente etiológico decorra da atividade laborativa, onde se inclui também os acidentes 
de trajeto.  
Por outro lado, não só historicamente, segundo refere o Ministro Arnaldo Sussekind com sua 
autoridade, inclusive de membro da própria Organização Internacional do trabalho, como também sob 
o prisma do Direito Internacional, da legislação comparada ou mesmo sobre a saúde ocupacional 
constitui e deve continuar a constituir a própria inspeção do trabalho, encargo de relevo do Ministério 
do Trabalho. É esta a prática corrente em países, tais como a Inglaterra, Espanha, França, Estados 
Unidos da América do Norte, Japão, URSS, entre outros.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda que se suprima a expressão "saúde ocupacional", do final do inciso II do art. 
235 do Projeto de Constituição, sob o argumento básico de que a inspeção do Trabalho não poderia 
ficar dividida entre dois Ministérios, o que quebraria a unidade de fiscalização e prejudicaria 
as negociações coletivas na área de segurança do trabalhador.  
Entendemos, porém, que a execução de ações relativas à saúde ocupacional pelo sistema único de 
saúde de nenhuma forma provocaria conflitos de competência, lembrando-se, a propósito, que a 
dinâmica atual, adotada pelo Ministério do Trabalho, não prescinde da indispensável colaboração dos 
Ministérios da Presidência Social e da Saúde para a proteção, o tratamento e a recuperação da 
saúde do trabalhados.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:01456 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   Da Saúde  
Art. - a proteção à saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Art. - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada 
e descentralizada, organizada em sistema unificado na forma que a lei dispuser.  
Parágrafo único - O sistema unificado público de saúde será financiado com recursos orçamentários 
da União e da Seguridade Social, de acordo com a lei.  
Art. - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, de acordo com os preceitos éticos e técnicos 
estabelecidos em lei.  
Art. - As instituições privadas poderão participar do sistema público unificado de saúde, mediante 
contrato ou convênio, tendo preferência para este fim as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos  
§ 1o. - É vedada a participação de empresas e capitais estrangeiros no sistema público unificado de 
saúde, salvo nos casos previstos em lei.  
§ 2o. - A lei disporá sobre remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins 
de transplante e pesquisa, vedado todo tipo de comercialização.  
Art. - A lei regulamentará o sistema nacional único de saúde, com as seguintes atribuições, além de 
outras que estabelecer.  
I - Fiscalizar a produção e controlar a qualidade de medicamentos, equipamentos imunológicos, 
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hemoderivados e outros insumos, e dela participar;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e cooperar com a saúde ocupacional;  
III - orientar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento básico, na 
área de interesse imediato;  
IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico;  
V - fiscalizar a produção e controlar a qualidade nutricional dos alimentos;  
VI - estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes;  
VII - colaborar para proteção do meio ambiente.  
Artigo 207  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 207, com a seguinte redação:  
§ - A lei disciplinará a distribuição de derivados de Petróleo e Álcool carburante, preservando-se a 
livre iniciativa, com prioridade para as empresas com maioria de capital nacional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A emenda modifica toda a Seção I do Capítulo II - DA SAÚDE, especialmente nos aspectos 
seguintes:  
- a proteção à saúde e não a saúde em si como direito de todos e dever do Estado;  
- sistema unificado público de saúde em vez de sistema único de saúde;  
- financiamento através de recursos orçamentários da União e da Seguridade Social, excluídos os 
recursos orçamentários dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos Territórios e outras 
fontes;  
- a participação do setor privado é condicionada a preceitos éticos e técnicos;  
- descentralização da rede de serviços de saúde do sistema unificado;  
- omissão das diretrizes organizacionais do sistema de saúde;  
- omissão do dispositivo que veda a destinação de recursos públicos para investimentos em 
instituições privadas  
de saúde com fins lucrativos;  
- omissão do dispositivo que atribui ao Poder Público a regulamentação, execução e controle das 
ações e serviços de saúde.  
A emenda tem um sentido mais privatizante e não apresenta justificativa.  
Rejeitada nos termos do art. 3o. item II do Projeto de Resolução no. 21-B, de 1987, que altera o 
Regimento Interno  
da Assembleia Nacional Constituinte: " ... II - emendas individuais, que deverão incidir sobre artigo, 
parágrafo, inciso  
ou alínea do Projeto de Constituição,..." 
   
   EMENDA:01947 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FOGAÇA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Altera a redação do inciso III do Art. 235, subdividindo-o em dois e renumerando os seguintes:  
Art. 235 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - disciplinar a formação e utilização de recursos humanos na área de saúde;  
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa dar uma redação apropriada ao inciso II do Art. 235 do Projeto de 
Constituição (A) da Comissão de Sistematização, uma vez que a atual apresenta um sentido 
equivocado. Não se pretende que ao sistema único de saúde caiba disciplinar as ações de 
saneamento básico, mas participar da formulação da sua política e da execução das suas ações. 
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Parecer:   
   A Emenda do Constituinte José Fogaça propõe a subdivisão do inciso III do artigo 235 a fim de 
tornar mais claro o sentido do mesmo. Separa duas competências distintas do sistema único de 
saúde: a formação e utilização de recursos humanos do setor e a sua participação na política e 
na execução de ações de saneamento básico.  
Considerando que a Emenda aprimora o texto constitucional, o relator é pela aprovação da mesma.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
SEÇÃO I  
DA SAÚDE 
[...] 
Art. 232. A lei regulamentará o sistema nacional único de saúde, com as seguintes atribuições além 
de outras que estabelecer: 
I – fiscalizar a produção e controlar a qualidade de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos, e dela participar, 
II – executar aas ações de vigilância sanitária e epidemiológica e cooperar com a saúde ocupacional. 
III – orientar a formação e a utilização de recursos humanos e as ações de saneamento básico, na 
área de seu interesse imediato. 
IV – incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento cientifico e tecnológico. 
V – fiscalizar a produção e controlar a qualidade nutricional dos alimentos. 
VI – estabelecer normas para o controle e fiscalizar a utilização de tóxicos e inebriantes, 
VII – colaborar para proteção do meio ambiente. 
[...] 

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

(Apoiamento) 
14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  

16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  

31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
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47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 

113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 

178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
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243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  

259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  

275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação moderna, 
apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais distante a possibilidade de 
aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, 
Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há de ser tratado com 
realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de recursos, que não 
são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com sobriedade, a despeito dos 
justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há porque 
desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa econômica 
mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os objetivos 
não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada consideração das 
questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
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241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "do trabalhador" contida na parte final do texto do inciso II do art. 205 do projeto de 
Constituição "B". 
Justificativa: 
Garantiu-se primeiro turno de votação, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde. Ao 
enumerar, porém, as atribuições do Sistema Único de Saúde, o inciso II do art. 205 do texto aprovado dispõe 
que a execução das ações de saúde estariam voltadas tão-somente para o trabalhador, o que se constitui em 
flagrante contradição a todo o espírito no capítulo relativo à saúde. 
Propõe-se, pois, que se suprima desse dispositivo a expressão “do trabalhador”, de caráter nitidamente 
limitativo, devolvendo-se lhe o caráter genérico que lhe é próprio e atingindo-lhe, desta forma, toda a 
universalidade e igualdade que se pretendeu. 
Parecer:   
   1 É propósito da emenda em exame suprimir expressão do inciso II do art. 205 do Projeto, por entender o 
Autor que as ações ali contidas deverão ser aplicadas genericamente e não apenas aos trabalhadores.  
Entendemos que carece de fundamento a iniciativa do ilustre Constituinte, pois a assistência à saúde é 
destinada a todos os cidadãos, e o referido inciso II pretende dar justificada ênfase à assistência ao 
trabalhador, que é onde há grande risco de disseminação de doenças.  
Pelo exposto, somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00356 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO TREVISAN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimam-se, no texto do art. 203 do Projeto de Constituição "B", e em decorrência dessas supressões, no 
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caput do art. 205, as seguintes expressões:  
No art. 203, caput: "integram uma rede regionalizada e hierarquizada e" bem como "único";  
No art. 203, inciso I: "com direção única em cada nível de governo";  
No art. 203, parágrafo único: "único";  
No art. 205, caput: "único".  
Justificativa: 
O dispositivo em questão, tal como foi aprovado em primeiro turno, impede que a União venha a manter 
redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em determinadas áreas de especialização da medicina 
decretando, por outro lado, a extinção de redes existentes, que têm desempenhado papel extremamente 
relevante na assistência médica do País.  
Posso citar, para citar em apenas um exemplo, a atividade desenvolvida pela Fundação da Pioneiras Sociais, 
vinculada ao Ministério da Saúde e que mantem o Hospital Sarah Kubitscheck, exemplo mundial no 
tratamento das doenças do aparelho locomotor. Visando sua expansão e tendo em vista a excelência dos 
serviços prestados, o próprio Governo Federal está cuidando da implantação de novos Hospitais do Aparelho 
Locomotor em Curitiba, Salvador e São Luiz.  
Assim, as supressões propostas por esta emenda objetivam viabilizar a existência de tais redes, 
fundamentais para suplementar as ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e 
pelos Municípios. 
Parecer:   
   Pela rejeição da emenda, nos termos do parecer à Emenda nº 2T00153-3. 
   
   EMENDA:00490 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "e de saúde do trabalhador" do Inciso II do Artigo 205 do Projeto de  
Constituição B. 
Justificativa: 
Tanto a Engenharia de Segurança quanto a Medicina do Trabalho são assuntos considerados como de 
Relações do Trabalho.  
Incluir na área sanitária assuntos da área do trabalho significa desviar a atenção dos técnicos da área de 
saúde para campo de ação estranho à sua problemática, com consequente prejuízo de atribuições 
específicas, que dizem respeito à saúde da população, como um todo.  
Não há, pois, por que inclui-las entre as atribuições de um sistema de saúde já bastante sobrecarregado, 
acreditando-se, também, que a área de saúde, com seus problemas específicos ainda sem solução, não tem 
condições de abarcar novas áreas, como a de medicina de trabalho.  
Além do mais, trata-se de iniciativa corporativista, que não merece escolhida em texto constitucional. 
Parecer:   
   É propósito da emenda em exame suprimir expressão do inciso II do art. 205 do Projeto, por entender o 
Autor que as ações ali contidas deverão ser aplicadas genericamente e não apenas aos trabalhadores.  
Entendemos que carece de fundamento a iniciativa do ilustre Constituinte, pois a assistência à saúde é 
destinada a todos os cidadãos e o referido inciso II pretende dar justa ênfase à assistência ao trabalhador.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00823 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 203  
No Caput suprima-se a expressão "integram uma rede regionalizada e hierarquizada e" e a palavra "único".  
No § 1º, suprima-se a expressão "com direção única em cada esfera de governo".  
Também - § 1o. do Art. e o caput do art. 205. 
Justificativa: 
Tal como esta redigido, o art. 203, longe de ater-se a uma declaração de direitos dos cidadãos em matéria de 
saúde ou de deveres do Estado nesta matéria, consagra para os anos, decênios ou séculos futuros uma 
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forma específica de administração dos serviços públicos, ou seja, a constituição de um sistema único de 
saúde e a gerencia regionalizada desse sistema.  
Ora, o Projeto nesse particular extrapola da missão e das características próprias de uma Constituição, de 
vez que opta definitivamente por um sistema administrativo, cerceando adaptações que venham a ser 
futuramente necessárias com a evolução de nossa sociedade e do nosso País, tanto no aspecto social 
quanto tecnológico.  
Tal petrificação da administração da saúde no Brasil proposta no Projeto Constitucional deixaria o País diante 
de uma infeliz alternativa ou a fixidez administrativa incapaz de se adaptar as nossas necessidades 
emergentes, ou a caótica mudança periódica de nossa Constituição em curto espaço de tempo. 
Muito mais sábio seria enunciar apenas, no nosso texto constitucional, que nossas ações e serviços públicos 
de saúde constituem um sistema e que esse sistema deve ser descentralizado. É importante que a nossa 
Constituição deixe liberdade aos nossos futuros governantes para que organizem esse sistema e façam essa 
descentralização da maneira mais eficiente e de acordo com as necessidades do momento histórico. É o que 
estamos propondo com as referidas supressões.  
Por outro lado não existe nenhum argumento lógico para vincular a meta da saúde para todos à existência de 
um sistema único de saúde. Muito se pode conseguir também com uma divisão de atribuições entre os vários 
Ministérios, com aliás foi feito até agora no Brasil e é feito em quase todos os países do mundo ocidental. 
Assim, não é sem proposito o slogan lançado pela Organização Mundial de Saúde para o fim do presente 
milênio: “saúde para todos, exige todos para a saúde”. Nada mais lógico. Se a saúde é algo tão importante 
como todos nós reconhecemos, o natural seria que quiséssemos somar todas as forças em seu proveito e 
não excluir a participação de órgãos, Ministérios, instituições, interessados em promovê-la. 
Criar mecanismos de sincronia, de ação coordenada, de divisão de responsabilidades, entre os vários 
promotores de saúde, é evidentemente, condição de eficiência e êxito. E isso poderá ser conseguido por um 
sistema nacional de saúde nos termos do Art. 203 aperfeiçoando pelas emendas que estamos propondo.  
Entretanto, cercear a liberdades de iniciativa de outros órgãos pela criação de um sistema único constitui 
procedimento tacanho, exclusivista, que só resultará em prejuízo da saúde dos brasileiros.  
Por outro lado, transferir para o regime capitalista um sistema usado mais frequentemente nos países 
socialistas, é uma experiência que poderia até ser tentada. Mas, fixar, mesmo antes da experiência e da 
comprovação dos seus resultados, este modelo, como norma constitucional perene, é transformar o país num 
laboratório sociológico perverso, sem direito ao retorno, com uma porta de entrada, porém sem uma porta de 
saída. 
Parecer:   
   Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, entendendo que o sistema administrativo 
proposto no dispositivo sob exame para as ações e serviços públicos de saúde terá sua eficácia garantida, 
por favorecer o planejamento e por assegurar a pronta ação, a partir da comunidade.  
O sistema único de saúde Constitui o esqueleto de toda a nova política de saúde que a Constituição propõe. 
Suprimir as expressões aludidas significaria desmontar totalmente essa estrutura, meticulosamente 
construída a partir do debate amplo e da vontade majoritária da ANC.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00863 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "e de saúde do trabalhador" do art. 205, em seu inciso II, do Projeto de 
Constituição "B". Passando o inciso II a ter a seguinte redação:  
Inciso II - Executar as ações de vigilância  
Sanitária e epidemiológica. 
Justificativa: 
O Sistema Único de Saúde, tem como alvo o ser humano (Saúde Pública), enquanto o alvo da saúde do 
trabalhador não é mais do que uma redundância, pois o trabalhador já faz parte integrante do sistema de 
defesa do povo.  
Por outro lado, o Art. 201, dá a seguinte redação: “A Saúde é direito de todos e dever do Estado”, 
assegurando mediante medidas políticas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 
recuperação.  
A luz do Art. 201, observamos dois pontos básicos: 
1º - “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS”, não somente de um segmento o trabalhador, mas de todos os 
segmentos sociais. 
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“Se a Magna Constituição” não for abrangente, discriminando determinados segmentos, esta deixará de ser 
“Magna” para ser “pequena”. 
2º - Se a Saúde visa a redução das doenças e de outros agravos, estaria também incluído os ambientes do 
trabalho e os riscos de outros oriundos.  
Portanto, essa matéria, já está inserida e contemplada no texto acima, tornando-se redundante, repetitiva, 
indevida e discriminatória.  
Parecer:   
   A redação adotada foi objeto de um difícil e complexo acordo estabelecido entre as lideranças da ANC.  
Suprimir a expressão "e de saúde do trabalhador" faria reabrir a discussão em torno do conceito de saúde 
ocupacional e sua área de competência.  
Somos pela rejeição. A assistência à saúde é destinada 
   
   EMENDA:00939 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 205, inciso II do Projeto de Constituição (B), a expressão: ... "e de saúde do 
trabalhador". 
Justificativa: 
A Supressão do termo “saúde do trabalhador” visa a aperfeiçoar a redação do texto, uma vez que ele é 
ocioso e, pior ainda, é discriminatório pois exclui as outras categorias como: aposentados, consumidores, etc.  
Além do mais a “saúde do trabalhador” já está inserida no inciso II nos seguintes termos: 
a) “executar as ações de vigilância sanitária” – vigilância sanitária abrange o ambiente do trabalho e 
portanto, atende ao trabalhador; 
b) “...epidemiológica” – executar as ações de vigilância epidemiológica inclui toda a população, inclusive 
o trabalhador. 
Portanto, a supressão do termo “saúde do trabalhador” destina a corrigir erros conceituais. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda 2t00863-5 
   
   EMENDA:01064 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir do art. 205, inciso IV, as palavras; "e da execução". 
Justificativa: 
Participação é diferente de execução. Ao participar o setor de saúde pode sugerir, propor, indicar, enfatizar a 
necessidade de uma ou outra obra. 
A execução, porém, importa materialização de obra, o que deve estar afeto aos setores estaduais 
especializados nessa atividade: Secretarias de Obras ou os órgãos encarregados do saneamento. 
Parecer:   
   Há, na execução das ações de saneamento básico, tarefas que devem estar eminentemente afetos ao 
setor de saúde.  
Saliente-se que isso não significa contradição ou prejuízo - antes complementaridade - em relação às 
atividades de outros setores estatais, mormente o setor de obras públicas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01065 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Ao artigo 205, II, dê-se a redação aprovada no 1o. turno:  
"Art. 205 - .......................................  
II - executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador.  
Veja-se o Diário da Assembleia Nacional Constituinte do dia 18 de maio, página 10.454. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   É propósito da emenda em exame suprimir expressão do inciso II do art. 205 do Projeto, por entender o 
Autor que as ações ali contidas deverão ser aplicadas genericamente e não apenas aos trabalhadores.  
Entendemos que carece de fundamento a iniciativa do ilustre Constituinte, pois a assistência à saúde é 
destinada a todos os cidadãos e o referido inciso II pretende dar ênfase à assistência ao trabalhador, que é 
onde há grande risco de disseminação de doenças.  
Pelo exposto, somos pela rejeição.  
Pela rejeição, nos termos da emenda 2T00863-5. 
   
   EMENDA:01145 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprimir, no item VI, do artigo 205, do Projeto de Constituição B as seguintes expressões:  
"alimentos, inclusive controlar seu teor nutricional, bem como bebidas e". 
Justificativa: 
Louvável a iniciativa da instituição do Sistema Único de Saúde, no Projeto de Constituição B, ora 
apresentado em 2º Turno ao Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, integrando as ações e serviços 
de saúde numa rede regionalizada descentralizada, com participação da comunidade preventiva e 
assistencial. 
Ressalte-se, desde logo, que o dispositivo em questão está inserido, na Seção da Saúde, constituindo-se em 
um Sistema Único da Saúde, onde, obviamente, o comando não caberá ao Ministério da Agricultura, por 
força das próprias competências alinhadas em seu texto, daí a natural preocupação do citado Ministério em 
ficar impossibilitado de exercer, com autonomia, a fiscalização e inspeção de bebidas e de alimentos de 
origem animal e vegetal, atribuição como se sabe, sempre desenvolvida pelo Ministério em questão e que 
exige a experiência especializada, de longa data, dos órgãos técnicos executores dessas atividades.  
Não se pode, portanto, sob pena de prejudicar parte do aludido Sistema de Saúde, retirar da competência 
desse Ministério as atividades apontadas, mormente quando não há condições, de imediato, para formação 
de pessoal e de estrutura especializada para os fins colimados, desprezando-se toda uma força de trabalho 
qualificada e já voltada para o exercício dessa atribuição.  
Enfatiza-se, por outro lado, que as atividades de fiscalização e inspeção de produtos alimentícios de origem 
animal e vegetal, em todos os casos, são executadas privativamente por médicos veterinários ou 
engenheiros agrônomos, profissionais que integram as lotações do Ministério da Agricultura.  
Impõe-se, por imperioso, a supressão das expressões acima apontadas, do item VI, do artigo 205, do Projeto 
de Constituição B, de ver que a medida não acarretará prejuízos ao Sistema de Saúde, já que, em outro 
Titulo do Projeto, a matéria esta disciplinada – artigo 24, item V, remetendo-se para lei ordinária. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda suprimir do item VI do art. 205 do Projeto a expressão "alimentos, inclusive controlar 
seu teor nutricional, bem como bebidas e". O Autor entende que a fiscalização desses produtos deverá ser 
feita pelo Ministério da Agricultura, que já tem uma estrutura montada para esse fim.  
Parece-nos que a expressão deverá permanecer no referi- do inciso para que haja uniformidade de medidas 
para a fiscalização e inspeção de produtos alimentícios. A lei ordinária se encarregará de regulamentar o 
assunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01366 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Suprima-se, no Art. 205, caput, do Projeto de Constituição, a expressão "único'.  
Em consequência, o dispositivo referido passa a a ter a seguinte redação:  
"Art. 205 Ao Sistema de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: ...' 
Justificativa: 
O dispositivo em questão, tal como aprovado, em primeiro turno, pelo Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, impede que a União venha a manter redes nacionais de hospitais, ainda que apenas em 
determinadas áreas de especialização da medicina, decretando, por outro lado, a extinção de redes 
atualmente existentes, que têm desempenhado papel extremamente relevante na assistência médica no 
País. 
As supressões propostas objetivam viabilizar a existência de tais redes fundamentais para suplementar as 
ações de saúde a serem desenvolvidas, em nível local, pelos Estados e pelos Municípios.  
Parecer:   
   Pretende o Autor da Emenda em exame suprimir a palavra "único" do art. 205 do Projeto por entender que 
a sua permanência no texto inviabilizará a formação e a manutenção das atuais redes nacionais de hospitais, 
que têm desempenhado papel relevante na assistência médica do País.  
Entendemos que a uniformização da assistência à saúde deverá ser tentada para evitar esforços e gastos 
supérfluos, além da desorganização hoje existente nesse campo.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01552 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PMB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Inciso II, do Art. 205, o seguinte:  
"...do trabalhador;'. 
Justificativa: 
Foi aprovado no texto do Projeto de Constituição que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” ...No 
entanto, dentre as competências aprovadas para o sistema único, não consta a de executar as ações de 
vigilância da saúde, senão do trabalhador.  
Sendo o trabalhador parte da população que hoje é assistida pela própria assistência previdenciária, é 
incabível que o novo texto Constitucional, com tão ampla definição de saúde, não estabeleça como 
competência do sistema único de saúde a execução de ações de vigilância da saúde, de modo básico e 
genérico da população.  
Sabe-se, por outro lado, que a população “não trabalhadora”, por qualquer motivo, hoje desassistida, 
constitui-se em constante risco de agravo à saúde de toda a população do País, e que, a saúde do 
trabalhador já é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, que tem médicos e engenheiros para esse fim. 
Parecer:   
   Rejeitada nos termos do parecer 2T00316-1. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00040 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do art. 200 do projeto esta redação:  
Art. 200. .............  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica bem como as de saúde do trabalhador. 
Justificativa: 
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Tal como se encontra redigido, pode-se pensar que as ações enunciadas nesse inciso seriam, todas elas, 
exclusivamente voltadas para a saúde do trabalhador. Na realidade são três ações distintas: vigilância 
sanitária, vigilância epidemiológica e ações de saúde do trabalhador. As duas primeiras referem-se à 
população em geral enquanto a última refere-se, especificadamente, ao trabalhador. 
A emenda oferece a clareza indispensável à exata compreensão do texto. 
   
   EMENDA:00405 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 200 - ...............................  
II - Suprima-se: "do trabalhador". 
Justificativa: 
As ações de que trata o inciso deve defender a todos e não apenas ao trabalhador. Sobre as condições de 
sua prestação dirá a lei, estabelecendo inclusive que deva merecê-la gratuitamente.  
   
   EMENDA:00491 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   O inciso II do art. 200 passa a ter esta redação:  
Art. 200 ........................................  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica bem como as de saúde do trabalhador. 
Justificativa: 
O plano único de saúde não pode exercer apenas as ações de vigilância sanitária e epidemiológica 
relativamente ao trabalhador. Mas, como se encontra redigido, esse inciso pode levar a casa absurda 
interpretação. Por isso mesmo, é preciso fazer as necessárias distinções pois são três as hipóteses contidas 
neste artigo e que, por falta de técnica legislativa adequada, foram redigidas de modo deficiente. 
   
   EMENDA:00493 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   manter a redação do Projeto de Constituição (B) -  
2o. turno: (Art. 205 - Inciso II)  
Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:  
I - controlar ....................................  
II - executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, e de saúde do trabalhador. 
Justificativa: 
1 – A Subcomissão VII-B (Saúde, Seguridade e Meio Ambiente) aprovou e foi publicado em 23.05.87, à 
página 3, no seu anteprojeto, o seguinte: 
Art. 7 – A saúde ocupacional é parte integrante do sistema único de saúde, sendo assegurado aos 
trabalhadores mediante: 
2 – Este mesmo texto consta do Art. 57, conforme publicado à página 12, em junho de 1987, do anteprojeto 
da Comissão da Ordem Social. 
3 – No substitutivo do relator, publicado em agosto de 87, à página 45, lê-se: 
Art. 263 – Ao, sistema nacional único de saúde compete ......, proteção do meio ambiente e saúde 
ocupacional.  
4 – O Projeto de Constituição (segundo substitutivo do relator) de setembro de 87, à página 81, publica:  
Art. 228 – Ao sistema único de saúde, compete, além de outras atribuições que a lei estabelecer: 
a) .................................... 
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b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, e saúde ocupacional. 
5 – O Projeto de Constituição A (da Comissão de Sistematização), à página 111, explicita: 
Art. 235 .................. 
I - ......................... 
II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador. 
7 – Para deixar claro: 
Ao sistema único compete: 
a- Ações de vigilância sanitária  
b- Ações de vigilância epidemiológica  
c- Ações de saúde do trabalhador  
Não existem ações de vigilância de saúde do trabalhador, nem se pode conceber sistema de saúde que 
exclua a do trabalhador.  
8 – Pelas razoes expostas, sugiro manter, no art. 200, inciso II (Projeto de Constituição C) a redação que não 
deixa duvidas sobre a intenção dos Constituintes, desde a subcomissão de saúde, e expressa com clareza 
no inciso II, do Art. 205, do Projeto de Constituição (B) – 2º turno, que diz: 
II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, e de saúde do trabalhador. 
   
   EMENDA:00733 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Caput - Deslocar a expressão "nos termos da lei", ficando a redação:  
"Ao sistema único de saúde compete, nos termos da lei, além de outras atribuições". 
Justificativa: 
Melhora a redação. 
 

___________________________________________________________________ 
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