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tJConstituinte OSMAR LElTAO ROSA

Art. 31 - O Poder Executivo, através do Ministério da Fazenda, promoverá, no pra
zo de 90 (noventa) dias, a contar da promulgação desta Constituição, o
aproveitamento de todos os candidatos habilitados nos concursos para A

gente Fiscal do Imposto Aduaneiro, do Imposto de Renda e de Rendas In
ternas, promovidos pela União.

O Artigo 52 do Substitutivo pretende pura e simplesmente excluir do c.!O
nárão propagandístico nacional a propaganda dos produtos que' menciona.

Embora seja louvável o interesse do legislador, q~anto ao mérito do pr~

posto, torna-se necessária uma discussão mais aprofundada do-assunto, uma vez que
o veto puro e simples, como preconizado, fere frontalmente o conceito de' liberda
de individual e de iniciativa. fere o indivíduo, que no p~pel de consimídor tem

pleno direito de conhecer aprioristicamente o produto que compra e consome e fere
as instituições, no caso as empresas produtoras, que também tem o direito da df
vulgação de seus produtos, condição máxima para a comercialização.

A propaganda comercial dos produtos mencionados, ao invés de ser extin
ta, deve ser regulamentada, levando-se em consideração os aspectos específicos a
tinentes a cada veículo utilizado e sua forma. A lei ordinária oferece o melhor
ambiente para discussão da matéria, razão pela qual preconizamos a supressão do
artigo 52.

na Comissão da Ordem SoeiaI, acrescente-se o seguinte
!TI

Ao Substitutivo apresentado
artigo:

JUSTIFICAÇAO

Art. 18

I! - Investido no mandato de prefeito ou vice-prefeito, será afastado de seu
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remunera 
ção,

lI! - Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários ,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízos
dos subsídios a que faz jus. Não havendo compatibilidade, aplicar-se- á
a norma prevista no ítem II deste artigo.

que passa a
I!J

Modifica o artigo 18, lI, do Substitutivo da Comissão da Ordem Social,
vigorar com a seguinte redação:

~_--__--_-- PI.[HÁ,lIlo/cOl,l:ssio/sUBCOW.ssio------- _

tJCOMISSAO DA OROEM SOCIAL

EMENDA 750004-1
tJ Consti tuinte-OSMA~ ~EITAO ROSA AUTO'

Trata-se de fazer justiça a candidatos aprovados em concursos públicos
promovidos pelo DASP, preteridos em sua expectat.íva de nomeação, não obstante o
amparo do artigo 41 da Lei nº 4863, de 29 de novembro de 1965, garantindo que
"os prazos de validade dos concursos públicos, realizados pelo DASP, ainda em vi
gor, ficam prorrogados até a nomeação do último candidato aprovado".

A documentação anexada à Emenda completa a Justi ficação, Jornecendo t~

dos os argtJnentos necessãrtos ao exame e acolhimento da proposição, que objetiva
assegurar a reposição de direitos sistematicamente recusados pela Administração

P<tllica.

El't1ENDA 750002-$fi - AUTOIt

(-constituinte ~SMAR LEITAD ROSA

!TI
Modifica o artigo 18; I!I, do Substitutivo apresentado
dando-lhe a seguinte redação:

na Comissão da Ordem Social, JUSTIFICAÇAO

111 - em quah+er caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo,
seu tempo será contado para os efeitos legais.

JUSTIFICAÇAO

Levando-se em consideração que na maioria dos municípios brasileiros a
remuneração do vereador é 'por demais baixa, o que desestimula até a postulação d~
ta função pública, parece-me mais justo manter a possibilidade de acumulação para
o funcionário público investido no mandato de vereador. .

Cabe lembrar que, normalmente, as sessões do Legislativo municipal ocor
rem no período da noite, permitindo, assim, o desenvolvimento de outras ativida 
des durante o dia.

O dispositivo, da maneira em que foi apresentado, priva, em parte, àqueles
que forem distinguidos com o mandato eletivo de progressões funcionais; como se ao
exercer o mandatô, o eleito estivesse prestando um desservíço,

Ao invés de ser tratado com louvor, o mandato eletivo, transitório por
natureza, torna-se um obstáculo na vida funcional do servidor público que vier a
exercê-lo.

EMENDA 750005-'0 .UTO.--------<--

tJConstituinte OSMAR LEITAO ROSA ~
PLIEHÂRID/COI,lISSiO/SUBCOlUSSiO-----------

jCJCOMISSAO DA ~RDEM SOCIAL .

pr;~UTID0=:J

~l
Incluam-se no artigo 11, do Substitutivo apresentado na Comissão da Ordem Social,

os seguintes incisos:

EMENDA 750003-3tJ - AUTOft

n Constituinte OSMAR LElTAO ROSA

=c---------------- n:xTo/"USTI'ICAÇÃO,----------------,

SUbstitua-se o artigo 52 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, dando-lhe a

seguinte. redação:.

IX - A Administração Pública federal, estadual e municipal, ao promover, em cada
ano, o preenchimento de vagas em seus quadros, destinarão 50% aos aprovados em
concurso interno de ascensão funcional ou de transformação de cargos, reservando

as 50% restantes, mais as remanescentes das primeiras, para os aprovados em con-

curso para o ingresso na carreira. ,
X - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão despen

der, com custeio de pessoal, mais de 70% da respectiva receita líquida efetivame,ll

te realizada.
Art. 52 - A propaganda e a publicidade de produtos de uso controverso ou control2,

do serão regulamentadas por lei.

JUSTIFICATIVA

Em nenhuna economia democrata a propaganda nerece restrição à nível con~
tltucional. Toda e qualquer regulamentação é feita através da legislação ordiná'- 

, ria, havendo inclusive, em muitos- casos, delegação de cCJlll)etência a assentlléias~ "
taduais e municipais.

JUSTIFICAÇAO

O servidor merece ser incentivado. através de sistema de promoção, asce,!!

são ou transformação de cargos, por concurso interno a 50% das vagas, reservando
-se a outra metade para preenchimento pelos aprovados em concurso público.

E imperativp, por igual, estabelecer o. 11mite máximo de 70% aos gastos
da máquiná administrativa, como forma de combater o empregulsmo e promover o cus

teio dos serviços e os investimentos.
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A presente ~menda tem, justamente, ° objetivo de corrieir
es~e defeito do dispositivo ell Iluestão, inscrito no anteprojeto,
alel1 de outro, telldo em vista a redação restritiva, cOIlO,por exea
plo, o de atriàuir aos servidores apenas a estabilidade no seri
ço púg~ico e não a efetiVidade no careo.

Proposta de Emenda - Dispos~ções Trans~tõr~as.

Art. (... ) - são estãve~s no serviço Públ~co Federal os atuais serv~

dores regidos pela Lei n9 1711, de 28/10/52, que, na data de promul
gação desta Const~tu~ção, contem 10 (dez) anos de exercíc~o ~ninter

rupto, em cargo com~ss~onado e que não tenham outro vínculo de qual
quer natureza COm o Serv~ço Público, const~tu~ndo quadro especial em
ext~nção.

'EMENDA 750008-4 .UT"-------j rr"PD"'T"----'
e: Constituinte VIVALDO BARBOSA _,~ ~~

EMENDA AO PIIRECER DO RELATOR
JUSTIFICATIVA:

A presente proposta objetiva corr1g1r singularíssDna s~

. tuação ainda remanescente no Serviço Públ~co Federal, qual seja a dos
serv~dores ocupantes de cargo em com~ssão, reg~dos pelo Estatuto v~

gente (Lei n9 1711/52), que após ded~car-se anos e anos ao Serv~ço

públ~co, podem amargar o incrível desfecho de serem exonerados sem
qualquer compensação ou garant~a, quer de natureza pecuniãr~a, como
os regidos pela legislação trabalh~sta, quer por uma aposentador~a ,
paga pelo Tesouro Nac~onal, prev~sta na Le~ n9 1711/52.

Esta s~tuação se contrasta com a regra geral v~gente

no Serviço Públ~co Federal, que é a de confer~r aos t~tulares de fU~

ção de conf2ança, submetidos ã CLT, as vantagens inerentes a esta le

gislação específ~ca" Como aposentador~a, FGTS, etc.

Substitua-se nos artigos 46,47 e 50 a expressão "Sistema único" pela "Si~

tema Nacional de Saúde" .

.:AJSTIFlCATIVA

A expressão Sistema Nacional de saúde é preferível á expressão Sistema !J
oico, já que admite a participação das intituiçães privadas na cllllC€PÇão do Sis
tema de saúde.

Há precedentes const1tuciona1s, de natureza semelhante,

nos textos de 1946 e 1967.

Em, 08 de junho de 1987

..".,c--~------------TIEXTO'''USTIP.CAÇio---------- -,

COMISslO DA 011Dpt SOCIAL Art. 45 - O direito a saúde compreendde:

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

O~-se ao art. 45 a seguinte redação:
_'-------------

Constituinte FRAlICISCO ~tARAL

,... ' ...C....../COIII..W.uecolllluio-----------,

PJ

EMENDA 750007-6

I!'

Substitutivo da Comissão

_---------------uXTO/oIum.ICAÇÃo----------------,
r Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator:

Acrescente-se às disposiçaes Transitórias do
de Ordem Social o seguinte artigo:

a) condições dignas e salubres rie trabalho, habitação, educ~

ção, transporte, alimen~ção e la4er;

• São efeti?adOs os atuais servidores da Vnião,do Distri
to Federal, dos Estados e dos MunicíPios! da: AdJIlinistração
direta ou indireta, l1ue, à data da promu.L~ação dresta COIIS
tituição, contell pelo llIenos cinco anos de eXerc cio".

bl água potável, ar despoluído e meio adequado à eliminação
de dejetos disponíveis no trabalho e no domicílio;

J'lJ8TIFICAÇlo

o anteprojeto apresentado pelo di~o 1lelatl}r da Sgocolllis
sio dos Direitos dos Trabalhadores e servidores PU8Iicos,Consti
t~te Mário Li.a, cogita,no artigo terceiro das Di~osições Tr~
sitoriast de asse~ar lia estaàilidade no serviço publico federal
c:onstitU1ndo Iluadro espec:ial ell extinção, aos~atuais ocupante:! de
carcos de con1'4.ança ll.ue, lia data da prolllulgaçao da~Constitlliçao ,
c:ontelll dez anos de exercício ininterrupto e ll.ue nao tenham outro
V1nc:ulo de qualquer natureza com o serviço PÚblico, sendo-lhe s ~
rantidos todos os direitos e vantaj;ens dos demais ocupantes da'lu§'
les carcos.

Ocorre-Dos, por~l\, l1ue a norma proposta desl:arra-se da tr,a.
dição constitucional àrasileira, ao des!enio de asseeurar a es
taàilidade dos ~e~vidores públicos q~e, embora não efetivos, !e
ÜaJI exercendo a epoca da prol:lulgaçao de UlIIa nova Constituiçao,
funç3es por longo tellpo.

Nas Constituições de 1934,~1937, 1246 e 1967 ostentaraA di.
reltos dessa nat1lreza, COIl dimensoes variaveis de extensao e pro;
fundidade lias consa:ràndo todas elas o Desmo princípio nuclear ja
assinalado.

E Tale notar Ilue, em todos esses passos constitttci~ais ,
adotaram~se preceitos aDrangentes de todos Os servidores pUblinos
federais, est~duais e lIunicipais, tendo o constituinte de 1967 ,
atento ao fenoneno da desconcentrar;1ão adr.:linistrativa, estendendo
-se o .enef!ci~ aos servidores autarll.uicos.

TodaVia, a norma p~oposta circunscreve-se aos casos de
servidores federais e, aleI! dlsso, somente aos 4!.ue ocupem car,os
de confiança l1ue, na data da promulgaçáo da Const:l:tuição-, -contem.
ç1ez anos de exerc:!cio ini'lterrtl.pto e 4!.ue ,:não tenhaJ:1 outro vinculo
de '1ual~uer nature~a co~ o serviço público. E, dess~ forma,.os 
tra-se discriminatoria, ao ponto de malferir o princ1pio da Iso 
aolll1a t UIl dos fundamentais do Direito Constitu.cional ltrasileiro.

cl acesso gratuito e igualitário aos serviços adequados_~de'

saúde, sem qualquer tipo de discriminação e privilegiamento b~

seado em critérios sociais de sexo, claSSe social ç renda, '
exceto o atendimento prioritário ao mais necessitados;

d) acesso a todas as informações m~dicas e sanitárias exis _
tentes, de interesse individual ou coletivo;

el auto-determinação em relação aO uso de medidas individu
ais de proteção e recuperação de saúde que não implique '
em aumento do risco coletivo ou ônus social;

f) auto-determinação em relação à adoção de medidas que vise
espaçar ou limitar a prole.

J U S T I F I C A T I V A

E necessário definir exaustivamente os componentes do direi
to à saúde, sem o que ficará Sempre colocado no nível abstrato de dl
ficil concretude às pessoas.

Em tempos de valorização da cidadania e dos direitos das pe~

soas tornam-se pertinentes as definições dos direitos básicos à saú
de.
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EMENDA 750012-2

PL.ENA"IO/COl,l1'si.o/sUICOlll."ÃO-- . _

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

Dê-se ao artlgo 43 a seguinte redação:

Art. 43 - A sáude é um bem social e direlto fundamental
do indivíduo e da colet1vidade, sendo dever do Estado e das

lnstltuiç6es de qualquer natureza e de todo cldadão adotar
as medidas pertInentes à sua promoção e preservação.

PLEHAlUO/COlolISSÃO/SlJ8COU.'SÃO-------=----j ~D~TA~

f!J\..'----=-VI:::.;I~-:.....::.C.:::DM:..:cI::..:S::.:S::.:Ã:.::O_D:::.:A~D::.:R:.::D.::.EM:.:....:S:.:O:::Cc.::I.:.:A.::.L --' l0" éfi' J
r.1,---------------- TEXTO/.lU:IT.f'.CAÇÃO-----------------,

Acrescente-se ao texto do Anteprojeto O seguinte:

"Art. Os servidores da União, Territ6rios, 6istrit?
Federal e Municípios da administração direta ou. indir~

ta admitidos, contratados ou nomeados a qualquer tít~

lo, são efetivados desde que contem cinco anos de exer
cício na promulgação desta Constituição.

§ 12 A elevação do nível de saúde e bem estar e a
correção das deslgualdades soclais e sanltárlas da popula
ção braSIleira são priorIdades naCIonaIS.

§ 22 A inobservância de obrIgações e deveres, precei

tos legais ou atos normatIVOS relacionados com a sáude e

a segurança do trabalhado constitul crlme lnafiançável.

JUS T I F'I C A T I V A

Parágrafb único: Os servidores dos três Poderes

dos pelo disposto no artigo ficam integrados no
nalismo, transformadas suas funções em cargos,
rando-se-lhes os direitos e vantagens previstos
gislação atual."

JUS T I F I C A ç Ã O

abrangl
funcio

a.sseg~

na le

A def i na çjio proposta -pelo an t epro je t o le de natureza

centralizadora e excludente quando restringe apenas ao EstE
do e ao indivíduo os deveres com a saúde, negando às insti

tu~ções e aos ~rofissionais ~espons~bil1da?e~ d~retas~ com

a vida como um todo.

Por outro la~o, o §12 p~opost~ procura el:var a ní-
vel priorItário a questão da saúde e §2~ crImInalIza a

a omissão ou ação~danosã à saúde oas pe§soas.

Reprodução de medida adotada pela Constituição Federal de 1967,
o que aqui se propõe visa assegurar e~tabilidad~ a servidores já
postos à prova há pelo menos cinco anos, cujos serviços testados por
governos diferentes responderam à necessidade da administração públl
ca a ponto de continuarem mantidos nas funções que desempenham.

Quando o Congressq Nacional aprovou tal medida na Constituição
anterio~ submetida ao Poder Executivo à sua decisão, inspirou-se, c~

mo n6s agora, na necessidade de fazer justiça a quem vem trabalhando
no serviço público há, pelo menos, cinco anos.

Os sanItaristas e os centros de estudos malS responsáveis

têm ressaltado este caráter e esta condição de deveres e respon
sabilidades em matérla de saúde.' É de relevar-se o papel do Sani
tarista Eduardo Cunha, Ex-Secretário de' Sáúde do Ri; de Janeiro,

que tem prontificado nesta conceituação. I EMENDA 750013-1
~ CONSTITUINTE NELSON CAR~E';;~

EMENDA 750011·4
[J DEPUTADD MIRD T~IXEIRA

'LI:NA"IO/COIlI'.iO/.uaCOlllllio-----------j :r;DA:~1

l:J CDMISSAD DA DRDEM SDCIAL . LQa!!...!! ~A7 J

Acrescente-se ao artigo 12, o seguinte inciso 111:

111 - A de dois cargos privativos de médico,-inclusive mi
litar.

JUSTIFICAÇAO

Retirar aos médicos o direito à acumulação é agravar a
crise com que hoje se desata a população brasileira, no setor de saQ
de.

A emenda visa ainda a deixar claro o direito do médico
que presta serviço a instituição militar.

Hoje, tais profissionais vêm question~do o direito à acu
mulação, por existir a dúvida: estão eles submetidos à regulamenta 

ção das atividades civis ou militares?
A dúvida, em princípio inadmissível, não pode perdurar.

Daí a emenda.

Sala das Sessões, 08 de junho de 1987

~ tJ COMI55AD DA ORDEM ~~~~~.~1,1l5SiC"suflco ..r~5Ãc-----------,J ~ rr;J~~~

~------------ ---- TEXTO/JUSTlrlcAçÃo----------- -,

VII - COMISSAO Dh DRDEM SOCIAL

, EMENDA ADITIVA

Art. 13, r r r

Aérescente-se, sej a no caput, ,seJa como
parágrafo do citado nº 111 -

-Aos trinta (30) anos de serviço para o
homem e aos vinte e cinco (25) para a mu

lher, a aposentadoria voluntária será
concedida com vencimentos ,proporcionais.

JUSTIFICAÇAO

Justo seria conceder-se a aposentadoria
às mulheres aos 25 anos, tal como proposta em~menda anterior e pe
las razões que a justi ficam. Mas se assim não entender a douta Comís
são, justo é que se assegure às mulheres a faculdade de pedir apo

sentadoria aos 25 anos de serviço com vencimentos proporcionais, tal
como Já se permite aos homens, quando completam 3D anos em ativid~

de. jã não haverla como invocar o aumento de despesa para os co
fres públicos, por menos relevante que isso represente em face do
benefício social que desse acréscimo resulta~ia para o país.



750014-9
VICTOR FONTANA

r:r-- PL[I-:~RIO/COLUSSÃO/SUiJCOItISSÃO

Cco~iSSãO da Ordem Social ~~:::~
~~

, I - Aposentadoria para as donas de casa, para o homem e mulher '
que trabalham no campo, que deverão contribuir para a seguridade social.

JUSTIFICAÇÃO

=.----'------------TEXTO/JUSllfIC4Çio,- -,

DOS TRABALHADORES

Dê-se ao i tem XII do art. 22 a seguinte redação:

Na realidade o inativo não deve perceber provento excedente a r~

. muneração da atividade (art. '102, § 2Q C.F.), mas não é justo que receba me::

nos.

Se isto ocorre no campo dos servid0r.es públicos, deve o direito

ser reconhecido para os trab!l1hadores vinculados à previdência social.

",XII - partícípação obrigatória nos lucros da empresa que,

os ereatos fiscais, serão dedu-zidos da parte di.st.r.íbufda e não incluídos
remuneração pata nenhum efeito".

para

na
A nova Constituíção deve caminhar no rumo da unificação dos reg!

mes de trabalho, reconhecendo enquanto não implantada, direitos iguais .para
os que são celetistas ou estatutários.

Suprima-se o § 32 do mesmo artigo. Ll'is como a da Contagem Recíproca do tempo de serviço,
que estamos segui',do a melhor solução.

mostram

JUSTIFICAÇÃO

Prevf sfa na Constituição de 1946 (art. 157, IV), a participação
dos trabalhadores nos lucros das empresas não logrou aplicação, em erpecãal

pela ausência de lei reguladora que o texto exigiu.

A nossa proposta pressupõe uma crescente participação do emprega

do na vida e no desenvolvimento da empresa, facultando-se-lhe as mais varia
das formas de integração.

Sem afastar regulamentação posterior, o texto enseja imediata a

pllcação do princípio, sendo que, de logo, se deixa claro que o benefício não

. onera nem O empregador, seja pelos ônus fiscais ou decorrentes da legislação
do trabalho, nem o empregado.

O dispositivo se insere' no es forço maior de conciliação que dev~

rá reinar nas relações de trabalho, para um desenvolvimento harmônico e jus

to.

A supressão do § 32 se justifica) à medida que a proposição acima

beneficia imediatamente. o trabalhador, evitando formação de fundo que não pe.E.

manece ao alcance do beneficiado.

Evita-se, assim, lei específica que regulamentaria a matéria.

PLCN,:RlotCO"lISS;.O/lõUIlCOM1ssio-------- -.

Comissão da üroem Social

r.1-,---------------TEXTO/JUSTlFlCAÇÃO-------- -,

OOS TRABALHADORES

Suprimido o § 32 do art. 22 , conforme emenda apresentada, ao re

ferido § 32 dê-se a seguinte redação:

,,§ 32 - aposentadoria, ao trabalhador, com remuneração igual à
da atividade e reajustamento dos proventos e pensões nas mesmas épocas e índ.!.

ces concedidos aos ativos, não sendo inferior ao número de salários mínimos

percebidos quando da concessão do benefício:

a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, para o homem;

b) com 30 (tri~ta) anos para a mulher;
c) com redução de tempo, na forma da Iei., pelo exercício de tra

balho insalubre ou perigoso;
d) por velhice aos 65 (sessenta. e cinco) anos de idade;

e) por invalidez.

A proposta quer recuperar verdadeiros párias sociais, deixados

ao abandono pelos governos, sempre aguardando as repetidas promessas de repo

sição dos proventos confiscados.

Clltla um aposentado, na sua simplicidade ou rudeza, sabe e sente

a injustiça sofrida, ao ver com quantos salários se aposentou e quantos rece

be. A sua sobrevida é um caminho certo para a miséria.

_Acreditando nas conquistas e em uma maior, justiça social, desej!!,
·mos que os trabalhadores aposentados acompanhem a remuneração dos em ativida

de.

Como conseqúência também se dev~ estender o critério às pensio
nistas, que padecem de iguais dificuldades.

Considerando-se o aumento da vida média do brasileiro é de se
conservar as atuais exigências quanto a aposentadoria por tempo de serviço e
compulsória, equiparando-se à dos servidores públicos.

A emenda integra na previdência social, o homem e a mulher que

trabalham no campo.

Já é tempo de dar eficiência à previdência social urbana e este!).'
dê-la ao meio rural , precariamente atend~do pelo FUNRURAL.

..
De outra parte, não se compreende que a aposentadoria, aos que

conseguem atingir 65 anos de idade, seja de meio salário-mínimo, como atual_o

mente ocorre.

A proposta prevê a contrapartida da contribuição direta do traba

lhador rural, afastando viciadas práticas paternalistas e posaíbí.Htando a c.Q.

bertura de custos acarretados.

Merece reexame a incidência e forma de recolhimento da contri
buição de 2,5% (dois e meio por cento) para o FUNRURAL, que objetiva atender

aos fins aqui previstos, mas que está sujeita à ;evasão face às dificulclades
de eficiente fiscalização na entrega. do produto, 'em especíaí qaando O'enc~rgo

~ mantido para o produtor que vende diretamente ao consumidor final.

Entretanto, não se pode exigir dupla contribuição do mesmo trab!!,
lhador, contribuindo diretamente e através da venda de seus produtos.

17.---------- I'1.ENAA10/cONISsiQISUICOMlssio-- --,

(JCOMISSAO DA ORDEM SOCIAL

r.-1,.----------------TEXTO/JUSTlFICAÇio-----------------,

O § 4Q do artigo 23 do Anteprojeto elaborado pela Su~

comissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos passa

a vigorar com a seguinte redação:



JUSTIFICATIVA

............................... ; .
§49 - Os atos de nomeação de servidores públicos,obrl

gatoriamente publicados do Diário Oficial, conterão, além do cargo e
regime jurídico, o concurso a que se referem e a classificação obti
da"..

JUSTIFICIITIVII

Pretende-se. retirar da obrigatoriedade de divulgação
a menção expressa à remuneração do cargo, dispensável já que os edi
tais dos concursos públicos mencionam claramente o vencimento ou a
referência do cargo em pauta.

Por outro lado, tal divulgação feTiria o sigilo e a
integridade daquilo que pertence ao cidadão, tolhendo-lhe a priv.aci
dade e constrangendo-o a ter tornada pública a quantia que percebe
mês a mês.

ro, manicure e outros, devem ter suas atividades reconhecidas em
lei e contar com a regulamentação própria, para fins trabalh~stas

e legais.

..--------
--'"

São muito poucas as profissões que já contam com leis
própria~ regulando suas atividades e garantindo-lhes direito tra
balhistas específicos.

Entretanto, existe um sem número delas que, pela pe
culiaridade das condições com que são exercidas, não se enquadram
nas normas gerais estabelecidas pela CLT, merecén~o, portanto, r~

.gulamentação própria e adequada a cada uma.

~ de se notar que qualquer empresa privada somente m~

~iante autorização judicial pode ser obrigada a revelar o salário ~e

'um seu funcionário e a instituição bancária onde são creditados os
vencimentos também se impõ~ a mesma norma. .EMENDA 780019-Q

DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI

- 780017-3

COMISS~O·OA ORDEM SOCIAL

r.r---------------TElCTO/JUSTIF1CAÇio---- --,

Dos direitos dos Trabalhadores: modificando o parágra
fo único po art. 69 "li Lei disporá sobre a contribuição sindical fa
cultatfva".

JUSTIFICATIVA

O Capítulo 111 da Consolidação das Leis do Trabalho
dispõe ~obre a contribuição sindical.

No artigo 579 preceitua que a contribuição sindical é

devida por todos_aqueles que participarem de uma determinada categ~

ria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor
do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão liberal
em favor do si~dicato representativo da mesma cátegoria ou profis- 
são ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

A presente proposta objetiva tornar facultativa a co~

tribuição sindical, não obrigatória, eis que as entidades sindicais
não são órgãos públicos e os trabal~adores, de modo geral, já têm
vários descontos em suas folhas de pagamento, com os seus salários
defasados em face da voraz inflação e com o denominado. salario-mini
mo fixado atualmente em Cz$ 1.368,Oq, quando deveria estar hoje em
Cz$ 5.563,47, conforme estudos do Departamento Intersindical de Es
tatística e Estudos'Sócio-Econômicos (DIEESE).

E evidente, pois, que este salário mínimo é insufici
ente para a manutenção oo.traba:~ador e de sua família.

Justo, pois, que se deixe ao alvitre deste sacrifica
do trabalhador, se deseja ou,não contribuir para as entidades sind!

. cais já que, na verdade, não tem onde buscar recurso adicional para
fazer face a mais este-compromisso que atualmente é obrigatório.

l? COMISSP;O DA ORDEM ~~N~;O~~"IlSsiO!SUbCO!llISS.iO----------) Cb-g-;6}?f)
=------------ TEXTO!JUSTIFICAÇ;,O----- --,

Inclua-se na parte relativa à Saúde e Seguridade, no
art. 49, no seu parágrafo 49: ..................•...•.•............

§49 - Fica proibida a exploração direta ou indireta
por parte de Empresas de Capital de procedência estrangeira, dos
Serviços de Assistê~cia à Saúde no País, acrescente-se a isso o
seguinte:

Ficam ressalvados os direitos das empresas que emb~

ra com participações societárias de capital estrangeiro, tenham
sede no Brasil e que na data da promulgação da Constituinte,já d~

senvolvam no País as atividades ora regulamentada~.

JUSTIFICATIVII

Esta emenda visa acima de tudo, resç~ardar o ~irei

to adquirido e a reciprocidade de comportamento' entre os diferen
tes Países.

~DA_7SC»20,,3
f? ~PUTADD VIVALDO EíARBDSA

f!! . PLUÂ"IO!COMISIÃO/luaCOUlllio

.COMISS~O D~ ORDEM SOCIAL
r;-r~--------------TI:1tTO/"\lSTtne ..çi.o-- _,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

~ 78OÕfà.i·
EP T~O ANTONIO SALIM CURIATI

rr=;'AIlTID0:J

DS-

- Dê-s" nova redação ao inciso XII, do artigo.29 suprimindo-se o parágrafo 39 do
artigo 29: ~

" XII - participação nos lucros e na gestaoda empresa onde trabalha nunca
inferior a um terço dos lucros e cargos de direção."

= -,,..- TElCTO{.JUSTlFICAÇ;,O----------------,

Inclua-se no Capítulo do Direito dos Trabalhadores:

Art. as profisseos que já contem com entidades
de representação de caráter classista, tais como garçon, barbei-

JUSTIFICATIVA

~ emsnda visa definir o montante de participação nos lucros pelos tra _
balhadores e torná-la ef'et íva a partir da promulgação 'da Constituição. '



....,...- TUTO/oIUITIP1C&l;;.O-----------------,

'LII_.1I10/COtlIS'iO'IUKO.IUio------------,1 ~O"T"~

(!' li - aJ4ISSIIO llI\ CJlIl:M SOCIAL h 6;87 J

ERALOO TRII'DADE

A nulidade e a extinção de que trata este artlgo nao
dão dire~to de ação ou indenização contra a Un~ão ou os
1ndlos, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de
boa fé, em relação aos atos que versem sobre terras ai~

da não demarcadas, caso em que o órgão do Poder Público
que tenha autorizado a pretensão, ou emltido o título,
responderá C~vilmente. TI •

tis 1 g

AVTOlO---------------EMENDA 750021-1
f!J

Inclua-se o seguinte texto à SEÇIlO II 005 SERVIDORES POOLICOS

CIVIS,art.13,!tem II lD!ISSIIO DA ORDEM SOCIAL:

II-:COf11hJlsoriamente aos 65 (sessenta e cinco)anos de idade

para o homem e aos 60( sessenta)para a IlUlher.

.xJSTIFICATIVA

Entendemos que a presente proposta apresenta-se coerente
diante da atual situação por que passa o Brasil,onde o ser humando segundo
pesquisas científicas comrovades tem sua existência fixada em torno de

65 anos. Em razão disso, achamos que é preciso dar ao servidor público que
COf11hJlsoriame'nte atingir os requisitos explicitados no texto,a oportunidade
de desfrutar de una aposentadoria num t~[) justificável de trabalho.

JUS T I F I C A T I V A

o artlgo 81, como veio redig~do no SubStltutivo, pretende
tornar nulos e anexi.sterrtes os atos Já praticados, de qualquer natureza,
quP ~e refiram ao dom1nio, a posse, o uso, a ocupação •••• de terras
~ndigenas, ou das r~quezas naturals do solo ou do subsolo nelas eX1S
ten'tes •

O carater retroatlvo que preside o seu enunciado, por s:
só, recomenda a nova redação que ora se lhe pretende dar.

A comunidade nacional, quando se movimentou em dlreção às
urnas para escolher os constitu~ntes, t~nham os olhos voltados para o
futuro; confiou aos seus mandatários o futuro do Bras11.

Tecer a Co~stituição com os olhos voltados para o passado.
é no mlnimo, trair a asplração Nacional, e amesquinhar o que se pr~

tende seja a lei geradora das leis do Pais.
Para o futuro, sim, este Poàer Constitulnte,deve lmpor

que todo o ato leSIVO aos' direltos lndigenas, nos aspectos tratados
nesta emenda, devem ser cons~derados como inexistentes.

Ademals, o dlSpOS~t~vo como veio red~g~do no Substitutivo
tornar-se-á de todo imprat~cável e, por isso, lnocuo.

A atual geração não merece atravessar a Histór~a com tal
est~gma.

r:-I---------------- TfltTO/~uSTI'IC..ÇÃO---------- r

~=:~=';':'-"=..ll===~= AUTQII--------..:------~

,.:-- PlEH.."tO/COIolI"Ao/tulcONI',io-----------

tJCOMISSÃO VII - DA ORDEM SOCIAL

l

~A -750024-6
~R ODACIR. SOARES

~~ TEXTO!JUST'..ICAÇio,-----------------,

ODACIR SOARES

7$0022-0'
SENADOR

"LI"'.'IIO/cONI3.Ão/.u.cO"'liISÃO - _

COMISSÃO VII - DA ORDEM SOCIAL

Supr~ma-se o ar"~go 81 e seus parágrafos (1 2 e 2 2 ) do Subs
tltutivo da Com~ssão VII ~ Da Ordem Soc~al.

~_-_-_---_-- -T!:XTOI ..USTlfICilÇÃO-------------=-----___,

Dê-se ao artlgo 81 e seu § 1 2 • da Com~ssão VII da Ordem Soc~al, da
Assembléia Nacional Constitu~nte, a segu~nte redação, mantido o seu
§ 2 2 :

A general~dade e afupl~tude do d~SpoS~tlVO e suas impllca
ções Jur1d~cas provocam uma total insegurança para qualquer propr~etã

r~o. pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos indi~s,sendo ce~
to que, em princ1pio, pelos menos um d~a no passado, essas terras f;
ram por eles ocupadas. É fundamental proteger a comun~dade indígena,
mas é importante também, em nome da paz social, que essa proteção se
faça num ambiente de equilibr~o e tranqU~I~dade públicas, que depen
dem de normas jur1d~cas claras, principalmente as de natureza consti
tucional. D1Sposlções vagas, como aquelas ora comentadas, permltem ~n

terpretações absurdas, suscetíve~s de abrangerem s~tuações não prete~
didas pelo legislador, confrontando princípios bás~cos do estado de
direito da sociedade brasile~ra, como é a propriedade privada.

Essas, as razões da Emenda supress~va ora proposta.

Dê-se ao artlgo 82 e seus parágrafos, do Substitutivo da Comissão da
Ordem Soc~al, da Assemblé~a Nacional Constituinte a seguinte redação:

"ART. 82 - A pesqu i aa e a lavra de recursos maner-at s e o aprove~

tamento de potenciais de energ~a em terras
ocupadas por ~ndigenas, somente poderão ser efetua
dos por empresa do setor público e por empresa privada
constitu1da e sediada no Pais, na forma da lei, cuja parti
c~pação majoritária com direlto a voto no cap~tal social
pertença a brasileiros e cUJa admin~stração e mão-de-obra
seja predom~nantemente nac~onal."

JUS T I F I C A T I V A

"§ úNICO - Depende de prévia anuência da comunidade ind1gena interes
sada, a autorização ou concessão para exploração de recu~

sos minerais, em terras por ela ocupada, assegurada sua
participação nos resultados da lavra, na forma da lei. OI.

o ar-tn go 82 eseus parágrafos, em resumo, dispõe que os re
cursos minera~s e os recursos naturais ex~stentes em terras ind1gena~
somente" oonerão ser explorados pela União a titulo de pr~v~lég~o, e
ainda ê-.~al exploração estará condic~onada à inexlstência de r~

servas conhecidas e suf1cientes para o consumo interno, e exploráveis
em outras partes do terr~tório brasile~ro.

A prosperar tal dlspositivo a comunidade nacional ver-se
à privada ~vr milênIOS de aprove2tar as riquezas porventura existen
tes naquelas terras. E quando lá se chegar, ID1nerais que hOJe tem ut~
l~dade poderão ter substitutivos, que os tornem ~mprestáveis e sem
u t i Lí dade ,

É que pela restr~ção imposta à p~Ópria Un~ão, todo o te~

rltório bras~leiro há que ter sido m~nuc~osamente pesquizado, e com
planos de viabilidade de exploração econôm~ca elaborado, e que depois
c i s so r se conclua pela t.nex i s t énc t a ou se exí starem, pela sua exploração
antleconômlca.

Somente depois dISSO poderá a UnIão adentrar as terras in
dígenas para promover a explora2ão nelas de recursos m~nerais, dentr;
outros.

Adicionando-se a lSS0 o fato de à união também só ser pc~

m~tldo desenvolver ativldade m~nera~ naquela parte do ter>~~rlo na
clonal no caso de IneXIstirem substancias mIneraIS necessarlas ao con
sum0 interno, ressalta a necessldade de expurgá-lo'~dlanteà adoçã;
àa presente emenda -- para se eVItar que O Bras~l. entre uma ve,~f~ca

ção e outra, permaneça na dependêncla do subsolo ae outras n~~õ~s.ve~
do-se compelido a d~spender recursos em moeda íorte a um cusLo social

LPFL"--]

JUS T I F I C A C Ã O

artigo' B1 da Substi tutivo declara serem nulos e sem efi
juríd~cos, mesmo os já prat~cados, relat~vos ao dom~

ao uso, à ocupação ou a concessão de terras ocupadas p~

Serão nulos e inexistentes e não produzirão efeitos J~

ríd~cos os atos de qualquer natureza que tenham por ob
Jeto o domínlD, a posse, o uso, a ocupação ou a conces
são de terras ocupaaas pelos índios ou das rlquezas n~
turais do solo e do subsolo correspondente."

"ART. 81 -

O
cac~a os atos
nio, à posse,
los 1ndios.

---------- Pl.I:N.UIlO/co""."io/sOBCOloUS,io-------------,
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SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

Art. 75 - O Estado e a Sociedade tem o dever de amp~

rar os doentes mentais, mediante politicas e programas que assegurem

participação na comunidade, defendam sua saúde e bem estar, se possi

veZ em seus próprios Zares; garantam condições dignas de vida; impe
çam discriminações e preconceitos de quaZquer natureza.

§ ú?ic~ - O Poder PúbZicó garante o tratamento em

instituições apropriadas aos doentes mentais incapazes de supril'em '

suá própria subsistência ou de se regerem.

Art. 76 - A responsabiZidade penal: dos doeriti esi me!!

tais será determinada em função da sua capacidade de entende~ o carf

ter izicito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendi 

mento.

Ao substitutivo da Comissão da Ordem SociaZ, incZuam-se os seguintes
artigos, renumerando-se os demais:

J -U S T I F I C A T I V A

Art. 77 - Constitui crime inafiançáveZ subestimar

estereotipar ou degradar doentes mentais por meio de paZavras. ima 

gens ou representações, através de quai~quer meios de comunicação.
Art. 78 - A União, os Estados e os Munictpios, em

seus respectivos orçamentos, destinarão para a assistência especiaZi

zada das pessoas portadoras de doenças mentais, no mtnimo. 5~ (cinco

por cento) dos recursos carreados para a Saúde.

A rejeição sociaZ, o preconceito e a degradação estão'
constantemente presentes quando se referem ao doente mental. E~pre~

sões pejorativas como "EZe está Zouco, precisa ser internado" são '

empregadas corriqueiramente. Quando muitas Vezes se afirma "ete d~

ve estar louco" subentende-se que não houve concordância com o seu

pensamento, ou está errado, ou é um indivtduo mau óu descZassifica

do. Trata-se, sem dúvida do segmento mais rejeitado e marginaZizado
de nossa sociedade.

Assim sendo, temos uma enorme divida sociaZ a-resgatar.
Medidas preventivas e curativas, visando uma melhor integração do

doente, devem ser prioritárias, incZusive a ntveZ institucionaZ.

A emenda que apresentamos visa a preencher importante '

Zacuna no Anteprojeto e tem exatamente o objetivo de reconhecer uma

situação nada digna com que se submetem muitos brasiZeiros.
t imperioso, portanto, estabeZecer na Nova Carta Magna'

do Pats dignidade pessoaZ a estes cidadãos, fornecendo-Zhes di~ei 

tos mtnimoB de respeito e integração à sociedade.

O substitutivo do Re2ator pretendeu abranger os doentes
mentais quando incZuiu os deficientes entre os amparados pela Nova

Constituição •

Após o fim da Segunda Guerra MundiaZ ocorreu na IngZa
terra e nos Estados Unidos verdadeira revoZução no tratamento que '

»e aeb-i am os doentes mentais. Práticas antigas que os coZocavam em

hosptcio8, isolando-os da sociedade foram suprimidas nestes patses.

O tratamento moderno evoZuiu muito com O aparecimento"

de noVos medicamentos e psicoterapias adequadas 8, hoje, não raras'

v~zes, os doentes mentais são tratados no seio da própria famiZia '
ou em hospitais comuns.

Com isso, aumentou a responsabiZidade da famizia, da
comunidade e das instituições de saúde púbZica e privada, na recup~

ração desses pacientes. Verificou-se, portanto, que o meZhor modo '
de coZaborar na sua reintegração era tratá-Zo adequadamente com n~

turaZidade e segurança. Tem sido Zento esse aVanço, já que grande '.
parte de nossa sociedade encara esses distúrbios de forma preconcei

tuosa, com misto de horror e consternação proporcionando ao pacien

te condições inteiramente antiterapeuticas. O ideaZ seria conside 
par OS doentes mentais com total simpatia e aceitaçãa, evitando, a~

sim sua posstvel ruptura soeia~. Mas, estamos muito Zongê dessa in

pegrãção.

,.,,- TUTO/olUSTIFICAÇio -,
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Áfrlca
e

ral, f ace à
de formação

elevado, e ao mesmo tempo desv i ar- da área soc i at r-ecur-sos a nt e rnos pa
ra pesqulsas que poderão se revelar infrutíferas. O depóslto mineral
não está onde se quer que esteJa. A natureza o forma e o localIza; o
homem, nem o forma, nem o locallza, segundo a sua vontade,

A ativldade mineral-é conslderada por todos os países do
mundo como de extrema importância para determinar-lhes o progresso.
Por lSSO lnserem, como predomlnante, em seus planos de desenvolvime!l
to, o setor mIneral.

O Brasil tem uma reconheClda vocação para a economia mlne
extensão territorial e à presença signlflcatlva de rochas
pré-cambrlana.
Como esse potenc1al mineral, o setor comparece na formo

ção do f'qB (Produto Hacional Bruto) com cêrca de 2% (d01S por cento).
ou s e j a com US$ 4.2 bilhões (quatro bllhões e duzentos maLhóe s de dê>
lares), exc Lua ndo-cse , naturalmente a r-epr-e aen t e t i v í dade do petróle;,
seus à~r1vados e o gás.

Essa par-r 1 c ~r-aç'ão. cons i de r-ando- se a Integração nuner-ome
t aru rg í ca é de apr-ox i rnadamen t e 20%, do PNB.

É muito pouco, comparando-se com palses, cUJo potencial
nn ne r-al é, significatlvamente i nre r-aor- ao do Brasil. Assim se dá com
a Â;rica do Sul, Austrálla e com o Canadá.

Enquanto no Brasil, como se viu, a p~rt.lcipê.lção do sct.or
nu ne r-al na f'o r-maç ao do t"PIJe,é US$ 4.2 blllt'ões de dólares, na
do Súl, Aus~rál1a e ,canadá é de,US$ 20 bilhões, US$ 15 bllhões
US$ 10 bilhoes de dolares, respectivamente. "

Se considerarmos a produção mineral em relação à população
desses paises veremos que a produção mlneral per cap'ta/ano do BraSll
se diStancia slgnlficatlvamente dos demals.

O Brasil, por seu setor mineral, produz US$ 31.00 (trlnta
e hum dólares) per eaplta/ano; a Austrálla, US$ 987.00 (novecentos e
oitenta e sete dólares); a África do Sul, US$ 658.00 (selscentos ê
Clncoenta e OltO dólares) e o Canadá, US$ 406,00 (quatrocentos e selS
dólares) .

A potencialldade mlneral do brasll deco~re da constatação
quanto à eXlstência de rochas com formação pré-cambriana, em areas
que somadas, atingem 3,7 milhões de Km' (treis milhões e setecentos
mll quilômetros quadrados), enquanto a África do Sul as possui nUm to
tal de 440.000Km' (quatrocentos e quarenta mil quilômetros quadrados)~
o que slgnlflca que um país lBrasil) que dlspõe de potencialidade mine
ral de 10 (dez) vezes superior a outro (África dô Sul), concorre par~
a formação de seu PNB com 5 (cinco) vezes menos.

É notório por sobejamente conhecido que a Amazônla é a re
gião de destaque em relação às possibilldades de grandes depósito;
minerais, no Brasll.

E é, também, aquela com maior extensão terri t.or-aa.l déstanada
às comunidades indígenas.

DIa mane1ra de atender os Interesses indigenas, sem exiglr
destinações solltárlas de recursos públicos é chamar as empresas prlv~

das a ali se instalarem e desenvolverem proJetos irldustrials,desde que
manlfestada, expressamente, a anuência das comunidades lndigenas.

A atlvidade mineral é sem dúvida, aquela que tem condições
de se tornar úm braço longo do Governo na interiorização do homem,atra
vês de lnvestimentos p~óprlos, proplciando a ocupação racional daqu;
la região, com compensação econômica para o País, assegurada a particl
pação no resultado aa lavra às comunldades indígenas, sem prejuízo d;
sua cultura e de seus hábitos.

Não é .iusLo subs t.r-a í r- dos r nves t í ment.oa da an í c í a t i va pr a
vada ~ontrolada por brasllelrcs, 8s turras que hOJe são de interesse
indígena, VIsto somar-em slgnif~('ê:.tlva porção de terras ancumbí.ndo , ex
clusivamente a União, por suas e~presas de os fazerem.

A atlvidade de mineração envolve alto risco na fase de pe~

quisa-~ elevado lnvestimento na fase de extração. •
O erário público ao s~ dedicar a tal atlvldade, estara de~

vlando recursos lndlspensáveis e sempre lnsuficientes, provenientes de
impostos, da área de serviços públlCOS, e do setor social, para inves
tlmentos com aquelas características de alto rlSCO e pesados lnvest!
mentos, contrarlando prlnclplOS assentes unanimemente, de que a atu~

ção do Estado na econômla de competlção somente deve ser considerada
quando em caráter suplementar à de iniciativa privada.

Restrição de tal ordem à ,niclatlva privada nacional, com
controle de capital e de declsão em mãos de braslleiros,corresponderla
a desestimular um setor de vital importâncla para o País, e contrariar
um princípio tecnlcamente consagrado e conheCldo como "rigidez locaci~

nal do Jazimento mineral", ou seja, o mlnério só existe no local onde
a natureza o colocou.

De tudo isso decorre a verlficação da necessidade de se
proplClar a ativldade mlneral, tanto à Unlào, como à lnlclativa priva
da naclonal, sempre preservados os interesses lndigenas e de conformi
dade com a vontade de seus componentes. nos têrmos desta emenda.

..
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Pop acpeditapmos que existe significativa difepença en
tre o deficiente e o doente mental, pesolvemos peappesentap a ppe _
sente emenda.

A deficiência nopmalmente tem capátep ippevepstveZ.

A doença mental não Zesiona o cepebpo, mas modifica a
conduta de seus poptadores. Habitualmente, o doente mental tem o

seu sistema nepvoso oentral pepfeito e não papas vezes, trata-se de
um evento episódiao.

Pop tep plena consciência e acpeditap que os doentes

mentais não estão atendidos no substitutivo do Relatop, oonforme se

pretendera~ reapresentamos a presente emenda com intuito de sanar '

qualquer dúviqa na interppetação do texto. A norma legal deve ser
clara para não pairar nenhuma difiouldade sobre o aspecto de sua ~

brangência e hermenêutica.

~NDA.IS0028.9. ~mo.
tieputado RODRIGUES PALMA

~- -:-_ PL~NAI"D/cO.. 15aiO/.uICOIlISsio---_..... _

tI
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CAPfTUlO 11 - DA SEGURIDADIg SOCIAl.

5EÇKO 11 - DA PREYIoEJIcIA SOCIAL

Ao Art. 57 acrescente-se o Parágrafo aPico:

Periurafo (inico. Fica assegurado ao trabalhador inaUvo. Ilibano
e rural, 0 __ ntvel de re-uneraçlo que usufruia quando e. at!
Y1dade.

.JUSTIFICATIVA

EMENDA 75Q026-2,
ALBÉRICO FILHO

= TUTD/.lUSTI'ICAÇio----------------.....,

Dar a seguinte redação ao §2 Q do Art. 53 do Anteprojetó da
Ordem Social:

U§2 2 - Os recursos internos ou externos, de entidades p';'bli
cas ou privadas 3 naciona1s ou internàC1onais~ destinados a financia-
menta de programas de pesqu1sa ou ass1stêncía'na área de planejamento
familiar, só poderão ser utilizados se enquadrados aos planos de Saú
de~,fI

O,trabalhador urbano, o trabalhadar'rural,.o funci~

nário p4blico 'federâl,- estadual e aunicipal, o all!tar, todos -slo
cidad!os brasileiros que presta. serviços de igual !aportAncia 1
Naçllo.

Pelo princípio da isonomia salarial nlo h6 por que
e. estabelecer diferenças entre classes. Tendo o trabalhador co~

tribuído, auitas vezes, por maIs de 30 (trInta) an~s para a Prev!
dAncia Social e coa o seu 'trabalho proporcionado o desenYolYiae~

to da sua empresa e do seu País, s~ v!, de uaa hora para outra.
coa o seu salárIo dIainuído, Quando por torça de direito deve r~

ceber o seu salário integral.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda acima sugerida tem Como pressuposto o grau de abra
gência que devem ter as normas de. uma Constituição. Como no Substitu
t~vo apresentado pelo Sr. Relator à Comissão da Ordem Social ~-Artigo

tinha um caráter eminentemente regulamentar, compativel com a legisl~
ção ordin~ria ou at~ mesmo com sua ordenação administrativa.

---- -- -,---- ------:---~~--------........,.~

rias.

Este d~Spos~t1VO, na verdade, está regulan{~

mat&rÁa da éompetênc1a da leg~slação ord1nár1a, q~e deve cuidar das

pecu11ar1dades inerentes a cada produto menc1onado e, a part1r dai,

determinar as restrições, absolutas ou parC1a1S, que Julgar necess~

~ ...1t"IDO--,

por j

v - Ilv~c In9~coso, nQG locol~ dp Tr~

bolha, de rep~cscn~onTQs 00 SindIcaTo, poro OU~lr

os emp~c!9ados Q ~cGpQI~o dos condlçoCs d,~ TrQl.,o·

lho;

VX - acompanhamenTo do QÇÕO flocol12QdO
rc rcfcrenTO à sa9v~onço, hlglcne a mediCIna .do

"robalhc

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao Art.- 50 do Substitutiva os seguintes'

incisas:

A emenda visa a rei~orporar esse d~spo

sitivo no anteprojeto do Relator da Co~issão,

por ele nãQ considerado, embora aprovado na sub.

comissão após longos debates. ~o enca~inhamento

da votação ~x se terá nova oportunidade de JUs,

tificar-se a necess1ãade da inclusão da medida

na futura Jarta Maior.

Constituinte FLORICENO PAIX~O

:-r---------- 1'L.l.IlfIIlIO/COllllllli.O/IUICOIlI'sio-----------,

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

Re

a-

de

JUSTIFICAÇÃO

O art. 52 do Subst1tut1vo apresentado pelo

Ordem Soc1al proibe a propaganda comerc1al

de tratamento, tabaco, bebidas alcóol1cas emedicamentos, formas

grotóxicos.

No caso específ1co do tabaco, a pro1b1cão ab

so:uta da ve1culação de qualquer publlcidade redundarâ na redução

ãe consumo dos seus ãerivados, afetando não somente a ativ~dade ec~

nóm1ca das 1ndústrias do setor, mas comprometendo todo o complexo

de prúdução, lndustrla11zação e exportação dó produto, o que, cert~

mente, não constltui matérla constituc~onal.

,.~!:H,l.qf"/c:GI,f1SS.:c.i~U6::N... ssÂo- _

P VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

'EMEriDA 75002,7-1'n~.uw
t: Deputado TELHO KIRST

I laéor c~ Com1ssâo da

I

fi

I
Suprima-se o art. 52 do Subst1tut1vo do Relator

da Com~ssão da Ordem Socíal.

!
1



DEPUTADO IVO LECh

VII - CD~ISSÃO DE ORDEM SOCIAL
r:-r TEXTC/ .. u!TlfICAÇic _.

Justificativa: A simples proibição de aplicação. de receitas das em

presas estatais em quaisquer entidades da previdência privada irá in

viabilizar o atual sistema que·tem caráter de dbmplementação.
Tal sistema. tem se mostrado_extremamente eficie~te,co~

tando inclusive com a participação dos empregados, no respectivo ger~

ciamento .

Inclua-se item 111 no art. 45: A proposta visa limitar a aplicação de recursos tão-s~

mente nas entidades de previdência privada com fins lucrativos.

111 - "acesso a métodos alternativos, da acoroe
. com técnicas de prevençêo, preservaç§o e recuperaçãc oa S3~de 11

Jus:.ifica:iva:

nOvê reaação visa asseo~~a~ m=_nc~ ê:=r,~~r=-:~

a cada 'indivíduo. de modo a conciliar a intenção legiferante ncs CC' '~

titulntes, oe propic~ar direito a saúde, através da Imolementação de

políticas econômicaE e sociais que objetivam.a eliminação ou reouçãe
de riscos de doenças e De outros agravos.à saúde, .com.os tratamencos
naturais (como homeopatia, fitoterapia, acupuntura, do-in e outros),
conhecidos e aplicados por diversos-grupos~~ndígenase ~ndividuos do

meio rural, os ouais não são reconhecidos, estudados, nem asseguraooõ

pelo Estado.

~DA 780033-5
~l OEPUT~DO IVO LECH

tI·
r.;------------'----- TtJl:TO/olUSTlflCA;i::--------------

Inclua-se item V ao art. 46 do Substituitivo da

Comissão de Ordem Social, na forma que se segue:

V - "livre constituição. a nivel local, de ações e :f
rapias, que visem à integração dos métodos naturais, nos servi
ços de saúde."

'EMENDA 750031-9
19 OEP~TADO IVO LECH

Justificati.va:

-,--- PI..EIII&IIUO/co"l:rsio/.suae:OMlssÃO"--=- _

VII - COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL
r.-;--- TEXTD/olUSTIF1C.lCÃC _

Alterar o art. 53 do Substitutivo da Comissão-de

A realidade brasileira revelá, claramente, que tanto c
sul quanco o norte e nordesce (principalmente escesTcarentes de

recursos e de atendimento médico-hospitalar) oe há muito (os bra
sileiros) vêm-se utllizando de homeopatia, fitoterapia (método
dos índios) e outros.

Ordew Social para:

Art. 53 - ri A Lei disporá sobre o ensino, o exerci
cio profissional e a pesquisa de métodos alternativos de assistência
à saúde."

rr;:D"'-~"OW06/87
PLI:NAII.ID/CONISSÃO/su.COtllllSio-----------,

ORDEM SOCIAL

.,= TEXTO/olUSTIFICAÇio -,

Justificativa:

Se não houver dISpositivo prevendo o ensino, o exer
cicio profissional, o incentivo à pesquisa e a utilização nos serviços

de saúde, dificilmente legislação ordinária conseguirá ir.além da res

trita disposição do art. 53 do Substitutivo do Relator, Senador Almir
Gabriel.

Eis, porque, para atendermos as reivindicações da

grande massa interiorana, para nos defendermos das pressões das multi
nacionais ligadas ao~ laboratórios e indústrias fármaco-químicas e pa
ra preservarmos verdadeira, natural e com baixíssimo custo, a saúoe

do povo brasileiro, mister se faz prever o ensino, em nossa~ Faculaa-
I ~~~-~~Fundações Universitárias de disciplinas complem~ntares à MediciIna, Educação Física; Psicologia, etc.

Acrescente-se paLágrafo único ao art. 52 do substitutivo
do relator:

Art. S2 •• ,

parágrafo ún~co. A divulgação científica de produtos ven
didos mediante prescrição médica obrigatória e de formas de trat~

mento poderão fazer-se exclusivamente junto aos profissionais de
saúde.

Imprescindível que se garanta aos prof~ssionai~ de saúde
acesso à informação sobre os avanços e descobertas científicas no
seu campo prof~ssional. Mais do que exigência de liberdade, pessoal
de trabalho e aperfeiçoamento, cuida-se de imposição de interesse
colet~vo. Cr~a-se, destarte, um sistema equ~librado no qual, de um
lado, evita-se o induz~mento ao consumo des~nformado de med1cameh
tos e, de outro, garante-se a difusão especial~zada da informação
nova.

tr~a~TlbO~

PMDB ,

180032-7

VII - Comissão da Ordem Social

Constituinte Deputado RENATO JOHNSSON

D~se ao art. 61, do Substitut~vo da Comissão da Ordem Social, elabo

rado E~ Relator, Constituinte Deputado Almir Gabriel, a seguinte re

dação:

r=1 TEXTO/olUSTlf'CAÇio --,

r.,---------;--.." PL&lIAlllotcON.ssia/.su.c:OllfSSÃo------------.

~~§!~~~.11!º~~~l~-"'lITOII.----------------'

Art. 61 - E vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive as ra

ceit~s de empresas estatais, para constituição ou manutenção de enti
dades' de previdência privada com fins lucrativos.



ORDEM SOCIAL

DEPUTADO JOSÉ SANTANA VASCDNCELLOS
__________ ,.L~....."IO/co.. lssio/su.COIlISSÃO __,

tJ ~'m----,
'09106/87)

DEPUTADÓ JOSÉ SANTANA VASCONCELLOS

~---_------------Tr;xTO/olUSTl,.IC.lçio----------------___, 1":'1------ • tTltO/.lU'TITICAÇ;,O --,

Dê-se ao art. 52 do substitutivo do relator a seguinte r~

dação:

Art. 52.A le~ regulará a prqpaganda de produtos que
saro causar dano à saúde.

po.§.

Altere-se o parágrafo 2 2 do Art. 98, dando-lhe a seguinte nova

redação:

"§29 - Quem, de qualquer modo, concorra para degradar o meio

ambiente, responderá por perdas e danos, nos limites de sua culpa".

A norma constitucional 'eficaz e estável deve conter gene
, ralidade que absorva as transformações do futuro e regule também as
~ormas circunstanciais. O detalhamento exaust~vo e restritivo leva
rá, inexoravelmente, à exclusão de novos produtos, que o futuro cõ
nhecerá, cUJo consumo exigirá controle em razão de eventua~s danos a
saúde. Assim ma~s adequada será a norma genérica que propõe.

'.EMENDA'7S003~O}

EüDEP ARNALDO FARIA DE SÁ

1":'1---------------- Tr:1CTOIJUSnFlCAç;,o ___,

Dê-se ao § 32 do artigo 49 do Substitutivo a seguinte redação

JUSTIFICAÇÃO

Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação a~

b~ental, deve ser responsabil~zado pelo evento, e ser obrigado a rep~

rar o mal que causou à coletiv~dade, porém é por dema15 grave estabe

lecer-se uma responsabilidade objetiva neste campo, porque são múlti

plas as causas de perturbação ao meio ambiente.sendo todas elas inte~

relacionadas e interativas. Portanto, é fác~l imaginar o caso de uma

atividade, que'n~o permita supor risco de degradação ambiental, e por

causas secundárias, absolutamente desconhec1das e ~mprevisiveis, gere

até um acidente ecológico.

Essas razões, nos levam a entender que uma responsabilidade sem

culp~ "jl;ste campo, nao e ace atáveL

=---------------_ TEXTO/<JuSTlfICAÇi.O-- ,

Art. 49 - e assegurada, na área de snúde, a liberdade de exercício profissional e
de organização de serviços privados. na forma da lei e de acordo Com os princípios
da política nacional de saúde.

S 32 - O Poder Público po·derá intervir nos serviços de assistência médica de natu
reza privada necessários ao alcance dos objetivos da política nacional de saúde
bem como desapropriá-los.

DEPUTADO CHRISTOVAM CHIARADIA
"'---------- ..LI:NI."IO/cONI'sio/SUIlCOIU33io- _

P: COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

f=l;""JI,.,Ir.C--
FI

~'m_

'oaJ06 1s7 ,

JUSTIFICATIVA

e preciso definir com clareza o poder de intervenção do Estado nas atividades pri
vadas relativas à Saúde ~ A expressão "serviços de saúde" não possui o condão de e
vitar erros de interpretação do ,dispositivo, levando, consequentemente, a uma aplI
cação errônea do preceito.

Altere-se o art. 91, da.ndo-lhe a segul.nte e nova redação

Arte 91 - A Leu federal estabele.cerá normas gerais sobre proteção ambiental, pa
drões gerais de qua.Lz.dade do meio ambiente e defesa de recursos nacur-azs , sempre
observando as pecuka.ar-í.dadea r-eg í.onaa.a do País ~

Parágrafo único - Os estados e 1Dunicíp~os poderão) atendendo as disposJ.ções da
Lea federal, estabelecer normas especificas de proteção ambiental, padrões de
qualidade do meio amb1ente e defesa de recursos naturais, no âmbito de sua com
peténcia ..

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

IEMENOA -7S0037-8.-
DEPUTADO JOSÉ SANTANA VASCONCELLOS"
~-- "LEIIIA"'OlcoUlssio/SU.COIlIS,io-- -,

t: ~O"T"---'• I

08106 te;; J

Entendemos que o sistema sugerido oz-agana.Imence , ou seja, de legislações conc0.E:.
rentes, não é o mais adequado para a matéria.

A União deverã determinar todas as normas ge raas sobre proteção amhz.ent.a L e, de
acordo com o modelo estabelecido, os Escados e Hum.cIpaos poderão estabelecer
uma legislação harmêmica e que, ao mesmo tempo, acenda as necessidades locais.

=--- TE"XTal.lUSTlFIC.ÇÃO ~

Acrescentar o seguinte § único ao artigo 88 do Subst~tutivo:

§ ênaco - A preservação do meio ambiente aadao , ~e e.co'Lcgâcament e equa.Labr-aôo ,
deve levar em conta, e ser compatível, com as necessidades atuais e futuras de
desenvolvimento soc~al e econôm1co do País.

JUSTIFICATIVA CONISSÃO DA ORDEM SOCIAL

A apresentação de um equilf.br1o acoâôgaco salutar deve ser um norte para "toca a
coletividade~ Evidentemente, contudo, o equilíbrio deaejado pela nação b r-as a Le;
ra pauta-se na satisfação racional de tDdas as potencialidaàes do homem, o qu;
impl~ca na necessária condição de exame de contãngéncaes socao-econênn.cas 'r e Le>
vantes, as quaas também se constituem em interesses legít1mos do Pais.

1":'1 TfUo/olUSTlfICAÇi,O -,

Suprima-se o inciso IX do artigo 89 do Substitutivo

JUS'l'II'ICA'l'1VA

Incabível essa exigência generalizada, a todos os empreendimentos, de realizarem
estudos prévio de impacto ambiental.
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suprimir desde de "assegurando-ihe aArt. 89 - inc~so XII

~------_----'-_-----Tl!XTO/JuSTI.lcaçÃo------------------,

EMENDA 750044-1.:
l:- - -- ~eputado MUSS7"DEMES

um
•

r:;,------------ PLllooAl'IlO/COIIIISsÃo/sueCOIf 'sÃO-----------,

• VII-COMISSÃO Dh ORDEM SOCIAL (Subcom~ssão VII-E)
A realização de tais estudos poderLa ser imaginada, apenas nos casos de projetos
de grande porte incluindo especialmente os do próprio poder público, como usinas
hidro-elétricas, gran?es rodovias e assim por diante.

Em primeiro lugar, porque trata de matéria que se enquadra no âmbito da lei ord!
nária. Por outra, materialmente, retrata imposieão desmedida se utilizada para
qualquer tipo de empreendimento.

até 11 ...... mei'o_ambl.ente .. '!

~.-------------_-_TE:lTO/.lUS'.,IC ...çio----------------_,

'EMENDA 750041-6
~UTADD CHRISTDVAM C~IA;~~~-

r - - - - - - - - - - ..LU....IO/cOMI'sio/.u.COMI"io-----------N
C COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

tJ-I''''''TIClO~

PEI

JUSTIFICAÇÃO

Cabe ã autoridade o poder de decidir, e em consequência, sofre as sa!!

ções penais ~ administratiVas por seus erros ou omissões, nã~ cabendq
poas , ..tnterferêncJ.a de';terceiros nesses assuntos administrativos.

Altere-se o "caput" do art. 98 dando-lhe a seguinte redação :

VII-COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL (Subcomissão VrI-B)

Art. 91 - supr~m~r.

r.:-t -, Tf:XTO/JUSTI'ICAÇÃO --,

r:;---------- P1.'r:.. Al'Il0/cOIlISSÃo/sUIlCOWISSÃO-__--:- ~_,

EMEI'IDA 750_045_~~
e: - Deputado MUSSA DEMES

JUSTIFICAÇÃO

Art. 98 - As práticas e condutas que degradem o meio ambiente. assim como a omis
6.10 c a desídia das nur or Ld.rdcs r-espons.ive Ls por sua proteção, serão considcr!!:
das infrações penais, na forma que a lei estabelecer.

~A redaeão original será fatalmente inócua na sua ap l í.caçâo , pois que foram utili-
zados apenas adjetivo qualificativo genérico como "deletérias". Se substituído
por palavra que contenha definição t dcm.ca inerentes como degradação, fica, apro
priado à obtenção do objetivo colimado. As modificações restantes remetem as in
frações às leis ordinárias já que um texto constitucional deve enunciar princ.!.
pios e não detalhar critérios.

JUSTIFICAÇÃO

,EMENDA 750042-4
1: Deputado MUSSA DEMES

r.T----------- l"LEH4PIlO/COlll.'SÃO/sUICOllllSSÃO----- --,

VII-COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL (Subcomissão VII-B)

Esse art~go estabelece uma verdadeira anarqu1a em termos'de organiz~

ção do Estado. As pessoas juridicas de' direito público d~vem ter niUI
to bem definido o seu campo de atuação; para evitár-se eternas discu~

sões acerca de conflitos'de competência.

r.T T~XTO/JUST.FICAoÇÃO----------------_,

Art .. 89 - a.n ca.sio VIII - substJ.tuJ..r "controlar" por "fiscalJ.zar".

JUSTIFICATIVA

mNDA 750046:7,,'t: Deputado MUSSA DEMES

r:;,------------ P1.lHAI'I10/COlllIS,io/suecOlflssÃO ,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL (Subcomissão VII-B)

Por ser a f~scalização uma atividade do Estado no desenvolvimento do__ r.!!J,,----------------n:xTO/JUSTIF'C,l.çiO------------------:-.,

seu poder de poliCia.
Art. 92 - alínea "a" - retirar a expressão "e as bacias hidrográficas 11

Por outro lado, "controlar" significa, inclusive, ,impedir 'a execução.

JUSTIFICATIVA

Tal como se encontra o texto, toàas as áreas territoriais nacionais
.. _I.

se constituirJ.am em "Patrimônio Nacional", já que o dispesitivo, ti>!!!

bém considerou, nesta restrição todas as ."Bacias Hidrog":áficas". ·Ora,
é óbv~o que se menc2onando bacia hidrográfica, qualquer ponbo do teE

rJ.tório nacional estará,incluído, portanto, a mahutenç?o dessa expre~

são, seria conduzir a uma inércia ~otal de todos os ~9ãntes económ!
I

cos produtivos.~.""~
VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL (Subcomissão VII-Bj C9.t D"J87)

rrr TU:TO/JuSTlflcaçÃo------------------,[----------------------

~----------P1.I:HAI'IIO/cOllll"',io/suecOllllssÃO "l

EME~DA 750043-2 .lJC Deput;do M~SSA DE~ES AUTO'

Art. 89 - ancaso IX - suprJ..mir desde "cuja aveLi.ação será

auda.êricã as públicas:"

feita em

;.
I,

I

2..J

Art. 92 - alínea "b" - suprJ.mir "e de indústr~as de alto potencial po

EMENDA 750047-5
f1 Deput~d~ MUSSA DEM~S

JUSTIFICAÇÃO

Essa parte do texto contido no dJ.spOSJ.tJ.VD proposto no Anteprojeto ~~_ 5ueCOlllIssÃO

ve ser eliminado, uma vez que tal dispos~ção põe por terra a poss~b.:!:. [.:.lVII-COMISSÃO DA ORD;··~~~;:o'(SUbcom-i-s-s-ã-o--V-I-I---B-)-';-----,
~idade de um J.ndivíduo garan~ir o sigilo de suas informações 'indu!!
tria~s, o que fatalmente· provocará um desestímulo aoCinvestimento ~n

pesquisa e desenvolvimento.
luidor I ti
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JUSTIFICAçJ;O

g plenamente justif~cada a preocupação do legislador constitucional,

com o impacto potencialmente causado ao meio amb~ente pelas ativid~

des ~ndustria~s. Ocorre que a restrição proposta, obriga~do a man~

festação do Congresso Nacional para a instalação de Indústrias de al
to potencial polu~dor é excess~va e redundante, na med~da em que o
~ongresso Nacional possu~ competência de estabelecer a Politica Naci~

nal do ~io Ambiente, criando nessas nODmas restrições a'serem Qpse~

vadas por toda'e qualquer indú~tria que pretenda instalar-se no terr~

tóri.o nacional.

Art. 98 - suprxnu r o, parágrafo 29.

JUSTIFICAÇÃO

A exclusão de todo o parágrafo 29, decorre de ser o principio dq xespo~

sabilidade objet~va, em muitos casos contrapropucente, podendo produzi!
em consequênc~a, efeito contrário ao desejado, que é o de prevenir e
ac~dente. Ora, ~e o ~ndíviduo pode ser'responsab~lizadomesmo tende
adotado todas as medidas 'ao seu alcance para evitar O dano, inexistirá
estimulo para a adoção de tais providênc~.

AUTOIII ] r;rp;F"LTIDC~

~eputado MUSSA DEMES . ~ J

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL (Subcomissão VII~B)

r;;-,----------- P'L1:N4.IIIID/CtlWISsio!su.COWlssio ,

'J:ME"NDA: 750048-3'tJ .

TI

PLlNAlIllo/coaus,io/SUBCOWI:l'i.o- _

r.T-·--------------_n:xTOIJusrrrrcAçio------------------,

JUSTIFICATIVA:

L .....IlT1DO-,

PFL !

~ --,l l?N76~r.r---------- PL.ENAlIIIO/cOIrlISsio/su.COIll':!lSio- _

Justif~ca-se a inclusão desta emenda no texto const~tu

cional pelo alto cunho so01a1 que ela encerra, benefic1ando consi

derável parcela'dessa classe obre~ra.

Hoje o servidor celetista para contar o tempo de serv~

ço reciprocamente, sendo ele oriundo de adm~n~stração diversa, mes
mó sendo também pública, é necessário lei especifica na or~gem~ A~

passo que sendo ele estatutár10, a contagem de tempo de servico s~

rã autornãt~ca..

IncluJ.r onde couber:

Art~go - O serv~dor da Adm~n~stração públ~ca reg~do

pelo s~stema trabalh~sta poderá optar pelo regime estatutário, de~

de que conte ma~s de do~s anos de serv~ço na data da promulgaçáo
desta Const~tu~ção.

EMENDA 750052-.1
tJ DEPUTADO ALBtRICO CORDEIROJUSTIFICATIVA

Àrt. 96 - excluir todo o artigo.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de 1Datér~a tributária, devendo' o texto estar inserido no c.ê:_
pítulo correspondente.

A preservação do Meio Amb~ente significa,a manutenção tal como se e~

contra, o que em muitos casos será, social e-econom~camente, muito

mais pre]ud2cial, do que sua ut211zação condicionada, devendo, toda

via, aquele que faça a exploração m~neral, f~car compel~d~ ã sua re
composição estética.

Art. 94 - supr\mir "preservação e/ou recomposiçãoll e acrescentar em

seu lugar, tia recornpos~ção estética ll
•

liJ
C VII-COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL (S"bcami ssãa VII RI
,.,..,r-

T
I: XT O/ J u :5T l f u::a ç i. o --.

EMENDA 750049-1t: Deputado MU~SA DEMES

Além d~sso, O texto constitucional ao pe~t~r a criação de um tr~b~

to, deve estabelecer contorno/limitações' ao legislador ord~nário, l~

mitações essas que serão as garantias dos particulares contra o ab~

so do' Poder Público.

Na forma como está redigida a proposta, não há o delineamento dos r~

quisitos a serem observados para a criação de uma "contribuição" ;tais

como: base de cálcUlo~ alíquota, hipótese de inc{dência, etc.

EMENDA 750053-0
tJ SENADOR ALFRED~ CAMPOS

r.t-------- TLXTDlolUST1F1CAC1D --,

EMENDA 750050-5
tJ. ~ _. Deputad~ MUSSA DEMES

'-"T---------- PlIEN .. IJID/co .. ISSÃO/su.co.. 'ss.\o --,

VII-COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL (Subcom~ssão VII-B)

r.t---------------- Tr.:XTO/JUSTlfICACio -r

Art.. 97 - aupr.mu r a expressão "ou qualquer pessoa tt.

JUSTIFICATIVA

Incluam-se os seguintes éb.sposihvos no anteprojeto da CCIllissão da

Ordem sociaj , renunerand<>-se os demai.s artigos:

Art. 20 - A =edutibilidade a que se refere o inciso V do artigo

29 se estende ao traballlador e ao servidor aposentados, que farão Jus a proven

tos egw.va1entes ao salário percebado no últilro IlÊs de ahvidade, acrescJ.da de

todas as vantagens saãaraaí.s concedidas a sua categoria, tal CC1IO se em exerci

cao est2vessem, .independentemente do vinculo eJpregatício e do IegJJlejuddu::ode

traballx:>, se contarem cem:

I - tr=ta e cznco anos de servaeo, se da sexo masculino;

TI - trinta anos de serviço, se da sexo fenunino.

Tal co~o red~g~do, o disposiéivo enseJar~a abusos, que não se coadu

nam com o espir~to do Estado Democrático que cr~a direitos, mas em
contrapart~da estabelece responsab~1~dad5aoscidadãos.

§ 19 - ~ facultada aposentadona especlal, egw.va1ente a oatenta per

cento da valor ~ salário percebido no últJ.mo res de atividade, aczescâôos de ~

das as vantagens -saJ.arJais concedidas a sua categoria,1 cano se em e><ercieio es1;!
vesse, mdependentemente da vinculo arpregaticio ou da regime juridico de 1:raba

lho, nos seguintes casos:
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drsposatavcss

Incluam-se no anteprojeto da ccnussâo da Ordem Social os sequances

r---------- ..1.~NAIUO/CO .. IS ...O/.U.c:O.. , ••io -,

[!OI a:MJ:SS1iD DA ORDEM socrxr,

, '
SENl,OOR ALFREOO CAMFOS

Art. - Os atuaas servidores píibl.acos da Uluão, dos Estados, do

D:Lstr:Lto Federal e dos MlllUcip:Los, suhnetidos a concurso púhl.aco de provas ou

de provas e títulos que contem com, pelo menos, canco anos de servaco na adnu-

m.strração púb1:Lca centra1:Lzada ou que nesta exerçam função perrranente há rraas

de doa.s anos serão autzmat.acamerrce efet:Lvados COllO eseatnrtâraos , a parb.r da

pranulgação desta Const2~ção.

Parágrafo üruco - O dasposro neste art:Lgo não se ap1:Lca:

I - aos que tenham sido inabilitados em concurso para o cargo ou

função axarcada-

II - aos aposentados que exerçam função pública, no reg:crre da Con

sol.adaçâo das Leas do Trabalho.

~NDA 7500lP-6serviço:

a) ao trabalhador do sexo nascul.íno , se rontar cem trmta anos de

b)_ ao trabalhador do sexo feminmo, se contar cem vmte e

anos de serví.ço,

§ 29 - Os prazos a que se, referem os mC:LSOS I e II deste artigo e as

ali.-:o:::s a e b do § 19 serão reduzaôos em cinco anos no case- de profassãcnaa.s no

e[~l:ivo exercício do I1Eg~stérJ.o.

§ 39 - Nos terrros de lei camplerre'ltar e por deca.sâo de junta JTÉd:Lca

oficial, será concefuda aposentador:ca por mvalidez ao traballiador, equivalente

a seu salãrio mtegral, cem base no úl1:J.no saJãr:LO parcebado em ativ~dade a=es
cado de todas as vantagens sataraai.s concedidas a sua categor:ca profassaonak , tal

caro se em exercãcac estivesse, se rontar com, pelo IIEIlOS, rretade do tenpo a que

se referem os mC1SOS I e li.1

§ 49 - será regulallEIltada por lei espec:cal a aposentador:ca proporc:LE

nal ao terrpo de servaco,

§ 59 - será aposentado cerrq;mlsor~teo trabalhador ou o servador Pi!
b1:Lco que atmgir a adade de 70 anos.

§ 69 - A le:L d:Lsporã sobre a craação de seguro facultativo especíbco

para fazer face, subaídaararrerrte; aos encargos decorrentes da aplicacão deste ar

ogo.

JUSTIFICAÇiiD
JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se, com a presente Emenda, pronover a Justiça com relação

aos servidores púb1:Lcos da admmistração direta que, embora concursados , não ~

zem, amda, da estabilidade conferida pelo reg:crre estatutário.

A h1-stória consta.tucaonaj, brasilerra reg~stra precedente nesse s~

tido, através da previsão constante no art2go 23 das Da.sposf.çôes Gera:LS da Con~

tituição de 1946, que procedeu à efetnvaçâo dos funcaonáraos mtermos e extra

marerâraos,

A aposentadoria, ao invés de se o:mst:Ltuir em descanso após UllI3. vi

da dedicada ao trabalho, tem se ident:Lbcado cem maas una fase de sofrirrento fís~

co e IIEIltal.

Físioo, pela própria natureza do ser humano que se can1:ale cem o

passar dos anos; IIEIltal, pela expectativa do dia seguinte, da al.mentaeão , da saú

de, do bem-estar.

A presente Emenda vasa a estender a :crredutíbilidade dos saãâraos

?:-- -aposentados, em deteJ:minadas Ctrcunstãncias.

1:: fato que a prev:Ldência social não possui rreios para cobrir plena

IIEIlte a necessidade dos aposentados. Desse nodo, a msti~ção de im seguro, sob

a forma de previdência eberta e facultat:Lva, poderã ser a solução.
EMENDA 750956·4' '",., _
f9 S~NADOR ALFREDO Cà~POS er="'''.'~, PMDB

r::-;---------- P'u.N.'uo/cDwlsa,i,o/auacOlu••.i.o _tJ .COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

= TtJCTO/olIJ5Tl~IC ...Ç;.O ,

Dê-se. ao inciso XlCrr do artigo 29 do anteprojeto da ~

sã:J dos D~e1tos dos Trabalhadores e Servidores Públicos a seguinte redação:

Art. 29 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXII - greve, a todo trabalhador, independentemente. do

vinculo B1pregatíC:LD e do reg:crre jurídico a que esteja sul:Iretido, senpre que bou

ver J.l1teresses a defenàer, assegurando-se a rontinuidade dos servaços esaencn.aí.s ,

sem prejuizo do novillEIlto de paral:csação.

Inclua-se o segumte dasposatavo nas Dasposãçôes Transitér,:cas do "!!.

teproJeto da Ccrnissão da Ordem socaal , renurrerando-se os segmntes:

Art. 24 - A Lea, garanttrá paridade de proventos aos atuai.s aposen~

dos, em relação aos satâraos e vencarrentos dos trabalhadores e servadores em

atnvadade,

JUSTIFICAÇÃO

A presente Einenda va.sa a restaurar o prancípao bâsaco que rege a

aposentador:ca, seja ela em àecorrênc:ca da atividade no servaço púb1:Lco ou La e.!!!
presa pmvada,

H2stor~carrente, nunca houve ~gualdade àe tratamento salar~ entre

o traballiador em ahvidade e o aposentado, que garant:LSse a necessãr:ca seguran

ça após UllI3. vada ded:Lcada ao trabalho.

O que se pretende é nanter a proporcional:Ldade do poder aquãaatnvo

do dmheiro e na:LOr tranq!lilidade para o aposentado.

JUsrrFICAÇÃO

A presente Emenda visa a rnanter , de forma e><plicita, a ~

tia do exercícl.O do Direito de greve ao trabaJbador, independentemente de que ele

es~ja vinculado à iniciativa privada, à enpresa estatal, à adnunistração direta,

seja ele celetista ou estatutário. TÍ:ata-se da universalização de um díre1to <XJnS!!

grado em todas as democracias, sem dí.scramíneção e sem constrang:crrentos.

1IOs seJ:Viços essenciais, cabe garantir sua continu:Ldade e, ao

rresno teJnp:l, possibilitar aos trabalhadores necessários todos os beneficios con~

ilitbs a sua categoria, decorrentes da paralisação.

r::lr---------- PI.ErU,lUO/COlol ssio/sUDCDAlIS!.i:O

VII COMISS1\O DA ORDEM SOCIAL

r.l,.---------------- TE"TO"'''US'tIFlCAÇAD--- _

Acrescente-se onde couber:

"Art. - e assegurado aos deficientes a melhoria de suas condl

ções de saude, social e econômica, especialmente mediante:

I - Assistêncai fiannceira para os carentes impossibilitados de exe.r

c:er qualquer atividade retrlJflerada.



Tt:nO/Ju$Tlrll~ ...çic-~---------- _

Art. 28.

§ 19

§ 2º. Fica efetivado, em cargo equivalente, o pes-
so~l admitido, so~ qualquer condição, até a convocação da Assem-
bléia Nacional Constituinte.

No anteprojeto do Relator da Comissão da Ordem So
cial, acrescente-se, ao artigo 28 da Seção das D1Sposições Transitó'
rias, parágrafo com a seguinte reóação, passanoo a 1º o atual pará~
grafo único:

JUSTIFICAÇl;G

Trata-se de corrigir grave anomalia do Serviço Públi
co com o contorno de suas dificuldades de pessoal pela via das ad
missões a título precário, em prejuizo dos interesses desses servi
dores, assim sem qualquer perspectiva de futuro.

Por outro lado, não será possível mais conviver com
situações semelhantes, com as quais o novo texto constitucional cer
tamente, como consta, aliás, do anteprojeto em questão,não transigirá.

A solução que oferecemos concilia, pois, a orienta
~:- ~ue se pretende imprimir às questões do funcionalismo com as I

J~:c:s expectativas daquele contingente de pessoal, de acordo comj
'"; ,,,elhores princípios de justiça social, que repeliria a medi
'la ~~stlca de sua dispensa após a promulgação da nova Constitui
ção.

t: DEP. JDAD NATAL

~-----__- __ ,.LE .. AIIlIO/C[l .. 'ssio/.U.CO.. I'siD ~

PJ COMISSAD DP ORDEM SOCIAL

,~NDA--7S0059·9

Realmente: a Emenda const~tucional nº 12/78 apenas resguarda a condl
ção social e econômica dos deficientes, mas esquece o aspecto principal de
sua sqlÍde, que, em.. nuitos casos, pode ser corrigida por um tratamento médico
adequado ~ um aconpanhamento permanente de suas condições de hi~i~ física e
mental.

JUSTIFICATIVA

Por outro lado, procura-se, com a norma proposta no inciso I, gara~

ti.. '}O 'defici~nte sen recursos e impossibili tado de trabalhar, a assistência
financeira que lhe permita a sobrevivência.

Daí a certeza do autor d~sta proposta, d: que a matériaPgozará de a
aprovação dessa Augusta Assembléia Nacional ConstituiQte.

Acrescente-se onde couber:

"art - E assegurado aos deficientes a melhoria de suas condl
ções de saúde, social e econômica, especialmente mediante:

I ~ Assistência financeira para os carentes impossibilitados de exer
cer qualquer atividade r~a.

A presente proposição tem dois objetivos: ressaltar perante a Asse~

bléia Nacional Constituinte que a norma contida na atual Emenda ConstituciE.
nal n2 12178 não pode ser esquecida na redação da futura constituição; e apeL
feiçoar o texto da atual norma constitucional.

JUS T 1 F I C A T I V A

A presente proposição tem dois objetivos: ressaltar perante a Assem.
bléia Nacional Constituinte que a norma contida na atual Emenda Constitucional
n2 12/78 não pode ser esquecida na redação da futura constituição; e aperfeiçoar
o texto tia atual norma 'consãtucional.

Realmente: a Emenda constitucional nº 12/78 apenas resguarda a condi -
ção social e econOmica do,s deficientes, mas esquece o aspecto principal de
sua saúde, que, em llUitos casos, pode ser corrigida por um tratamento médico ade
quado e um acompanhamento permanente -de suas condições de higidez física e
mental.

EMENDA 780060·2
··tJ JDAD N~TAL

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

P"õ'?:"....TIOO--

D9/Gé/&7

TI::lCTo/olUSTI'ICAÇÃO--------------

Por outro lado, procura-se, com a norma proposta no inciso I, garantir
ao deficiente sem recursos e impossibilitado de trabalhar, a assí.stêncía finan 
ceira que lhe permita a sobrevivência.

Daí a certeza do autor desta proposta, de que a matéria gozará da apr.Q.
vação dessa Augusta Assembléia Nacional Constituinte.

No anteprojeto' do Relator da Comissão da Ordem Social,
acrescente-se, após o 18, o seguint~ artigo, renumerados os demais:

Art. 19. As pessoas jurídicas de direito público res
ponderão pelos danos que seus funcionários, nessa condição, causem a
terceiros.

~ ''-lN ....uO/cOlu;sio/.U.CO.I'sio------------,

• ~OMISSAO OA ORDEM SOCIAL

§lº. Será obrigatória, pela defesa,a denunciação da li
de ao funcionário responsável que, em caso de culpa ou dolo, aSSlm ~e

conhecido na sentença, poderá ser executado diretamente pelo autor.
§29. Optando o autor por executar a pessoa jurídica de

direito público, a esta caberá exercer o regresso, em ação executiva,
contra o funcionário responsável.

§39• Sucumbindo o autor, ser-lhe-ão imputadas pelo jw
iz as despesas comprovadamente efetuadas pelo funcionário para a pro
moção de sua defesa.

No anteprojeto do Relator da Comissão da Ordem Social,

dê~se ao.inciso VII do artigo 11 a seguinte redação:
Art. lI.
I ...

VII- E assegurado ao servidor público adicional por
tempo de serviço, a cada ano de efetivo exercício, vedada a incidên

cia do cálculo dos adicionais posteriores sobre a ~oma dos anterio

res.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

A ineficiência da máquina administrativa resulta basi
camente da inconsequência dos atos dos funcionários públicos, que co~

tam com a indulgência de seus superiores para fugir à responsabi1ida
cr ~-~~eus desacertos.

Se o julgamento de suas atitudes for deslocado para o~

tra f~ea de Poder, em que podem ser objetivamente avaliadas, sem a
condcscendência. ditadas muitas vezes por interesses políticos,mudaria
a situação.

Como está redigido o texto poceria até mesmo anular a
vantagem. Assim, a bem da clareza, convém explicitar melhor o que p~

reDe ter sido a intenção manifesta no anteprojeto.

Bastará que se obrigue, em qualquer caso de indeniza-
. ção requerida contra a União, a denunciação da lide ao funcionário re~

ponsável,:haja'culPa objetiva ou nãa, questão que caberá ao juiz deci

dir, facultando-se ao autor promover a execução da sentença diretamen
te, se o qui;er, contra o servidor.
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ASSUNTO: VII - COMISS1l0 DA ORDEM SOCIAL

cialidades em proveito do crescimento da folha de pagamento de famílias cujos chefes
tenham se instalado no poder.

O regime democrático consiste n~ igualdade de oportunidades a todos, que
estaria invalidada com a distribuição, farta e generosa, de cargas a familiares, ao

'fito sobretudo do fortalecimento do poder nas mãos de autoridades que desejam mantê

lo a qualquer custo, nuna disputa desigual com as concorrentes, desprovidos dos fav~

res do Governo.

O sentido altamente maralizadpr dessa providência certamente encontrará
eco n:.> pnr'lsciência dos nobres Constituintes.

r=~"'''TIDO--• PMDB '

Pl.tN4RIC;!C r ..l !:5 ...t'l/sU!lC~" ~sit:

~ C6MISSÃO DA ORDEM SOCIl'L

·EMENDA 780063-7t: DEPUTADO ALEXAJIDRE PU~~";;~--r-

Esse caminho será preferível, ressalvado o pagamento,

Dela União do débito remanescente, porque a execução contra ela. com
a expedição de precatórIOS parõ cumD=imen~o no exercíCIO segu:n~e,

auand~ só então o seu orçamento fará a necessária reserva aos créditos

indispensávels, consome muito t~po para a satisfação da dívida decla

rada na sente~;a.

A ação nesse sentiao promoverá a verdadeira Reforma ~c

ministrativa no Brasil, porque provocará ce:eridade no estudo dos as

suntos, que exigirá funcionários capazes e chefias qualificadas, redu
zindo o clientelismo político, diminuindo papéis a examinar para não

perder tempo, racionalizando os serviços para produzir mais e melhor,
dispensando formalidades inócuas, eliminando a corrupção de esperar pe
la propina para resolver a questão, premiando os funcionários dedica

dos e preparados, que serão convocados a posições de relevo, não por
mera simpatia ou compadrio, mas por necessidade de sua capacidaoe, sem
a UUd~ o fio da Espada de Dâmocles pode romper-se. Tudo isso não é o

que se deseja de uma reforma administrativa?
Essa simples providência valerá malS da que todas as me

didas adotadas ou em estudos para levar a Aoministração Pública ao ní

vel de eficiência desejada.
-------~,-----------" Prof~ssões legalmente regulamentadas

Dentistas práticos

EMENDA 7$0061·1
~ADD J01\O NATAL -

(Onde Couber)

lnclu~r no Ante Projeto da VII-a -- Subcomissão dos

dir~;rtos dos Trabalhadores e Servidores Mblicos, um parág~

Art. 34 - Ficam garantidas as profissões legalmente

No anteprojeto do Relatar da comissão da Ordem Social, insira-se, no arti
90 11, após o IV, o seguinte inciso:

Art. 11. ••.

V. O servidor terá direita, a qualquer terrpo, à incorporação em seus ven

cimentos de parcela correspondente a dez por cento da maior relllJl1er;lção percebida pe
lo exercício, a cada ano, de cargo ou função de confiança.

fo único ao Art,' 34 do Anteprojeto aprovado na reunião

25/05/87, ficando assim redigido:

regulamentadas.

de

JUSTIFICAÇIlO ParáErafo ttnico - Lei a ser votada até o prazo de

A proposta, com outra redação, constava do anteprojeto da Subcomissão das
Direitas dos Trabalhadores e Servidores Públicas e justifica-se inteiramente em face
da necessidade de estimJlar o servidor à aceitação de função de> mais alta responsabi
lidada, cujo exercício exige maior dedicação e, par isso mesma, precisa ser justamen
te recompensada.

Em relação à redação original, estamos apenas introduzindo critérios obje
tivos para o cálculo da vantagem que, de ou~ro modo, seria impossível, porque, ao ca
bo de ,algum terrpo, o servidor pode ter exercido diversos cargos ou funções de confiar
ça.

dois anos da vigênéia desta Constituição autorizará às fa-

culdades de Odontolo~~a a realizarem sob fiscalização do

Ministério da Educação concursos de licença para dentistas

prát~cos, co~provado o exercício profissional, e cuja hab~li-

tação restr~ng~rá sua atividade a cidades_do interior, até 200

mil habitantes, e permitindo aosc~provados habilitação junto

aos órgãos de classe e Autoridades Sanitárias,

JUSTIFICATIVA

EMENDA' 750062-9_.
fpEPUTADO J01\O NATAL -

Ctn; I'L,.!:HJi"IO/CDIIII:lsio/sua::Ololt!l!lÃO.'. IS51I0 DA ORDEM SOCIAL

~~.ItTIDO-~

Pf.03-GO.

De todo o Brasil temos recebido angustiantes apeios

em favor dos chamados "dentistas práticos" que exerce~, até

hoje suas atividades em pequenos aglomerados urbanos ou ru _

n:xTO/JUSrlfICl,çio----- _

No anteprojeto do Relator da Comissão da Ordem Social, insira-se, no ar
tigo 11, após o IV, o seguinte inciso, renenerados os demais:

Art. 11. •••

V. E: vedado a exercício de cargo ou função de confiança, e bem assim, a
prestação de serviços mediante contrato, par quem seja consanguínea, até o terceiro
grau inclusive, de Chefes do Poder Executivo, de Ministros, Secretárias Estaduais e

Municipais, membros dos Tribunais ou do Poder Legislativo, chefes de órgãos ou diri
genteg de entidades da Administração Indireta, inclusive autarquias e fundações.

rais, do interior do Brasil fazendo o mesmo que o imortal J~

sé Joaquim da Silva Xavier, o TIRADENTES, Proto-Martir da

Independência do BraSil, e em cuja memór~a se deu, na anti-

ga Capital Federal - o Rio de Jane~ro - o nome- ao Paláoio _
Séde da Câmara dos Deoutados.

Creio que com exames de habil~tação orofissional re

gidos pela lei, em Faculdades de Odontologia, e habilitação restr~

ta ao interior dos Estados, em cidades cuja oopulação seja até
JUSTIFICAÇAO

200 mil hab~tantes, não haverá concorrênc~a desleal aos formados e

A redação proposta tornaria proibitiva a prática condenável de nomear pa

rentes, extirpando-a da vida pública brasileira, com a preterição de grandes poten-

hab~l~tados, que, em geral, não vão aos sertões do Bras~l.

t a Just~f~cativa
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'EMENDA 750064-5
1: DEPUTADO ALEXANDRE !'UZYNA
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VANTAGENS PARA OS QUE TENHAM PARTICIPADO NAS FORÇAS EXPEDICIONARIAS

ASSUNTO: Disoosições Gerais e Transitórias

Art. 28 - Os funcionários pÚbhcos adnutidos até 23 de janeiro de 1967 po-

derã.9 aposentar-se com os direitos e vantagens previstos na legislação vigente ~

quel~,data, bem como os serv.idcres rnilitar'es inol\!;i;dps no serviço ativo até 20

de decemoro de 1965, que se encontrem e/ou venham a passar para a ãnatdvaôade , se-

-rão pronovidos ao grau hierá..T'quico imed~atemente superior, CO!'"I proventos integrai:

deste Últim:l posto ou graduação, desde que -tenham completado, no mínirrD, 30 (trin-

ta) anos de serviço.

(Onde Couber)

VII-A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e servi- JUSTIFICAçh')

dores oúblicos .

~teorojeto, aoós art. 27

\
Na forma 'do art. 16 caout, do Reqimento I,~_terno da Assem-

blé2a Nacional Constituinte, o'siqnatário aoresen~a a seguinte ~

menda

Por um dever> de justiça e de respeito ao princípio <la isono

mia, julgo pertinente o acréscilro. proposto ao texto original do art. :l8 do Subs

titutivo do ilusk Constituinte Almir G3briel. Na verdade, busca-se restabele
_'11 direito

'-~. :que já existia e que fora consagrado em vários dispositivos legais (Lei n9

2.370, de 09/12/295~; leis especiais n9s 286, de 06/06/1948, 616, de 02/02/19~9,

1.267, de 09/12/1950, e 1.156, de 12/97/1950). A revogação desses diplOlll3s le-

Art. são considerados estáveis 05 atua2s servidores da

união dos Estados e dos Municío~os suas autarquias, sociedades P~

~:~cas fundações públicas e sociedades de económia mista partici

~~,tes das forças exoedicionãrias brasileiras na Itália; na Rep~

uiica de são Domingos e ã serv2ço da Organização das Nações Un~

gais representou grave lesão ao direito adquirido.

Importa assinalar, de r-esto, que as proJJDÇÔeS previstas no no-:
vo te>.."to do ar::. 2& não acar'l"'et~"'ão qualquer' aumento de despesa, urra vez que os

servidores por ele beneficiados já perceben, na inatividade os proventos do pos- .

to ou graduação .ime'::'~atame.rrre superior ao que possuíam no serviço ativo, E os

que ainda se encontram no serviço ativo, t2!:''::'~J1 serão corrtempâados com essa p~

dns , no Canal de Suez, todos os demais benefícios e vantagens as J1PÇão ao passarem para a reserva ou serem reformsdos , É o que dispõe a lei e,1'

~pquradas ~or leis federais e no artiqo anterior.

JUSTIFICATIVA

v.igor-v logo, não pode co::s::jTt:.J.r preocupacâo do legislador cons't í ruxrrte a per.:=,

pectiva, inexistente alias, õe que o reconhscrmerrto desse direito possa prove-

Dar elevação da despesa.

quantos foram das forças exoedicionárias brasileiras, na Repüb12ca

de são Domingos e no Canal, de Suez, estas ã serviço das Nações Uni

das.

A part2r do Art. 16 do "Ato das Disoosições Constituc20na2s

Transitór2as",_ da Constituição de 16 de setembro de 1~46, foraw a~

segurados direitos e vantaaens aos que tivesserr oarticipado das

ferças eY.Dedicionárias bras21e2ras na Itá12a.

Poré~, a Pátria fieou a dever idêntico tratamento a

:'or últim~, é Impor-tente destacar que os ventos da Histé1"'ic sopram no

sentido da liberdade e da democracia. A tar'efa de elaboração constitucional "=
presenta oportunidade Í1Jjpar de corrigir essa injustiça - imposta ~l,livocadarnen

te a milhares de servidores militar'eS - e de restabelecer prer-rogatâvas que fo-

raro subtraidas de una classe que, a exemplo dos derrais estarnentos da sociedade

brasileira, tem dedicado os l!l21J"lo:res anos de suas vidas ã construção de uma 0E

dem política, econômica e social mais justa e mais humana,

Corrigindo essa lacuna, reoroduzimos co~ liqeiras ~ltera

ções o ParáarafQ,Un2co do Art. 16, do Ato das Disposições Consti

tuci~nais Transitórias, de 1946;' e adicionamos a ext~nsão· dos
~ Senador RACHID SALDANHA DERZI

(promoções, vant~qens aos re~ormados, oaaamentd excepcional de

proventos, casa oróoria, benefíc10s de aposentadoria, estab11idade

benefícios e vantaqens concedidos ãesde então aos ex-prac~nhaF
rLu.. ".o/cOMlSdo/au.cOM•••lo___________ OA'A

tJ Comissão da Ordem Social r tJ--09/0~
r;-r---------------- TI:XTO/olUsTlncAçÃO-- ---j

e etc) por leis federais.

-Ê a Justificat1va

"Art. -'Fica vedada a participaçã~ dos profissionais da

área de saúde, com atuação em serviços de emergência, em ~ovime~

tos de Greve.

I- O descumprimento desta determinação será passível de
punicão previstà pelo Código Penal."

JUSTIFICAÇÃO

A atividade médica é essencial para a manutenção do equi

líbrio e da ordem sociais. A atuação médica de uraência, princi
palmente, pode ser considerada corno de máx1ma prioridade, não po

dendo, por motivos óbvios, ser desativada durante os wavimentos

grevistas. A suaestão de punição penal dos inf.ratores será uma

forma de inequívoca ef~ciênc2a para O cumprimento desta determin~

ção.
SOCial~

I

PLrlol.l'lc/ee"'.:;SÃo/SUflCC''''.ssio --,

Dê-se ao art. 2e do Substitutivo do relator da Comissão da Ordem

COMISslio DA ORDE!1 S.)Cr."",

Constituinte Almir G3briel, a seguinte !",dação:

r;-r--_~- TEXTOIJUST.FlcAtiCo---------------
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COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
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E M E N O A

AO art. 49
§ ~º do Substitutivo

Acrescente-se 'I l n fine l' a expressão:

Inclua-se o artigo:

Art. - Cabe ao poder público garantir às pessoas por
tadoras de deficiência meios que lhes permitam prover sua subsistên 
cia, enquanto em processo de-reabilitação ou habilitação, até oue pos
sam ser inseridas no mercado de trabalho competitivo.

o

mediante Indenização prévia em dinheiro."

RIGHI

Justi flcati va:
Todo cidadão tem direIto à vida ~ neste sentido é jus

to que if Estado garanta as condições de subsistênçia necessárias aos
cidadão~ deficientes em habilitação ou reabilitação, até que possa se
manter pela inserção no mercado de traealbo.

§ 19 - AS pessoas portadoras de deficiência quando não
apresentam comprovadas condições de habilitação profissional terão g~

rantidos, pelo Poder PúblICO, os'meios necessários à sua subsistência.

Justificativa:
Existe e sempre existirá cidadãos deficientes que pelos

recursos técnicos científicos disponíveis, pelos conceitos sociais e
por sua condição de deficiência não têm e não terão condições de serem
inseridos no mercado de trabalho. Neste sentido, cabe ao Poder Público
prover os recursos necessários para garantir, ~quando necessário, a

sua subsistência.

~1.1 .....,D/CD.,ISSiO/I.U.c:D.. ,SSi.O-----------.,J r;,u~J

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

EMENDA

""__-----::- 'TtI:TD'JUSTlflt&c::i.O -.,

EMENDA 750068-

Ao art. 49 do Substitutivo.

Suprima-se o § lº

§ 29 - A legislação ordinária no prazo de 90 dias

regulamentará sobre pensões, criação de instituições apropriadas, se
guro-reabilitação, ofiCInas abrigadas e outras questões pertinentes a
este artIgo.

JUS T I F 1 C A T I V A
Justi ficativa:

o disposto que visamos a supr fmzr é de uma superfluidade

evidente. A destinação de recursos públicos como investimento em instl
tuições privadas de saúde é mínima, representando menos de 5% de toda
aplicação naquele setor. Não merece, pois, a matéria preocupação de or
dem constitucional.

Para aplicação do dis~osto neste artigo e § lº,faz
se necessar10 que lei ordinária regulamente e determIne os meios ne 

cessários para que o d1reito à VIda deste artigo tenha efeito ~rátl

co' Neste sentido deve-se instituir pensões especiais aos deficiertes
e suas famílias, criar-se instituições apropriadas ao cuidado de de 
ficientes graves e sem condições familiares, instituir-se seguro rea
bilitação, regulamentar-se oficinas abrigadas e outras questões que
assegurem, na prática, este direito à vida.

Constituinte GASTONE RIGHI

VII - COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL
r:!-,---------- PLtNU10/cOlllSsio/s:uaCOlrllSsic-----------.,

VII - COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL
.".,_....,.,,'--- TEXTO/JUSTIFICAÇ;,O -,

.., Pl.fN41110/CONI5Sio/SUICOlolI5Sio-----------.,

l~NDA.750071 ..a;;-. T<ff••-----;------.,

~ DqPUTADO IVO LECH
:UT01l--------------__,

r-r-r Tl:llTO/JoJST"JtICAçio ,

EMENDA 75()()69.ê·
tJ -- DEPUTADO IVO LECH

DIREITOS E GARANTIAS

Alterar o Art. 65 para:

"Todos os seres humanos são iguais e particular e
singularmente diferentes perante a lei, que punirá como crime inafian~1
çável. qualquer desrespeito ou discriminação a igualdade abstrata e as I
diferenças particulares e singulares atentatórias aos direitos huma- ,
nos e aos aqui estabelecidos."

Justi f i ca t I va:
A leI não tem sentido algum se não levar ém conside

ração a igualdade abstrata e as diferenças wrrtIOldai:es e singulares,
entre os seres humanos, porque todos são iguais em alguns aspectos e
diferentes em outros, ao mesmo tempo.

A~tere-se o Art. 74, para:

"A lei disporá sobre os incentivos fiscais a quais

quer instituições ou empresas dedicadas a ações, de qualquer natureza,'
que vise a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de de
ficiência."

Justificativa'

.Não se quer sobrecarregar o poder PúblICO, com medi
das ,que escapem de sua capacidade real de controle, onerem em demasia

os recursos de um povo carente criando-se, mUltas vezes, a chance de
oportunistas de todos os tipos se locupletarem em nome dos portadores
de deficiência, que acabam não sendo beneficiados.Conjunturalmente,os
incentivos fiscais permitem que, em-lei ordinária, se corrija as dis

torções criadas pois quaisquer mecanismos compensatórios.
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Tradicionalmente as entidades de ensino, habitação,
reabilitação e tratamento de pessoas portadoras de deficiência são

paternalistas e assistencialistas.O que se quer é incentivar as múl
tiolas ações que v~sem realizar a cidadania das pessoas portadoras de
deticiência, que não se limita a alguns aspectos, mas se abre às inú
~&iaS potencialidades de criatividade humana, como por exemplo: a 1n
lúrmática, cibernética, a medicina, alimentação, exercícios alternat~

. j2, as artes, as novas concepções de cultura, etc.
Faz-se necessário ver os portadores de deficiência

não mais com olhos tutelare~ princip~lmente,como consumidores

num sistema que entra~ise,,Jll'G1 ta-s.,.vezes ,: por insuficiência de
demanda e ainda, de forma mais evoluida, trocando-se o ter pelo ser,
como seres com necessidades e potencialidades a serem suprictãs ~ re~
lizadas, respectivamente.

EMENDA- 7S0073~4
tJIV~ VANOE;LINDE

r.r--:,--------- PLIEN&IIIlO/COlou""ÃO/SU9COIllISSÃO-------------,

C:CÕMISSAO DA ORDEM SOCIAL

r:-r---------------- TIEXTOI"IJSTIFIC&çio-"----------------....,

~Emenda ao anteprojeto Da Subcomissão oa Saúde, Seguridade e Meio Aro,

biente .

Suprima-se o artigo 8 e seu parágrafo, que tem a segui~

te redação:
"Art 89 - ~ vedada a propaganda comercial de medicamen

tos, formas de tratamenLo, tabaco e bebidadas alcoólicas.
Parágrafo único: ~ permit1da a divDlgação científica de

med1camentos e formas de trabalho junto aos profissiona1s de saúde"_

JUSTIFICAÇÃO:

da Ordem

L"OT"O~
PMDB

o inciso 111 do art. 11 do Substitutivo da Com1ssãc
Social passa a ter a segu1nte redação,

"Art. 11 - ....••••••....•••••••••••...•..•..•••••••.

111 - A União, os Estados, os Municípios ~ o Distri
to Federal instituirão regime jurídico único para seus servidores da
administração direta e autarquias, bem como planos de classificação
de cargos. e de carreiras".

Este prece1tc esta regrancc mater1a que é oe competênc1a

do legislador ordinár1o, a quem cabe observar as peculiar1dades ine-
re~tes a cada produto me~cionado e, a partir disso, determinar as

restrições, absolutas ou parciais que julgar necessário.
No caso específico do tabaco, a proibição absoluta da vei

culação de qúalquer publicidade redundará na redução de consumo dos

seus derivados, afeéandc não somente a atividâde economica das indú~

tr1as dc setor, mas comorometendc todo o complexo de produção, indu~

trjd~·zação e exportação do produto, o qU8\certamente, não constitui

matpl i~ constitucional.

Aliás, sobre o assunto, o Ministro Aluis10 Alves, da

A:d~inistração Pílb Lâ ca , há vários meses já anunciou ter em sua Secretaria
projeto já elaborado instituindo regime único para os servidores da

Admrnistração Direta e Autarquias e que estaria para ser enviado ao
Congresso.

O referido Ministro em entrevista concedida à i~preg

sa no ano passa~o assiM se expressou ao expor seu proJeto para a re
forma do Estatuto do Funcionalismo Público: " a intenção de meu Mi
nistério é patrocinar uma clara senaração dos Tegi~es de trabalho.

Nós vamos fazer o seguinte: funcionários da administracão direta e

autarquias, só estatutários;funcionários da administração indireta,
sociedade de economia mista, fundações e empresas públicas, só cel~

tistas". (Gazeta Mercantil 12/02/86).

A extensão do regime jurídico ~n1co aos servIdores das
autarquias é uma medida sobretudo justa.

Os servidores das autarquias são os únicos pertencen

tes à administração indireta que tem o mesmo nível de salário dos

servidores da administração direta, além de ter o mesmo sistema de
classificação de cargos e de funções OUe é formulado pelo antigo

DASP, (hoje Secretaria de Administração Pública - SEDAP), orgão que
trata da Administração Direta e· AUTARQUIAS, Ate treinamento, forma
ção, aperfeiçoamento os Servidores da Administração Direta e das Au

tarquias tem em comum, que são os cursos ministrados pela FUNCEF que
f~i ~riada para tal fim.

Se para efeitos de salários, subordinação administra
t:~a, sistema de classificação de cargos e funções os servidores das

a'~arquias estão vinculados expressamente aos da Administração Dire
ta, não existe razão para não serem considerados, ao se pretender es
tabelecer um r~gime único para os servidores publicos,

JUS T I F I C A ç A O

anos

de ca

equipa

efei-

ADITIVAÉMENDA

"Art. 11

Item IX - São considerados estáveis e

rados ao funcionalismo público da União, para todos os

tos, os servidores regidos pela C~T que prestem serviços

ráter permanente, por período igualou superior a cinco

nas autarquias e G~gãos da administração direta."

E o que se propõe.

A inclusão da presente emenda ao Anteprojeto
visa atender pendências da maior. importância social, ao tempo
em-que resguarda o direito daqueles servidores qüe, em virtude

do regime jurídico deixam de perceber as vantagens auferidas

pelos a8rvidor,&_estatutários.

Será dada a seguinte redação ao ítem VII do Ar

tigo lI, sendo feita nova numeração a este Ârtigo e subsequen
teso

..,-r------- ttnololIJSllrlt-AçÃo----- _

,--- 'Lr • .i"I;J/COUI:S40/S~lCOIlI:'ÃO------ ~ ,

[J Comfs s ão da Ordem Social ] r;;;;:~~

EMENDA 7S0074-2 l.r"'-----__
tJ DEDUTADO JOS~ FERNANO~~

C A ç !\ OJUS T I F
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EMENDA 750075-1 _.. ..,..___ _ ___,E r • '. ~t -U-TO D- I "\'O~ I~~1 n L.e M<.J_::~_=- __-=-:::-t";_, .......--J

BENEDITA DA SILVA

COMISSÃO DA ORD~M SOCIAL

JUSTU'ICl\l'IVl\

-----lUTO/,lUSTlfIC4r;:,Í,O--- _

SuprImam-se os Itens I a i do art. 3Q, passa~do o
"caput" do art. 3Q a ter a seguinte redação:

"são assegurados aos trabalhadores domisticos, alim
de outros que V1sem ã melhor~a ãe sua condlcão soc1al, os dlrei
tos prev2stos no art. 20, ~tens, alíneas e parágrafo~i com exc~

ção dos Itens XI, XII, XIII, XX, XXI e parágrafo 3Q,

Se o empregiJ,do doméstico presta serVIços e corno
r'e t r abud câo receba a remuneração, não há como não submelê-Ios aos
prlncípios constltuc~OLalS e demais leis que regem os direltos
dos trabalhadores. A alegação de que o trabalho doméstICO não g~

ra lucro não deve ser motivo para eXGlusão ou dIminuição de dI
'-re~tos aos empregados domésticos.. », -

Alguns direltos não se coadu~am com a natureza do
trabalho doméstico, daí as exceções previstas no fInal desta
emenda.

~ .....rH&AloJ<:DJ.l15Sio/~ulleDuI55.i.D- _

f:J

EMENDA 750078-5

IEMENDA 750077-7
tu 8"N"DITA DA sIr VA

rD~-se aD art. 28 do Substitutivo do relator da Comissão
da Drdem Social, a seguinte reaação:

JUSTIFICAÇÃO

----- Ttl-:;/oluSTUlt.A;AC"-- _

Art. 28 - ~s funcionários püblicos admitidos até 23

ae janeirc de 1967 pooerao apcsen~ar-se com os direitos e vanta

gens previstos na legislação vigente àquela data, oem como os ser

lidares militares incluídos no serviço ativo até 20 De dezemorooe

1965. Que se encDnrrem e/ou venham a passar para a jnatjvjdade1s~

rão promovidos ao grau hierárquIco imediatamente superior, com

proventos integrais deste ültimo posto ou graauação, aesde Que te

nham comDletad~, no minimo, 3D (trin"a) anos oe servI;o.

Por um dever de justiça e de respeito ao princípio da

isonomia, julgb pertinente o acréscimo proposto ao texto original

ao art. 28 do Substitutivo ao ilustre Constituinte Almir Gabriel.
Na verdade, busca-se restabelecer um direito Que já existia e que

fora consagrado em vários dispositivos legais. A revogação desses

atos representou grave lesão ao Direito adquirido.

É importante destacar que os ventos da História sopran

no sentido da lioerdade e da d.rc;cracia. A taref'a da elaboração Cn"~

titucional rE'~'J;.:se'1~~ opcr t.uní cade ímpar de corrigir essa injus:
ca - ililpc.·sta equiv{Õéamene a milhares De servidores militares.

,I

I

I
._-----~

~_--------------- l'cxTO/JlJSTlfICAÇ-iO-------------------,

Inclui-se parágrafo ao Art1go 57 o segUInte teor:

§ lQ Fica assegurado a aposentadorIa ãs donas de casa, que
poderão contribUIr para a seguridade SOCIal.

CDMISSAO DE ORDEM SOC1Al
PI.EN4RID/COIolISsio/cua::O..lssic-------- _

'EMENDA 750076-9
't: BENEDITA;A SI: ~~
~-

_______________ TEXTO/olUSTIFlcAÇi.O----------------

Suprima-se da Ordem SocIal, art, 1º, Item VI, a seguinte
expressão " identidade sexual, " que passará a ter a seguinte re
dação! "VI orientação sexual, "

JUS T I F I,C A T I V A

É fora de dúvida a contrIbuição dos serviços da dona de casa na g~

ração de renda familiar, embora constitua Uma economia inv~?ível t

ignorada pelas estatístIcas ofIciais. Por outro lado, milhoes dc
mulheres tiveram suas atIvidades profissionais suprImidas por ca~

sa dos servJ.ços desenvolv~ãos no recesso do lar. Assim, at.é mesmo
como medida reparadora às mulheres gue não tiveram aces~o a uma v~
da proflss10nal, se Impõe a concessao da aposentadorIa as donas de
casa~

~ ~__ Tu;yo/JuSTlrlcAçi.o-------------------,

. I'l..tH&fllt"c.O...I'f;Âo/;UDCOUlliIlÃO-----------~

, COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

DOS TRABALHADORES E Sr;Rv!DORES PÚBLICOS
DOS TRABALHADORES

AUTOR~,--------------..,

11 Garantia de assistêncJ.a, pelo empregador, aos fJ.lhas e,
dependentes dos empregados, pe~o menos até seis (06) anos de Idade,

em crcches'e pré-escolas, nas empresas privadas e 9rgãos públicos.

)ustlf:lcaçÃO

A garantIa de atendImento até seis anos de Idade em cr~

ches e pré-escolas, como obrJ.gação do Estado, incluJ.do no art. 3º, i~

ciso III, da Comissão da FamílIa, da Educação, Cultura e Esportes, da

CIência e Tecnologia e da Combnlcação" Capitulo I - da Educação, Cul
tura, Esportes, Lazer e Turismo, pressupõe a contra-part1da da sacie

dade em assumIr também como dever es~e atendimento, através das empr;J
sas rúblicã~ e privadas.

Acresc~nte-se ao artigo 2Q o inciso nQ XXVI, com a se
guinte redação:

'EMENDA 750079·3'
Nc= BENEDITA Dk SILVAJUSTIFICAÇAD

Endendendo Que sexo é uma característIca biológica. Só há

dois sexos: masculIno e :emInino, os quaIS são determInados pela con
fIguração do aparellho reprodutor (interno e externo) ao nascer e que
comportamento sexual é a exteriorização do ato.

Identidade sexual E a forma como a pessoa se v~, se sente ó

reagem a relação a outrem.

Compreendendo o espírito de Vossas Excelências, esclarecido

e democrático, no sentido de garantir constitucionalmente a livre ma
nifestação da sexualidade em todas as suas nuances,- sem Que isso sig
nifique a concessão de privilégios a quaisquer minoria.

Orientação sexual é a expressão civilizada na linguagem das
CIênCIas sociais, bew como no dIreIto positivo de vários países pàra

nglobar os três únicos tipos de \identIdade sexual dos seres humanos,
r,~·~l~ssexualidade, homossexualidade e bissexualidade) sem prejuízos
rentro do exercício pleno de cidadania.

I

l
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Dá-se ao inciso V, dQ artigo 27 a seguinte Redação:

"V. Casa própria para os Que dela carecem ou

No caso específico das empresas privadas, que são produ
toras de bens, e onde está concentr,ada a Inaior parte da mã9-de-obra,
faz-se ind~spensávcl a inclusão desse ~nciso, de modo a assegurar ao

trabalhadores, homens e mulheres, a possibilidade de desenvolverem

seus ofic~os, com a garantia de local apropriado para atend~mento de

seus filhos, propiciando a estes, uma formação educacional necessárla

para que se lncluaM e part~clpem como futuros cidadãos na organização
soc~al e polít~ca do pais.

EMENDA 750082-3,
tI DEPUT~Do GERALDO CAMPOS

r:-r---------- PLEIiUilO/COI,lIs si o/ SUI CO..'ssio ---=_-------,
COMISSno DA ORDEM SOCIAL - EMENDA SUBSTITUTIVA

F}"UTI00:J• PMDB

~DAT4-1
'a8!06/87 .

para
suas viúvas~

JUS T I r I C A ç n D

EMENDA 750080-7

"l.I:NAIltID/COIfISSÃO/IõU.COWl.ssio-- ..,

CoMISS~o DA ORDEM SOCIAL

r=rAIITIDO--

PT

A legislação existente para concessão da casa pr~

pria para o ex-comDatente e suas viúvas ê muito extensa e v.er
Das para isto já existem e são administradas pela Diretoria de
Inativos e Pensionistas do Ministério do Exército (DIP~, porém

para a cortcessão dos mesmos, são feitas exigências contidos em
quase 30 itens, tornando praticamente impossível a concessão.

r.t----------------Tr:XTO),lUSllrICA.ÇÃo -t

DA SAÚDE

Altera-se o oarágrafo l' do Artioo 54 para a seouinte redacão:

As Leis Que determinam a concessão, entre
são Lei nº 3.596 de 26.07.59; Oecretp-Lei nº 8.795 de
e Lei nº 1.147 de 25.06.50.

outras,
23.01.46

Parágrafo 1 9 - O Estado assegura o acesso à educação. à informação

e aos métodos científicos de regulação da fertilidade, que não aten
tem contra a saúde, respeitado o dire~to de opção indiv~dual.

A adoção de casa própria para o ex-comDatente já
prevista na legislação vigente, mas é dificultada em grande me
dida.

para

pr~

teto

~ indispensável que a doação de casa própria
os ex-comDatentes ou suas viúvas, que não a possuam, seja
visé~ na nova Constituição de forma a assegurar-lhes um
dE.l::nitivo.

Emenda aditiva.

~'=::':=~'-':":=':=~="='~'=:"-'AUTDII _

r.:l---,--------- ,.I.I:JIIAlt'O/COlllsaio/l;uaco.. I••io, .,tJ VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

eMENDA 7500Q.3-t
tJ GERALDO C~POS

Considerando que o termo fertilidade di~ respeito à possibilidade
ou não de uma fecundação, incluindo, portanto, tambéw os individuos

estéreis e o termo natalidade diz respeito somente ao nascimento,

abrangendo apenas os individuos férteis, julgamos que o termo fer

tilidade é o mDis adequado nesta radaçào.

Supomos que o Estado não oferecerá à população métodos científicqs
de regUlação da fertilidade que atentem contra a vi~a) Ja que cabe

a ele assegurar o direib à saúde. Neste sentido, propomos a alie:~:

ç~o da axpre5s~o "que nio atentem contra a vida ", pela expressa0

"que não atentem contra a sa~de", por acreditarmos que guarda ~aior

coerência com a proposta apressntada.

JU5TIfICAÇ~o

Acrescente-se,ao inciso I, do art. 59,a expressão
". da categoria, com desconto em folha,· entre as palavras ·contri
buição" e "para".

JUSTIFICATIVA

~ "Lt""'Al0/roulss;.o/SllltONISS;;O-------------,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
,,-, TEXTOIJll$T1FIC.çio------------~---,

O desconto necessariamente deve ser~a categoria e

sem a previsão do desconto em folha não haveria como se efetivar.

o 1:'ecolhimento.

..,.,.._~--------,.LEN"'..IO/CO..llJsiol*uacO.I!lsio----------~

p!'vrI - COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

Acrescente-se ao artigo 89, do capo 111, titulo 11, o se

guinte inciso:

"Art. 89 - Incumbe ao Poder Póblico:

XIII - promOver o cadastramento e a ampla divulgação 7pÚ

blica por órgãos oficiais dos produtos potencialmente pe

rigosos para o ambiente e os seres vivos."

EMENDA 7S00J14~O

PJ GERALDO Ck~OS

.l.UTOk _

Emenda supressiva.

O Poder Póblico, para garantir à coletividade o direito

inalienável de dispor de ambiente ecologicamente seguro e sadio, de
ve tornar disponíveis as informações, e divulgá-Ias amplamente, so

bre os produtos de potencial risco ao ambiente e à qualidade da vida.

Suprima-se a expressão " para o homem e aos 65 para a mu
lher" constante do inc~so II, do art. 13.

JUSTIFICATIVA

Deve ser suprimida a discriminação constante nó texto.



EMENDA 780085-8
tJ qERALDO CAMPOS

~ "I.Ut••1I0/COIlISsio/.uacOlllsaio-----------

tJ VII •. COMISsKill DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 780088-2t: GERALDO CAMPO~ --

r.,-;---------- ..LE .... 1l10/co.. ISSÃO/.U.:O.liUÃO--- -----,tJ VII - COMISSl\.O DA ORDEM SOCIAL ~""-~YJ6 /8]
,- TEXTO/JIJ5TIFI:::AÇi,C -.

FAditiva::Emenda aditiva.

r=T---------------- 'l'EXTOlolUSTIFICAÇÃO-----------------,

~crescente-see ao inc1so 111, do art. 13, a expres

são· ressalvadas as aposentadorias especiais já existentes', após

Acrescente-se ao inciso II1, do art. 59. a expressão
" garantida a representação dos sindicatos de categorias profissio
na1S diferenciadas nas negociações coletivas".

a última palavra do texto.
JUSTIFICATIVA

r=1r----------- PLrJu.1I110/CONI5Sio/SÕUI=CIllISSi.C------------,

•• Comissão da Ordem Social

o sind~cato ún~co, na categoria e na empresa, não e11

m1na a eX1stênc1a de categorias diferenciadas, onde se incluem as

l1berais, que deverão ter garantida a representação nas negociações
coletivas.

JUSTIFICATIVA

Devem ser preservadas as aposentadorias espec1ais

EMENDA 780089-1
-t? ~URO S]!MPAIO

. uTo""--------------l 5~~;c---J

t§7 ;Õ6 /87]

JUSTlrICAÇ~O .
Fere, o parágrafo aludiao 1 uffi~p~incipic economlc~ 0:51:0 ae.u~a

sociedade pluralista e democrat~ca oue se assente no l~v~e ~n~
ciativa e em decorrência c livre acesso aos recursos flnancel
TOS dls~oniveis. necessários ~a viabilização de aualquer empree~
d~mento no bojo 00 sistema orooJtivo, oesce que q~2~QUer toma~c:
sat2sraça as exigenclas ae ºaran~~as usualS nõ a~lVloade eco no
mi ca ,

Suprima-se o Parágrafo 1º do art. 49 do Substitut~vo da Comissãc
da Ordem Social.

r=----------------- TEXTC/JUSTIFlcl.cÃr-------------

Emenda aditiva:

,..---------- PU:N,Ullto/cototl',io/suacOM.ssÃO- _tJ VII .• COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Acrescente-se ao ~nciso 111, do art. 11, a éxpressão
'e autárquica', após a palavra "direta".

I
- ----'

do Substitutivo-

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
1":'T TUTO/JUSTl... CAÇão --,

~ Emenda supressiva do Parágrafo 29 do artigo 49
da Comissão da Ordem Social

r----------- 'Lf.H"'uo/cOMlssio/aulcOMISsio---------------,

PJ

EJL MAURO SAMPAIO

EMENDA 780090-4JUSTIFICATIVA

O regime jurIdico previsto deve alcançar necessariamente
os trabalhadores que prestam serviços em autarquias.

EMENDA 180087-4
l-J ~ERALDO CAMPOS

r=1r----------- "1.'lNAIlIO/cOMlssÂO/alJaCOIlllI..io------------,

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Emenda ditiva.

JUSTIFICAÇAo

t inadequada a redação proposta a urna Constituição.t irrealizá
vel quando estabelece que O " setor privado de prestação de ser
viços de saúde. pode participar de forma complementar na assis
tencia à saúde ••• •• já que o setor privado tem uma presença es
magadora---- cerca de 2/3 da capadidade instalada--- no contexto
assistencial brasileiro.
Ademais, entendemos que a ~elação do setor público com o setor
privado é matéria de norma legislativa e Lei ~omplementar. ou
ordinária. n ão se entendendo a inserção da obrigatoriedade do

"eontrato de direito público."
Entendemos também como descabida numa Constituição a inserção mi~

da e preconceituosa da redação." tendo preferência e tratamento
especial as entidades sem fins lucrativos".
Já uma serie de estímulos e justos privilégios fiscais às enti
dades filantrópicas que deverão constar de lei ordinária, mas
nunca nas determinações genéricas e básicas de uma Constituição.

Acrescente-se, ne letra na", inciso li art. 29, a expressão

'não superior a dois anos, nos casos de transitoriedade da at1vida

de da empresa ou do serviço." após a última palavra do texto.

JUSTIFICATIVA

EMF..NDA 780091-2
MAURO SAMPl.IO ~

PI. II 'tl tl t - - --

PMDE------

-COMISSÃO na ORDFM ~OCTll.r

Deve ficar def1n1do o perIodo ~áx1mo de d01s anos e que o
permissivo do contrato a termo se refere a ativ1dade transitÓria.
da empresa ou do serviço.

r=T---------------- T(XTO/JUSTlfICI.=ÃO---------------

Screscentar ao item \~ do ar~igo .11
SEÇÃO II - DOS SERVIDORES PUBLICOS

a seguinte expressa0:
~ Facultado sua conversão em inãenização pecuniária,se não gozada

ou contada em dobro, quando ãa apcsentaàbr1a do servidor."
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JUSTIFICATIVl-.

Acrescentando o segu1nte artigo

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

A obrigatoriedade de igualdade no tratamento dos d!

rei tos de profissionais liberais do serviço público com o mesmo
padrão de conhecimento, já que os Engenheiros possuem um esten
so e complexo currículo escolar que, via de regra, se prólopga

após seus estudos universitários.
ARTº 153 - A Constituição assegura aos brasile!

ros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos
direitos concernentes á vida, 'a liberdade,:á segura~ça e á pr~

priedade, nos termos seguintes:
I -·Todos são iguais perante a Lei, sem distin

çãD ~~ ~~xo, raça, trabalho, credo religioso e convicçoês poli

ticas.

Assunto: - Acrescentar ao texto do subistituto, em
seu artº 12, o direito de acumulação de cargos pr!
vativos, com a seguinte redação

- a de dois cargos privativos de engenheiro.

Emenda ao subistutivo da comissão da ordem social.

JUSTIFICAÇÃO

Os Engenheiros do Serviço Púfulico, dada a impo~

sibrl4dade constitucional de dois contratos de trabalho com o
Governo, através dos quais atinjam os valores salariais dos ou

tros profissionais liberais, se veem instados a desistirem de
seu único vínculo empregatício com o governo, após inevitavel

gasto de recursos públicos na sua formação funcional.

ARTº 165 - A Constituição assegura aos traba
lhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos
da Lei, visem a melhoria de sua condição social:

111 - Proibição de diferenças de salários e
de critérios de admissão por motivo de sexo, cor e estado ci
vil.

XVII - Proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico ou intelectual, ou entre profissionais respec

tivos.

= TrxTo/~u'TIFIC.çiti---------------

1iJ~--------- "1.~N.luo/co"IS~Ão/SUIlCOlfl"sio

ê-

ErPAp~~C--
~L

AUTOl'----------------,
Deputado MUSSA DEME5 :

Eme-nda nO

SEÇÃO V

Disposições Transitórias

O regime de remuneração foi instituído pela Lei nO

284, de 28 de outubro de 1936, e consolidado pelo Decreto Lei nO
1713, de 28 de outubro de 1939 (Estatuto dos Funcionários Públicos

Civis da União) que assim rezava em seu artigo 108:

_ o instituto da lice~ça especial, ãe há muito 1nstitu1ào
nao tem praticamenté sido utilizado para gozo, e simplesmente con
tado em dobro para efeito de aposentadoria para muitos servidores,
especialmente, para aqueles aue detêm cargo de chefia, em virtude
da legislação vi~ente não admitir gozo da lioença no exerc~cio
de cargo de chefia.

Tal procedimento até aqui eXls~en~e tem levado Du~tos 1/
funcionários a não gozâ-la, e ne~ contã-la e~ âobro por já havererr
completaáo 35 anos ãe serYiçc, € nãc rna1S nécessitare~ de tempe p~

ra a aposentadoria.
Recentemente, conforme publicação oficial, em vários jor

nais, 'inclusive Jornal-do Brasil de 09.05.87, dos SindicatosFerro
viários de vários Estados foi anunciado acordo dos ferrovi~rios com
o Exrno. Sr. Ministro dos Transportes , à1reção da Rede Ferroviária
e Companhia Brasileirea de Transportes Urbanos, em que ficou consi
gnado no item 9 o seguinte:

"Item 09 - Pagamento da Licença Especial não gozada quando
da aposen~aggêÀaãnoferececoerência core a ãecisão aovernamental

e ê pertinente , haja visto o item crue trata das f;rias remunera
das em dobro, e o aue de hã muito constitui orática corrente nos
v~~aUS de economiã mista do Governo e até nas empresas privadas.

"Art.--{)s-1õuncionários pfib.La.cos que gozavarn- do regime de Remunera

ção em 17 de outubro de 1969, e que a t1veram ext1nta face ao dis 
posto_ no art. 19~, da Emenda Const1tuc10na1 n01, de 17 de outubro de

1969,· terão seus atuais vencimentos revistos para adequá-los ao re
gime de remuneração vigente a data de 17 de outubro de 1969, desde
que nesta data a est2vessem percebendo.

JUSTIFICATIVA

,.- I"L(,.i.luo/CDllt5Sio/Sl.l8COWI5Sio----------~

tJ "' COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
r=-r õtxlo/JUSTlfICAÇio .,- _

EMENDA 750092·1-
-~

"Art. 108 - Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo

exercício do cargo correspondente a dois terços do padrão de ven

c Iu.errt.o e maas a cotas ou percentagens atribuídos em lei.

A alteração do Estatuto, feita pela Lei nQ 1711, de

;~ se outubro de 1952 - atual Estatuto dos Funcionários Púb11cos

Civis da União, em plena vigênc1a 1 manteve a mesma relação em seu

artigo 120.

Assim, a inclusão da emenda proposta é .justa
e resgata o valor do Engenh~iro do Serviço Público, permitindo
sua presença á serviço imedrato e direito do Governo em sua
maior amplitude.

A reforma administrativa de 1Y,67, implantada com o

Decreto-le1 200, de 25 de ;evereiro de 1967, manteve o regime de
remuneração em plena v1gência, dispondo aSS1m em-'seu artigo 104:

"Art. 104 - No que concerne ao regime de participação na arrecada

_çªo~_~~clus~~ cobrança da Dívida At1Va da União, fica~e5.tab~~Cb

doo seguinte:

EMENDA 750094-7

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
= TE:XTO/~u:sTIFICAÇio----------_-----_,

EMENDA AO SUBISTUTIVO DA COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL.

- O regime de remuneração prev1sto na Lei 1711 de 28 de óutubro de
195~, continuará a ser ap11cado, exclusivamente, aos Agentes pis 

ca1S de Rendas Internas, Agentes Fisca1s de Imposto de Renda, Age~

tes Fiscais do Imposto Aduaneiro, Fiscais Aux11iares dos Impostos
Internos e Guardas Aduaneiros ll

•

Assunto : ACRESCENTAR AO TEXTO DO SUBISTITUTO, EM SEU
ARTº 12 O DIREITO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS,
DE MEDICDS NO SERVIÇO PÚBLICO, CDM A SEGUINTE REDAÇÃO

- A de dois cargos privativos de Médicos.

Esta situação perdurou até 17 de outubro de 1969

quando a Emenda Constitucional nO 1, outorgada pelos Ministros Mi

litares de então, simplesmente, vedou a part~cipação dos ~~rvido 

res púb11cos no produto da arrecadação sem respe1tar o d1réiti ad

suirido pelos funcionários que se encontravam em pleno gozo da re

muneração.

JUSTIFICATIVA : A obrigatoriedade de igualdade no tra

tamento dos direitos de profissionais liberais do Seviço Públi
co com o mesmo padrão de conhecimento, constitucionalidaoe de
dois contrato de trabalho com o governo, permitindo sua presen
ça á serviço imediaeo do governo em seu maior amplitude.
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,EMENDA 7S009~:.?-----""'"'--'-------lP Con~tituint~ VIVALDO Bt-.F'BOSJ..

cr-c0r:i'I.SSÃoDAORD~~.:"~'({ci;'~~O/SU''"''''''---''--------J

. TtxHUJU51IflC.llÇÃC.

~
Pf' R T I " ! ' . '
PDT

JUS T I r I C A T I V A

A experlenCla recente nos fa= ver a pressao que 0$ reaJu=

tes mensais causam sobre a espiral inflacion~rla, jamais chegando

a assegurar a repo:.,ção salarial. lomo dl~ia o ex-pr~,dente Peron

EMENDA AO PARECER DO RELATOR "em ~Docas de Inflação alta, os sal~rlos sohem pela e&cacla e

prpço~ pelo ele~adorH.

os

comprovada

a

ou mesmo f~rmu-

- part1~lpaç~o even'tual nos lucros reais,"X II

D~-se ao Item ÀI I do art. 22 do Substitutivo

A praxe mund\al, nos Estados des~nvolvldos, e o livre

rpoaçao.

dIreto en~endlmpnto entre emoreg~do p pmo~~9ador, co~ conheclmp~

A Ins~ITLtC~~ aa I I\r( n~90c,dçao, darl~ a economIa a fie

~,b' I idade necess~rlE para a solução das ques~~es salariais, de

Çorma a eVI~ar o sal~rio-=ero do desemprego. t enorme a diversi 

~ade do universo econ~mlco de empresas e regl~es. H~ empresas c?

·pi~al Izadas e descapita~izadas, h~ regl~es ricas e pobres~ h~ CI

C'O~ de prosper\dade e deprpss~o. Nenhuma f~rmuta 90vernarnen~at p~

de fazer Just Iça ~ diversidade desse universo. Se as f~rmulas ~a

larlal~ S~0 real i~tas, o proorlc mercaoo as pra~'car~. Se ~~o Ir

realistas, o resulTado unico sera o aumenTo do desemprego, e ew

S8S~S e~tr~m~5, a fa\~nc,a das empresas.

, .-- _ •• __o ---:=J
~~. \ II _ W\ISSÃ0 DA ;~~.~o~,"~~;c;~~~::'_c J

I

I

I

I
I

I
I d Cas n"t'oC' I ac:c.". "ode m I

I
::s :: I:~~~::~e:o:::::;:a:~ benef; c Ios Ind r r et.os , J

las de partlcipaçao nos lucros.

L .. . -------...'

EMENDA 750098·0
~Const I tu I nte R~B~-R~-~--;:.~p·;s

C_PA... 7IDc.-- -

., PDS-MT jJ
)

"a" I "b" I II C " I e

des do trabalhó a ser executado. II

ar a 90 (noventa) dlas, atendldas as pecullarlda-

Dê-se nova redação à letra ~ I do InCISO 1, do zrtigc 22:

É preclso lImitar o contrato àe experIência, Já que

JUS T I F I C A T I V A

IlC - nos contratos de exper i ênc r e , com prazo n a o supr-r,

JUSTIFICATIVA

tradlclonalrnente fixado no lirnlte de noventa dias.

EMENDA 780096·3li] --.----------~....::..----_-- ~ -~.~ ----
l ro~~~tu'nto ROBERT0 cAMPcS

A I mpos I ção da estab I I I dsde tem duas conseoüenc I as' va de reinvestimento, para assegurar a expansao e

continuidade da empresa."

n;~ pode garantir establ I laade, par~lcularmente para empr~

gados de produt1vldade e dlsclpl tnas desconhecidas, enqua~

to a empresa continua sUjeita ~ flutuaç~es c;cl Ica~ de con

Juntura, desaqueclmento, mudança de h~bltos, fal;ncla de

colheitas, etc,.

:; I I nc e rrt I \ ar I e e s e mpr-e s e s a eu t ome çe o e r ob o t Ização prema't~
\

ra e I n de p e n de n t e da ut I I I de de destes Instrumentos para

uniformlzaç~~ 05 qual Idade. É que os rob~s não engravldam,

nao "t;~ I Imlt~ dE ~raoalh(, nao n~ceSSI't.am ferias, e pnderr

ser SUbS'tILU;dcs sem ,nden,=ação.

JUS T I F I r A T I V A

A distribuição de lucros so e posslvel depOIS de verIfica

da a eXistênCia de lucro, sem o que a distribuição fi~aria compr~

metida. ~ão pode gerar um direito de hab,tuai Idade, pois as empr~

sas enfrentam perdas de preju;zo ou lucratividade nula. A ·dis~ri

bu,ção de lucros s~ deve ser realizada depois de estabelecido uma

reserva pare reinvestimento. Isso In~eressa aos pr~prios ~rabalh~

dores, de ve= que s~ empresas sadias podem remunerar adequadamen

1 e- o s, ~raba I nadares e cr- I ar novos ernpr-e-gos, ,

----_... --- --- -------------

Suprima-se o 1nciso XII] d~ ar'tigo 29 do Substitutivo.

~-_-__----------_·r;),To/"uSTlrle';t;c--------------

EMENDA 780099·8

EP~~:~T-J

cr;;;Q'6-~-87J
_---.: F-l.t", .. =llc/CCIl~!"o;:;c/s"'D:c;", !"osIe-----------,

VI I - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~ Const It UI nte ROBERTO CAMPOS

"",...- Tt:KTOIJLJSTlfICAÇic----------------,

eMENDA 78Q097·1

n;-se ao Item IV do artigo ~~ do SubstltU'tIVO a seguinte

redação:

"IV - livre negoclaçao de sal~rlos entre aS partes, flcan

do eliminado O lmpos~o slndlca\."

o mercado de mão-de-obra nao pode se ater a ta1s amarras

para suprimento das necess1dades de Recursos Humanos das empresas.
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;=;--"''''''-=--=-=---=-=--'''-'-''';'-'''_~-- "~TOI'; -_ ----- -,

CAMPOS

r.-r---------- P_E"'~1I10/C:l"'t!SiO/'U&;::C11olssi.o ---,

!iJ 1'11 - COMISSÃC' C'A 0ReEM SOCIAL\
= .tx~:;/..VS-,',t..:;.il:'----------------_,

EMENDA 780103-0 ' .
fI Cons~ ItU i nte ROBERT;;AM;;~
r.;---------- I>L(Ío'''''l1olco"m;sÃDlsus::,,''' .5sÃO --,

VI I - COMiSSÃO DA ORDEM SOCIAL

r-e-r TE::ICTO/JI.STIFI:"çit<----------------,

Dê-s~ ao Item XIV do art. ~o do SubstitutivO seguinte Suprima-se o item I I I do art. 3 Q do Substitutivo.

"XIV - livre negociaçao da Jornada de trabalho entre tra

balhadores e empregados. p JUS T I F I r A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

Ao Inv~S de se I Imitar a duraç~o da Jornada de trabalho,

o que, em alguns casos, ~ contr~rio aos Interesses dos traba(had~

res, àever-se-fa, sim, dei~ar ~ IJ~re negocJaç;o entre as partes a

Ao Inves de se I Imitar a duraç~o da Jornada de trabalho,

o que, em alguns casos, é contr~rlO aos interesses dos trabalhado

rps( de~er-sp-Ja, SIm, deixar ~ I Ivre n~90ciaçao entre as partes a

I

l

flxaç~o da Jornada, Visando fac! I itar o aumento dp

v~s do maior n~mero de horas de trabalho.

sal~rio atra

fixação da jornada, visando facl I I~ar o aumento d~ sal~rio

V~5 da maior n~mero de horas de trabalho.

J

dema1S ..

Suprima-se o art. 23 do SUbSt1~U~ivo remunerando-se OS

r= PLEII"1I10I'CC'1oI1=:s40/s ua:::uoCfssi::------------,

Iv f 11 _ C0~ISSÃO DA DRrEM SOCIAL
,.,.., ._ ...rxTo/~uSTlfle"'çi.o -,

~c= OonsLiLuinLe ROBERTO CA~POS

EMENDA 780104-8

,Suprrma-se o item XXIV do art., 2º do Substitutivo, renu

m~rando-se oS demaJs.

tJ ç:onst itu I nte ROBERT(' CAMPOS

r---------------- TClt'Tc/JUSnrfC.l\c.ê.c -,

(EMENDA_ 780101-3

JUS T I F I C A T I \ A A mat~ria compete a legislação ordinária.

A sazonal idade de certos setores da economia naa permite

a êdoç~o de qualquer medida que impeça a con~ratação por tempo de

terminado.

As colheitas de safra u~~~as no ano, bem como a contrata

çao por empre I tada s;o formas necess~r i as p....ara se atender a "de't er

I minadas n~cessldade de mão-de-obra para tarefas sazonais.
L-. --J

EMENDA 750105-6
~ Cqnstit~inte RCBERTÕ CAMPOS

= TE:nDlolusTlfl::":;io _

EMENDA 780102-1 ...0.----t: Constituinte R08ERTO CAMPOS
~ PL[l,~lI;IO.CC ....!~.i.o/S.JfI~:; .. ssio _

tJ VII - COMiSSÃO DA ORDEM SOCIAL

Suprima-se o § 4º do Art, 49 do SubstitutIVO.

JUS T I f I C A T I V A

Suprima-se o § 3º do artigo 2º do SubstItutIvo.

_____________1:1TC/JUSTlfll::.:;ic----------------_,

I
JUS T I F I r A TI\' A

A supressao que ora propomos se VIncula a Emenda de nossa

autoria ao Item XI I deste artigo, a CUJO d~sposltivo damos no~a re

Dada a reconhecida ~ notória precariedaàe dos serviços de

assist~ncla ~ sa~de p~bl Ica no Pais, como a insuficiência de pos -

- tos de sa~de e ambulatórios necess~rios ao atendimento da popula 

ção, notadamente a maIs carente, n~mero de J~itos em hospItais,

a escassez de recursos da Previdência e, por outro lado, quando sa

bemos que no Pais existem mi Ih~es de pessoas portadoras da doença

de chagas, com esquistossomos~mal~ria, febre amarela e outras, e

inconceb;vel que se venha a propor seja vedãda a participação d'r~

ta ou ind,reta, por parte d~ empresas e capitais de proced;ncia e~

~rangeira nesse VItal setor.
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_EMENDA 750106·4 I ,,~,, _
f? Cons~'Lu'nte ROBERTO CAMPOS
,- ..L[lrI.~I ..Jl::O.. IS5ÃoJsoJacDliIlssi.c _

f!J VII - CO'lISSÃO DA ORDEM SOCIAL 1

:EMENDA 750108al

-p Cons t a t u r n t e VIVALD~ BARBOSA

~ T[x10/JlJ5TItI:.Çi.C _ r.T TEXTO/JUSTIFICA;ÃO ~-----

Ko art1go 60~ logo após a palavra aposentadoria, acresren EMENDA AO PARECER DO RELATOR
tew-se as segu1ntes expressoes: IlsallC quando forem 2 (duas)fon

tes de recursos d1ferentes".
Dê-se nova redação ao inciso 11 do artigo 19:

1111 - todos t~m dIreIto a moradia, alimentaç~o. educa-

ção, saúde, descanço, transporte, vestuárlD de-

Acreditamos que seja JUSLO o receb,menLo de 2 (duas) apo

sentadoT1as, quanào pagas por fontes d1ferentes. ou seJarr. diretamen

te pelo Tesouro (func,onárlos públ,cos) e I~PS.

cente e a cond~ção de higiene em um melo amblen-

te sad,o.

L-,=-_--:_--,.__. ~ _

JUSTIFICATIVA

A lista proposta dos d,re,tos bás,cos de qualquer ser hQ

mano é mais abrangente e permite vinculá~ra ao artIgo seguinte,

na conceituação do salárIo-mínimo.

Constituinte LUIZ SOYER
"

- :.......;::...UTOR----,.--- .....,

PLlllt.r,IO/CO""~SÃO/SUIlI:DI,lISSÃO -=- l~'/04T4-/- ]
COMISSÃO DA ORDEM S9CI AL . c-, _

Constituinl! VIVAL[J) B.~RBOSA

s'UTOR _

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

EMENDA AO SUBSTITUTIVO

~ 'I.UolAl0/çOloll"io/sUICOIl.'sio,-----------

f!J
~r---------------- TEXTO/.luSTII'"ICAÇio, --,

serviços de saúde.

JUS T I F r C A T I V A

Acrescenta-se inc1so VI ao art. 46.

-- ---- TEXTO/JUSTlfICt.Çt.Cl _

t necess~rio fIxar-se o car~ter de gratuldad~ dos

VI- Os serviços de saúde prestados e os medicamentos essen

ciaIs fornecIdos pelos órgãos e unidades Integradas ao SIstema

Nacional de Saúde são unIversaIS e gratuItos.

{L... .,..----- _

Acrescente-se ao Substitutivo o seguinte:

"far-se-á à reforma agrária com O aproveitamento prior!.
tário das terras públicas.

Consideram-se, também, como terras públicas, para fins

de reforma agrária, as pertencentes às empresas públicas, às sociedades de eco

nomia mista, às autarquias e às fundações instituídas pelo poder público.

Farão jús ao título de domínio aqueles quei há mais

de 5 (cinco) anos, venham tornando produtivas as terras públicas ou aquelas

consideradas como tal para efeito de reforma agrária, desde que as glebas não 

ultrapassem a 100 (cem) hectares e os beneficiários não sejam proprietários de

outras terras rurais".

JUSTIFICAÇ/lO

E: consensual que a reforma agrana deve ser implementa

da com maior rapidez e a começar pelas terras públicas.

A prioridade envolvendo as terras públicas não exclui
a possibilidade de se efetivar a reforma agrária atingindo terras _ particulares

ociosas, ou não.
Ocorre que as mais significativas parcelas de terras

adQ.liridas pelo poder público foram cedidas e se incorporaram ao patrimônio
~s autarquias, LIas empresas públicas, das sociedades de economia mista e das

':llndações. Via de regra, essas terras encontram-se ociosas e frequentemente são

::tIvadidas.

EMENDA .750V.O~2

t=J D!::PUTADO VIVALDO BARBOSA

r.l TEXTO/JUSTlFlC.6.Ç4e- .:.. _

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

Quanto à concessão do título de domínio é medida de ca

rater condicidnal, a saber:

- prazo de 5(cinco) anos

- Acrescente-se à ali~ea "A" do inciso I do artigo 2º:

obedecidos os 'limites f1xados em lei."
- uso da terra tornando-a produtiva

- área não supt;!rior a 100 (cem) hectares

- o beneficiário não pode ser proprietário de terras rurais
para concorrer ao benefício.

Dessa maneira institui-se uma' espécie de uso capião

Utucfcnal sem os entraves apostos pera. atual legislação.

cons

JUS T I _F lO C A T 1 V A

É oport~n9 que s~ explic1te ~s limitações que .cercam

O contrato a termo para evitar-~e abusos e fraudes ao direi-

to à estabilidade.
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..,.. nXTo/.lUSTII'"ICA(;ÃO -,

JUSTIFICATIVA

A irredutibilidade dos salários é princípio Q'Je não se oode transigir. Ha ca

50;, no entanto, que a única alternativa será a d."missão, Qu= é pior para os em~r.'5.

gaods. Em tal hipótese, o poder público 'junto com o s índicato poderão admitir Que

. .o empregado aceite reduzir o salário para preservar o emprego.

~IJICIITIVA

Assim, consaqrnr a atenção pr-imár i a de súúde e a ass i st.ênci.a materno-infantil'

no texto consí.itucronal será lançar as bases jurídlcas para a formação de uma SQc.!

edade nní s saudável, além de resguardar o direito inalienável dos c ídadãos 11 saúfc •

A saúde - "e~tado de camplcto L>em-':star físico, mental e social, e não atrxuu:

a ausência de enfurmídades", de acordo com a Declaração de Alma-Ata soore Atenção

Primária de Saúde - é um direiLo humano fundamcntal. Todos os indivíduos, sem ex

ceção ou discriminação de q~alquer csoécíe, têm o· direito de gozar do mais allo

qrau possível de saúde, condição inerente a uma vida plena <: digna .

Sendo um direi te da população, a saúde passa a ser, também, um dever do Está

do cabendo-lhe a adoção de ool It.Ica que asseq.rre , a toda a população, o pleno exc.!.

cicio do dl i ai to à saúde. Esle não é, porém, um dever exclusiva d~ Eslado. Cabe II

Comunidade participar ativamente, en todas as "lapas, das ações Que viscm proleger

a saúde dos câdadãas ,

De acordo com a Declaração de Alma-Ata, da qual o Brasil é signatário, aten 

ção primária de saúde inclui várias atividad=s básicas, entre as q.Jais se deslaca

a assislência muterno-ínfunt í l , incluindo o nlanejamento familiar.

A atençaõ primária de saúde é a principal estratégia a ser empregada pelo;
Covcrnos do mU'1d1, com o objetivo de alcançar , aí.é o ano 2000, um nível de saúde '

nara todos os cí.dadãos q.re lhes parmi Lam dcsrrutar de uma vida plena c digna, 50('1.

al e cr.onomíccmentc croout iva ..

Neste sentido, assislência materno-infantil, enquanto ação orimaraa de saúde,

assume importância especial, una vez que age dí retumenl,e sobre a saúde dos mães e

das crianças, justamente o grupo familiar mais exoosto e vulnerável às enfermida 

des.
~PAIITID0;-j

P D T )

~OAT"'~

'o9,t06/87)

I,UTOlt _

THIAGO

Constituinte VIVALDO BARBOSA •
DA _750111-1,-' '"""". ---------,] L ..~;.h_j

'---="-'=-=-.::::.=::..:....:::=.:::c..:~ --'] Elm-~--'-J
r:-r 'ttn~/JIIS1IflC.1o~ÃO--------------

Oê-se nova redação ao inciso V. do artigo 2º: I
.. V - irredutibilidade do salário ou do vencimento, salvo Quando indi~pen:á':!

vel oara a manutenção do emprego, condição que será declarada pelos ór-'

gãos comoetentes do poder executivo e aoós orocedimentos dos qoars [l~r-I
ticioarão a Entidade Sindical do trabalhador ..

:-==77"-: "LENÁIIIIO/CONISSio/SlJIICOMI53ÃO-- _

f=CõMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750112=9' ,
~CONSTlTUINT~ MOEMA -;0

'[?COMISSIIO DA ORDEM SOCI~,",""'"·'''i'''"'''.''''' --------

DOS TRABALHADORES E SERVIDORES POBLICOS

DOS TRABALHADORES

Acrescente-se ao artigo 2Q do inciso XXVI, com a seguinte

redação:
"Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e

dependentes dos empregados, pelo menos até seis (06) anos de idade,

em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos públicos.

] PJ--;;~oo-- J

r;J ---------:::"''-''''-,.,,'"_''_'_''_"_''_''_''_'_"'_'_,,._,._''_-o ~J l: /1'''T''-/~
mlI~~~!!!,l S'JCJI\L _

.ir ----- TEX10/"l· .. TlnCAçÃo _

JUSTlFICAÇAO
Et\r.ND,~ 1\1 rl\l1ClTR D:J RELAlOl<

A garantia de alendimento até seis anos de idade em cre 

ches e pré-escolas, como obrigação do Estado, incluído no art. JQ
inciso 111, da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Espor -

tes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, Capítulo I -' da

Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, pressupõe a contr~

partida da sociedade em assumir também como dever esse atendimento

através das empresas públicas e privadas.

No caso específico das empresas privadas, que são produ

toras de bens, e onde está concentrada a maior parte da mão-de

obra, faz-se indispensável a inclusão desse inciso, de modo a a~

segurar aos trabalhadores, homens e mulheres, a possibilidade de

desenvolverem seus ofícios, com a garantia de local apropriado pa

ra atendim~nto de seus filho$, propiciando a estes, uma formação

educacional necessária para 'que se incluam e pa:ticipem como futu

ros cidadãoes na organização social e política do país.-

-flcnlsrrnle-sc no oarágrJro 32 do I\rl. 76 aPós 11 1\5 associaçü~s religio~as

a sl..~g.lillLe c)'nr~ssão "e filantrópicas. 11

JUS T I F I r A T I V 1\

Os cenl térios , que numa tradição ao pé da letra, na língua greg1l, significa

"camp~ ds descanso aoós a morte", começaram a t.er seu s-entido atuai quando nas

saram a seoul tar os corpos por imunação, isto é, enterramento direto ao solo, e

não nas Igrejas, como at.é os século XVIII. Desde então começaram a construir'
cemiLélios o mais longe possível do perímetro urbano.

Devido a rápida exoansão de cidades como São Paulo, cor exemplo, ja em 1856

muilos protestos surgiram com a localização do cemitério da Consalaçãc.

Além dos imp'.lctos psicológicos, e físicos (nas populações e meio amorente)

inclusive até o paisagístico, não têm um risco maior da que o de não se levar e:n

cons íderação os aspectos geológicos e hidrogeológicos, que podem se constituir

em unidades de alto potencial de risco para as águas, sJperficiais e sllbterrâo~

as, que acdem ser contamínadas ,

estudo profundos levaram o governo de São Paulo a autorizar os forno; crem.§!.
tóriso, muilo mais higiênicos e ocupando espaço ínfimo em relação aos cemitéri
os.

rr===-------- PL(NAWO/CONISs;,OISlm,.')/,IIS'l,'iQ-- .]

CO:.uSSII'J 011 0f1[)::1~ S'JCIAL
..,.., ltXTO/JusTlrlc...ç~o--------------

EMEND~ AO PARECER DI) RELATOR

- Acrescente-se inciso ao artigo 47:

" IX - CompeLe ao Estado, com onaíc da .comunidade: Imnl emcntar ações de a
tenção primária de saúde, em todos os seus comconentes , com ênfase
na ass íst.ôacía maternc-Inf'ant í L"

EMENDA 750115-3pT' ..----;~~~.~~~_;~~----._-- '"'''--- __ o -----------j

r
-- -:nenda a=-': relato~,,,,.,,"",,,,,,,,,

- Acrescente-se § ao artrqo 71:

lO § 2º _ A lodos os Invál idos e deficientes físicos e mentais
de qualquer idade, será atribuída uma renda.para sua

sobrevivénciu,nunca inferior ri um salário mínimo.
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JUSnf JCIIIJVII "IlIS~'IFIC1\TIV]\

o regime de remuneração foi instituído pela Lei nQ

Prp.vidên- 284, de 28 de outubro de 1936, e consolidado pelo Dccreto Lei nQ

tem por 1713', de 28 de outubro de 1939 (Estatuto dos Funcionários Públicos

Civis da União) que assim rezaVa em seu artigo 108:

o Invál í dn ou dp.ricienla.físico,não lem como conlribuir à

era Soci'Jl e norí.anto não rcceuem os benof ícros que devem e
dill,llo,j~ que n;jo StÍ"J culoeoos \.lela não contr íbuíção ,

~----~-!----/..-=-_---_.--/ "Art. 108 - Remuneração é a retribuição paga ao 'funcionário po Lo

excrcíc1.o do ca~go correspondenle a dois terços do padrão de ven
cimento e mais a cotas oU porcentü.gens ü.tribuídos em lei.

AcrescC'nLar ao ilC'm VI do art. 11 

secxo rr DOS SeRVIDORES PÚBLICOS
o sC'<]ninle:

"Facu.l.t.ado sua c::,nvC'rsão em Lnden í.zaç âo pecuniária, Se não gozada
ou con t.ada em dobro, quando da aposenladoria do servidor" _

7S0lJ_6_-1__ ,.1"" -'--

:J
~

lCXTO/JlJsTlflet-çi:o--- _ -,

A alteração-do Estatuto, feita pela Lei nQ 1711, de

25 de outubro de 1952 - atuü.l Estatuto dos Funcionárips Públicos

Civis da Unijo, em plena vigênc1.ü, mü.ntave a mesma relação em seu

artigo 120.

A reformü. ü.dminislrü.tivü. de 1967, implantadd com o
Decrcto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967-,' manteve o rogimo . do
r omuner açâo em plana vigência, dispondo assim emjseu artigo 104:

"]\rt. 104 - No que concorne ao regime de participü.ção na arrecada

ção, inclusive cobrança da Dívida Ativa da União, fica estabelecl
doo soguinte:

.....................................................

- O regime de remuneração previsto na Lei 1711 de 28 de outubro de
1952, continuará a ser aplicado, exclusi~amente, aos Agentes Fis 

cal.S de Rendas Internas, Agentes Fiscais d~ Imposto de Renda, Age~

tes Fl.scais do Imposto Aduaneiro, Fiscais Auxiliü.res dos Impostos
Internos e Guardas Aduaneiros u •

Esta situação pordurou até 17 de outubro de 1969
quando a Emenda Constátucional n Q 1, outorgada pelos Ministros Mi

litares do então, simplesmente, vedou a participação dos servido 
rc? públicos no produto da arrecadação sem respeitar o direitl. ad

quirida pelas funcionários que se ~ncontravam em pleno gozo da ro
muneração.

f-';;~'O-];
t:= ;n:;~

-------~
P:.EtU.IIoIf;/CV\l.ISt.i.t./<;ueeo""\ssÃ:;-------------,

tJ EOM1SS~O DA ORDEM SO::IAL _J

IiMENDA 7S0118-ª_
f:J D"PUTADJ VIVALDO B~"3JSb

o ingtituto de licença cSJ!ecial, de há muilo insti 
tuíLlo não tem praticamente sido utilizado para gozo, e simplesmeE.

le conludo em dobro para aposentadoria, para muitos servidores,e~

pecialmcnte, para aqueles que del~m carqo ' de chefia, em virtude '

da legislação vigente não_adniitir gozo da lh:ença· no exercício do
cargo de chefia.

~'a+ pr-ocod.Imcnt.o até aqui existente tem levado muitos
funcionários a não gozá-la, nem contá-la em dobro por já h aver em I

compLct.ado 35 anos de serviço, c não necessi tarem de tempo para ap~

scnladoria ..
Rocenlemente, conformo pu!,licü.çáo oficial, em vários

jornais (rocbrto Jornal do Drü.sil, 09.05.87) dos Sindicalos de

vários I:slados foi anunciado acordo dos ferroviários e com o Exmo

Sr. ~linislro dos Transporles e'i!- direção da Rede Ferroviária e

CBTU, em que ficou consignado o princípio no item 9.

Itom 2. - Pagamonlo de Licença ESpociü.1 não gozada quü.ndo da aposo!).
Lndo r í a ,
A emenda oferece coerência com a. decisão fJovcrnülllcntal c é pcrtinc!!
1..('>-1 -IJJ~.:l_~i€iq.-2-itcl!!.-q~.U~ ..-LLil..til-ful.§-{9-ti~'"!.é_~~t!E2.r.E..q~~~_l1!...~.21~'?.= __

EI~ENDA AO PARECER DO RELATOR:

- DE-se nova redação ao inciso H L, do artigo 2!1:

.. 111 - salário mínimo fixado em lei, nacionalm'mte unificado, suficiente pa

ra atender as suas necessidades vitais básicas e as de sua família
com observãncí a do disoosto no inciso II do art.iqo 1~, constituindo'
crime oe abuso de autor ídao s a fl.cacão de salário mínimo qae não ate~

da aos requas í tos estabejecíríos nesta Constituição. "
1[XTO/JuSTlr1cl,çÃO .

Emendd nQ
SEÇÃO V

Disposições Transitórias

Acrcsc~ntando o seguinte artigo

"Ar lo - Os funcionários públicos que gozavam do regime de Romuner.!!.

ção em 17 de outubro de 1969, e que a tiveram extinta face ao dis 
posto no art. 196, da Emenda Constitucl.onal nQ1, de 17 de outubro de

1969,· terão seus atuais vencimentos revistos para adequá-los ao re

.ime de remuneração vigente a data de 17 de outubro de 1969, desde
que nesta dala a estivessem percebendo.

JUSTIFICATIVA

As necessidades básãcas a serem atndid3s pelo salário mínimo devem sei- espec.!.
f'ãcadas , o Q-J" se faz pela revisão ao inciso II do artigo LO. Fixar o salário mini
mo sem a obervânc ia desses requisitos básico; há de constituir crime de resncnsabã

lidaj:.

~ . ~,---'C-.. -'
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_~OA 750119-6
(l{)EPtJTADD VIVALDO B~RBOS~

r::lr---~------------n:lC.TO"'UUI~IC"çio-----------------,

EMENDA AO PARECER 00 RêLATOR:

- Dê-se nova redação ao inciso VIII, do artigo 29:

.. VIII - direito a gratificação natalina de valor não inferior à remuneração

integral de mês de dezembro de cada ano."

JUSTIF"1CATIVA

t necessário fixar o mês de referência cara o pagamento do 139 salário para o
mês de dezeroro para que 'Contemple o maior valor percebido no anos.

07'r----------------- TEXTO/"uSTlfICAÇÃO------------- -,

EMENDA AO PARECER DO RêLATOR:

- Acrescente-se a expressão 11 ••• OU ~xtração ... " após a palavra "remo

ção" no artigo 55 B a expressão "c~lulas, liquidos e substâncias"
após a palavra "tecidos" no mesmo artigo.

JUSTIFICATIVA

Além de procurar indicar o objetivo ,da auto-suficiên.

cia de insumos básicos para a produção de medicamentos, a pvopesta,

restringe apenas á União a importação de matérias pri~as~

'-- ~,_----------------=------"J

r::lr---------------- TEXTO/.lUSTlflcaçÃO------ -,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

- 'AcrescentB_se O seguint~ parágrafo ao artigo 6º, renumerando-se os
demais:

" § lº - As convenções e os acordos coletivos vincularão e
produzirão efeitos para as partes signatárias e
seus associados."

JUS T I F I C A T I V A

A restrição à abrangência dos efeitos dos acordos

e convenções coletivas visa valorizar e fortalecer o sindi-

cato~ po~s levará à maior procura ao sindicato para ob~er

-se os benefícios alcançados nas negociações.

- Acrescente-se a expressão "c~lulas, liquidas e substâncias"
"tecidos" no parágrafo ~nico do ~rtigo 55.

JUS T I F I C A T I V A

após

A proposta é mais abrangente do que a redação do ante-

projeto e permite melhor responder seus pOpÓSLtoS.

EMENDA 150 21-&
DEPUTADO VIVAlDO BARBOSA

~ Pl.EUARIO/cONISSÃo/sUIICO"15Sio

PU'COMISSAD DA ORDEM SOCIAL
~ TEXTO/.luSTlfICAl;ÃC.--------------------,

EMENDA AO .PARECER DO RELATOR:

- Acrescente-se os seguintes parágrafos ao art. 51:

• § lº - O SlstBma Nacional de Sa~d~ deverá adotar uma politi

ca de auto-suficiência na área de insumos básicos. l
mu~o-biológicos e medicamentos essenciais e na área I

de equipamentos para a saúde, privilegiando os órgãos
produtores estatais e as empresas nacIonais."

" § 2º - Constitui monopólio da Uniãr- as importações de matérl
as primas para produção de medicamBntos."

r.-r---------------- TEXTO/JuSTlrlcAçÃo -,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

- D~-se nova redação 9 alinBa ~. do inciso I, da artigo 2º:

" d - supernvenlencia de fato economlCO intransponivel, técni
co ou de infortúnio da empresa, sujeito a comprovação p~

ra,te os órgãos competentes do executivo, que eXP~

dirão licença de rescisão de contrato de trabalho à vis

ta de projeto de racuPeração da empresa,"

JUS T I F I C A T J V A

É preciso que as ocorrêncii!S previstas tenham a çtl>mpreen

são e a aceitação da administração pública e impliquem num plano

de recuperação de empresa para evitar-se abusos e fraudes à esta

bilidade. Ao executivo é mais apropriad~ equilibrar estas ocorrên

cias do que ao Judiciário.
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Ao 7.50124-2
DEPUTADO VIVALDJ BARBOSA

EMENDA 750126-9
PJ DEPUTADO VIVALDO GARBOSA

COMISSA9 DA ORDEM SOCIAL
.[J'-----.----- "LEHÂRIO/COWIS5iO/SU8CQJ.lI~S40---_-------Jr;ATA7]

-----TE*OfolUSTIFICAÇio----------------_--o r.T----------------TEXTOIJUSflrlc:Aç;;o---~~------ _

EM~NDA AO PARECER DO RELATOR:
EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

Dê-se nova redação ao inciso XVI, do artigo 29:

- Acrescent~-se dois parágrafos ao art. 47:

§ 19 - r dever das instituições de qualquer natureza sediada
no País:

" XVI - a remuneração d~ serviços extraordinários será dobrada

e deverá atender ao caráter de ~xcepci~nalidade."

a - zelar pela saúde das pessoas vinculadas à institui
ção, tomando iniciqtivas e adotando medidas cabíveis;

b - obs~rvar as normas baixadas pela autoridade sanit~

ria em'relação ao ambi~nte de. trabalho ou reunião, ao
processo produtivo as caract~rísticas do produto e ao

impacto ambien~a~, ~uando for o caso,

c - fornecer todas as informações, dar acesso aso lo 
cais de atividad~ e fornecer amostras e produtos quan
do solicitado pela autoridade sanitária;

JUS T I F I C A T I Y-h

É nacessárIo f,xar o carát r de excepclonalldaàe

dos serviços extraordinários e seu pagamento em dobro.

ElVIF..NDA 750127-7
d - contribuir, na forma da lei, com recursos para fo~

mação dos fundos destinados às atividades de promoção,
preservação ~ recuperação da saúd~.

§ 29 - r dever de cada cidadão:
=r---------------- fE:XTO!JUSTlflc:AÇÃO----------------,

a - zelar pela própria saúde, de s~us dependentes ~ da
coletividade, adotando as medidas pertinent~s;

b - coop~rar com as autoridades sanitárias;

c - invocar e d~fender seu dir~ito de acesso gratuito, i
gualitárIo, sem privilégios ou discriminações aos ser
viços de saúde-,

Acrescente-se inciso V ao art. 46:

v - B Os profissionaIs de saúde e os demals trabalhadQ
res do S1stema 'NacIonal de Saúde exercerão suas funções em

regime de tempo 1ntegral e ded1cação exclUSIva, salvo o exer

cício em horário compatível, de cargos ou funções de ensino e

pesqu1sa;

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A T I V A

o acréscimo dos do i s parágrafos torna-se necessário pa

ra e~plic1tar-se os deveres que se impõem às rest1tuições prlvadas e

Para se alcançar o bom e adeq.rado atendimento à população, é necessário
dedicação dos profissionais de saúde. Há a ccntracsrt.Ida, naturalmente, d.3 ade
quada e suficiente remuneração.

aos cidadãos.

= PUNÀ"'O/c:OIUssio/suacOulssio----------

COMISSÃO DA ORDEM SOCIA

~ 780125-1
t~ns t itu 1 n t e "~~~~--;';;~~SA
~ PL(N."10/co Iss;i;o/sUB::OMl:5SÃa-- ---'-j

(l

1:'I .,..- ~,.ItXTO/"US,.I'IC...~iO---------~------..

NOVA REDAÇAo AO ARTIGO 16.

r.T---------------- TEXTO/JUSTI'IC,l;ÇÃO ,

Acrescente o seguinte incIso ao art. 47:

"VIX - Est1.mular a produção cient:íf:l.ca e o desenvolv:tmento

tecnológico na 'tárea de Saúde vi~~nào elevar o nível de

Saúde da população. ~

ART. 16 - Aos beneficiários de pensão, por falecimento, qualquer
que tenha sido o evento causador do óbito, assegura-se a'manuten
ção da totalidade dos proventos, vencimentos-ou-r~munera~o,-g~

tificações e vantagens pessoais a que fazia j~s o servidor fale
cido.

JUSTIFICAÇAo

JUSTIFICATIVA

Como item da' p:Jlítica de saúde é necessário referir-se à P:Jpu)..?f.a:J
científica e tecnológica que vise à elevaçãouo nível de saúde.

A redação anterior ficou pouco abrangente para um a~

sunto de alto interesse para os beneficários de pensão deixada p~

lo servidor público.

2 indispensável que a Constituição fixe norma defini
tiva que evite interpretação restritiva dessa concessão.
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%%X - rCCUrSOG proven(cnTas do doTo~6er.

a.pacrflcoG do orçamenTO da Un160, E~Tadob

Nunlcrplos.
,

Constituinte FLORICENO PAIXÃO
;:;;-==';;::0;..=-'-=-';:;".;0..;==""'---"'-7"UTOR---.....;,----------,

JUSTIFICAÇÃO

..,., nxTo/"usTlnc..çÁo-----.,------......-----,

Dê-se ao inciso 111 do art. S2 a se9uinte redação:

III<~ Os empregados~de>uma;empresa integrarão um

mesmo sindicato, constituído por ramo de produção, ou ativ!

dade da empresa, salvo os de categoria profissional difere~

A emenda visa a rei~orporar esse d~spc

oitivo no anteprojeto do Relator da Comissão,

por ele não considerado, embora ap~ovado na sub.

comissão após longos debates. No encaminhamento

da votação sRX se terá nova oportunidade de jus

tifiCar-se ~ necessidade da inclusão da medida

na futura Carta Maior.

ciada ou de profiss~es regulamentadas, "que integrarão

respectivos sindicatos.

seus

do trabalho, que regula legalmente a matéria.

Deve ser considerado também que durante mais de

trinta anos.-estas 'categorias construiram patrimônios valiosos,

Acontece que esses integrantes das denominadas "ca

TEGORIAS PROFISSIONAIS DIFERENCIADAS" compõem um conjunto, no

País, de cerca de 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) elementos

e enquadrados em 89 (oitenta e nove) sindicatos, reconhecidos,

legalmente, pelo Ministério do Trabalho, por força.do que di~

põe o dito parágrafo 39 do artigo 511 da Consolidação das Leis
.,»

Ar~. 26 - ~ concedida anls~la ómp'o,
ge~al e,lrre~~rJ~a o ~odos os que, no períodO
compreendido enTre 18 de scTombr~ de 1946 a 10. de
favti~alro de _19a7, foram punidos, em decorre~clO

do mo"!" i vaç~o .. po I (1" i co, por. ~uQ I quer di p.l ema I ego I ,
et'tOb de exccçoo I e-roe J nc t i Tuc I cna i o , 01 o~::

complemenTares ou sanção dlGclplinor Impo~To por
01"0 odmjn;s"'ro'tJvo4 <

§ ~D. ~ A" on191"10 de que ~,..oTo esTe
arTigo garanTe aos anisTlodo~ elVISC ml riTarn~,
rQln"e9"'~çoo 00 serviço aT.vo, rocc.ob,mc:n"to do!j
vcncJManTo~, ooló""los, van"ta9cn~ e 9raTlflcaça~~

a'tracadoG, a conTar da ese-re do pun I ç:oo P. com ~C~.J5

valores co~~lgldoG, promoções e cargos, pooTos,
gradvaçoec ou funções, 'a que Ter í em di rc I To como
.0 Tivessem permanecido em aTividade; compvTonclo
mo o Tempo de afaSTamenTO como de cfcTlv~ serViço,
para Todos os efeiTOS logois.

G 20. - Os ~lrel~os eSTabelecidos nesTa
ar~i90 ficam IgualmenTe a~se9urodos aos abrangidos
pelo Or.creTo LegislaTivo no. 18, de-15 de de~embro

do 1961, e que não revcrTerom~ 00 serviço aT.vo,
QxclusivamenTe 'nos casos considerados crimes
pol rTleoo ou Infroçoo dlseipl inor de mesmO· nome.
bGm co~o aos que Tiverem ações susTados no Poder
3udlciórl0 pelo Oecre~o Lei ae4, de 12 de se~cmbro

de 1969_

Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:·

COM!ssnO DA ORDEM SOCIA

rxr-r ---,:::- 'Lc.NÀ~to/CQ"'ISsICl/.tJ.CO..IS3ÃO-----~----,

r--.- TUTO/,llU'TJlIC.tção---------------~

;;;:-:==~.:..-;.==-=;;..;::'-"o-__AUTOjIl--------------,
C()nstit~inte FLORICENO PAIXlIO

59

termos:

SINDIC~

JUS T I F I C A ç n O

Com a redação atual da alínea "b" do artigo

do esboço do ANTEPROJETO da Nova Constituição, nos

" OS EMPREGADOS DE UMA EMPRESA INTEGRARnO UM MESMO

TO, CONSTITUIDO POR RAMO DE PRDDUÇAO, OU ATIVIDADE DA EMPRS

SA";os~ empugados enquadrados nas "CATEGORIAS PROFISSIDNAIS

DIFERENCIADAS" e que jã estejam ~ntegrados em sindicatos de

classe legalmente reconhecidos p~lo Ministério do Trabalho,

por força do que dispõe o parágrafo 32 do artigo 511 da

Consolidação das Leis do Trabalho, f.icarão com seus direitos

extintos.

~- -_- - __ TEXTO/~USTI..IC.Çi.o----_------------,

como Colônia de Férias, Sistema de Assistência Odontológica e

Assistência Médica. Trata-se de uma conquista que não pode ser

suprimida da noite para o dia.

EMENDA 7SQJ30-7_
Alml

• _

l:tl Constituânte FLORICENO PIlIXIlO
~,- .L.U&"IO/CO.. ISSiQ/IUICOIllISSÃO-----------,

COMIssno DA ORDEM SOCIAL
~.ATA~'o9t 06 / 87 \

§ 30. - 560 consideradas como
coTlsfel~as Todos as cxigencias doo eSTaTUTos e
demole leis que reg2m a vlda do servidOr civil ou
ml Il~or, da admlniDiraç~o direTa e Indlreia, na

_presunção de que fo~o~ amplaMenTe ~QTI~fniTos, no
- que respe i Ta ti re 1nTegraçQo_, - promoções por

anTIgufdade, m~recfmeTo ou escolha, vencimenTO,
soJ6~jos, vanTagens e g~o~lflcações, e não
prevalecerão quaisquer alegações de prescrição,
decodêncla ou renúncio'de direiTo.

9 40. - Para efeiTo de ~ribvioção sob~e

os imporTâncJcs pagas aos anJsTlados a Tfiulo de
res~arcimenTo dos aTrosados, serão considQrados
apenas os valores aUferidOS isoladamenTe, em. cada
ano, mês c mês, opl icondo-se as Tabelas e
01 rquoTas vigenTes ~ época, flcondo a reparTição
pogodora. ~esponsavel pelo recolhimenTo do ImposTo
ro~Jdo na fonTe~ cada mós.

Substitua-se os artigos 33, 34 B 35 B 36 pelo segui~

te:

§ 50. - A União concederó pons~o

especlol· à~ pessoas Inccpaci~Qdas e Jdenlza~ó os
dependenTes dos faleCidos ou desaparecidos, em
dccorrcnc~a de rep~e~são pol fTlcQ.

Ar~. ~ - A lal disporó sobre o flna:eIO
manTo do afeTamo da segu~'dode ~oçicJ. ODTO oTe·
cando, • QnTrg oUT~oS, 08 .ogulnTco fonTOC ~c

cvs;telo:

x _ conT~JbuJç60 dos eMpregadora: cal
culado com base em percenTuais IncidenTes &ab;~ a
folha de oolórlo& o sobro o faTuramanTo ou roeol-

..".
%% _ conTrlbulç60 direTo oU IndireTO dou

Trobolhadore.J

G 60. - Os dependenTes dos se~vJdores

ciVIS e ml I i~ores abron9ido~ ~or es~a orTlao Já
falecidos farco J~s às vanTagons pecuniárias da
pcneoo cOrrczpondenTc ao cargo, função, emprego,
pOCTos Ou graduaçào quo Teria sido asccgurodo a
cada beneficlório d~DTQ aniSTio. .

9 70. - Caberá à: Unlôo provc~ 00

rCCVrG05 flnonc~lroa necco~árloa à apl Icaçà~_ da
Qnit'lTla de que TraTa o prCtiCnTe arTigo. f\ \\-
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7~ - Compulsorlamen~e aos se~en~a anos de
Idade,

EMENDA 7S013Z-3. l ••••--------:---I ~p'D"'T!".,~'l!J Ccnstituinte 'FLORICENO PAIXIlO ,~ ,...---J

! emenda visa a reié~rporar esse,dispo-

sitivo'no anteprojeto do ~elator da comissão,
por ele não considerado, embo~a aprovado na sub.

comissão após longos debates. No encaminhamento

da votação SRX se terá nova op~rtunidade de' jus

tificar-se a necessidade ~a,inclusão aa medida

na futura Carta Maior.

r..~--------:"""".~t..ÂIlID;COIllI'siD/.uaeO"I"10''"·":"-'~--------,

COMISSIlO DA OROEM SOCIAL " , ~."'"~,r(u9-J 06J87,J,

t • ~X~ - VolunToriome~Te após 30 anos de
'rer~l~o para o homem e 25 anos pora a mulher.

• Pat'"'ógrafo (In I co - Ser60 eqv I ve IenTes os
·cri~erlos a vo'oreo para a apo$en~odorJa no
serviço públ 'co civil c mIliTar.

JUSTIFICAÇÃO

JC emenda visa a rei'corporar ease dis.IYÓ':'
, "

sitivo no anteprojeto do Relator da Comissão,-

por ele nãQ considerado, embora ~provado na subI

c_ comissâó após ,longos debates:,No ~~q~~+~~ment?

""da votàção
c

SIlX ~eterá nov~ op'oM1Ínidade -de 'j~,

,~i~icár-se a necessidade ~â'inélusã~ da medid~
na futura, Carta Maipr.

COMISSIlO DA ORDEM.SOC1AL

r:-.---------"'------- TnTo/.JusTl'Il:.tçio;.'-""---"-'---'---------..,

Dê- se ao iQciso It do art. 11 a seguinte redação:

II -, A adm-lssão a quaZqueZ' função ou caZ'go. de'
1 . ,
cà~l'e-lZ'a ou.não~ sob quaZqueZ' Z'eq-lme. dependeZ'á
;empZ'e; sob pdna'de'nuZ-ldade e cZ'-lme ~e Z'~8pon~

3áb-lZidade~ da apZ'ovagão em concuZ'so púbZ-lco de,

pZ'ovas OU de p~~vas e tttuZos~ em ~guáZdade de
condições a.toàos os cand-ldatos. gaZ'ant-lda aos

Be~v-l?pr~~ a Z'eseZ'va de 2/3 (um te~çq)'d~~, v~
gas paZ'a f-lns de '&séén~~~ funciondZ."

o), Indapenderó da limite de Idade a
In8crição e~ concurso pJblic~.

b) O ·prozo de vclidade do CDncvr~o

p"blico sct"'ó de .04 r (quaTro) ann-:s,
con~ádo~ do hOMol~9açõo.

c) O concurs~ devorá es~ar homologodo no
prozo da 12 (doze) me~os, con~od~ da
doTa do publicaçào do ediTol.

d) A. 'vagos prav's~aG no edl~a' daverôo
Ge~ preenchIdas no p~azo da S (oelo)
MCSOO ~a homologoç60.

JUS T.~ P I ç A ç Ã-O

~-lm-lta-se. basicamente. a pZ'eBente emenda, a repZ'~duz-lZ'

noZ'm'ts já e:c-lstlmtes em ConsUtu-lções ante:r-loZ'elt, apenas com o
acr.ésc-lmo de que paZ'a, acesso a todo e quaZqueZ' "caZ'go'ou função
p~bZicos". co; as- exceções cablve-ls. ex-lgip-se-â concuZ'so púbZi

co. democZ'at-lzando o -lngZ'esso no'serv-lço púbZ-lfo e flj~fpa?do o. \ I f,

empZ'egu-l8~0 e o nepot~smo. V-l~à também a presente emenda, a g~

rantia de um d-lZ'e-lto dos 8eZ'v-ldoZ'~8 Ja con8~gZ'ado em Ze-l. ~ue é
a Z'eseZ'va de 2/3 ,(um teZ'çoJ das ,vagas paZ'a fins de qPC~~~?~ fUE
c-lonaZ

r..---------------- TI'XTO/olusT"Ic:açio----- ....::=- ~

Dê-se art. 13 a seguinte redação:

~r~. 13 - a servidor será aposenTado:

'z - por I nvo I I dez.

EMENDA '7S0134~O-:S
~ iUTClIt-,C Constifluinte FLORICENO PAIXIlO

[!!
"",.....: '-" rUTOIoIUSTl'lcaçio .....; -,

IQc1ua-se no Substitutivo, ~nde couber:

Ar~. ~ ~ t exigIda Idan~ldade _
probidade no Tra~o da COi5d pública, be~ como Q

próTlca da parcimonio e da aU&Te~ldade na
op' I coç60 dos d I.nhe 11"0& p.:ib I I cos;.

a 10. - o servidor que a~en~Qr con~ra 08
prlnclpios prevfs~os ne9~e arTigo rasponderá
crlmlnolMe~Te e Tc~á os seus bens confiscados para
Indenfzor os preJutzos causados ao erário.

~ 20. - S6a IMprescrl~tvals as Iltcl~a.

dos quols resulTar preJutzo 00 erário.

D 3a, -' Tadas as órg60s p~bllcos e6a
obrlgodos a divulgar 8cmc~~rolmenTu, no Diório

,Oflclol respec~fvo,e, m~nGalmenTe, em publlcoções
próprloG, o quadro' de seus sorv Idores , a 10TOçàô
específico, remunerações, mov'men~oçõas, horários
• aTribuJç6es, al~m de ouTros. informes que
favoreçam o enTQndlmen~olde avo sJ~uaç60. '

D 40. - Os a~os de .nomaaç60 der
servldorcn públicos, ób~lgaTOrlomcnT~ publicados
no Oiõrio OfictOl, conTcr60, além do cargo a
regime JurfdlCO, ° concu~so a quo se referem, a
ClosGificcçao ob~tda 8 a rcmúneroçao.

9 So. - ConGldcrQ~oe o~o do Improbidade
a n60 obnorváncfa do Itml~Q.de .loTaçao prQviQ~o na
leglslaçãa.

D 00. ~ O servidor. p~brlco raGponder~

oolldarJamcnTc, com o Órgóo 00 qual perTence, "0I"

qualquer dano cauDCldo a TC!rcclro, no O)(e-"'CIÇI" dCl~

GUO~ fvnçOc~, quando agir com dolo.

JUSTIFICAÇlo

L emenda visa a re1corporar esse d~spo~

sitivo no anteprojeto do Relator d~ Comissão,

por ele não considerado, embora ~prova~ na aubr

comissão apó~ longos debâtes. No encaminhamento'

da votação sex se terá nova oportunidade de jus.

tificar-se a necessidade da-inclusão da medida

na futura Carta Maior.
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DA 750135-8
Constituinte FlORléENO PAIXAO

..... 'l.ENU10/eol.ll:s'''O/c.UICOMlSdo---- _e? COUISSAO DA ORDEM SOCIAL

""'---------------TIXTO/~USTlPIC ..çio---------------_,
Inclua-se como Inciso do art. 22:

'" - alimentação austeada pelo empregador, servid~ no

local de trabalho, ou em outro de mútua 'conveniência;

:EMENDA 750137-4·
f!J-- Constituinte FlORI~E~O'~u;;X1\O

I'L••"Ã,tlO/COUJSJ.%O/.useo••&3IO,---= j ~l).n..~ J

COMISSAO OA ORDEM SOCIAl tov 06J87. J

1':'I---------------TCXTO/-mSTI'ICaçÃO----------------.
Inclua-se onde couber:

Art.- A partir de sessenta e cinco anos de idade, todo "

brasileiro, independentemente de prova de recôlhimento de

contribuição para o sistema.e desde que não possua outra fo~

JUS T I F I C A ç A O
te de renda, fará jus à percepçãp de renda mensal

equivalente a um salário mínimo.

vit~Úcia

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no antepr~

jeto do Relator da Comissão, por ele não considerãdo, embora

aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamen

to da votação se terá nova oportunidade de justificar-se

necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

a

JUSTIFICACIlO

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no ant~

projeto do Relator da Comissão, por ele n~o consideraQo, em

bora aprovado na subcomissão após long~s debates. No enc~

minhamento da votação se terá nova oportunidade de justifl

AUTOR'---__....:. _

COMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

car-se'a necessidade da inclusão da· medida na futura

Maior.

EMENDA 750138-2 : "1;::..:=:..;:=-=--=-===;.;:;..;;;::...........;,. ."".-------------
eu Constituinte FlORICENO PAIXAO
r:-r--------- .L.UlIlIO/Co.. "'to/luICOMlsdo,- _

f? COUISSAO DA DRDEM SOCIAL

Carta

~OAT'--=----tV06 / 87 :

Dê-se a seguinte redação ao artigo 61:
"Art. 61 - e vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive
as receitas de empresas estatais, para constituição ou manute~

ção de entidades de Previdência Privada de fins lucrativos".

.1lSTIFICAÇ/lO:

Indiscutíveis propósitos sociais justif.icam previdência privada
sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdência social
apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pe~

samento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de'poupar pa
ra prover a sobrevivência, ~ invalide~ e a velhice está igual e uniformement~'
sistematizado na unidade do direito previdenciário brasileiro.

Asociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas
pelo Congresso Nacional, como foi o caso da lei 6.435177, que regulamenta e
fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, serão respeit~

das. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhad~

res brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concr~

tizar-se um ideal de justiça, tranqtlilidade e paz social tão almejado e co~

quistado após longos anos de estudos, debates e negociações com os empresários
e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de cerda de seis
ou mais milhões de brasileiros.

A formulação radicalizada não distingue o· joio do trigo, atingi~

do instituições de indiscutíveis propósitos socíaís , que integralizam benefl
, cios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas. geram poupanças,

abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

Daí o acréscimo, ao dispositivo, da expressão: de fins lucratl
vos".

r:-r- l'uf'Ohun"Jc.ai;io, -.

0_

Acrescente-se ao art. 56 o seguinte inciso V:

v- aposentadoria por tempo de serviço e por

invalidez permanente, com salário integral.

JUS T I F I C A ç 11 O

A emenda visa a reincorporar esse disposit!

vo no anteprojeto do Relator da Comissão, ~or ele não co~.

'siderado, embora aprovado na subcomissão após longos deb~

teso No encaminhamento da votação se terá nova oportunid~

de de justificar-se a necessidade da incl~são da medida

na futura Carta Maior.

'91ENDA 750t39.:-rm AUTOII:c: Constituinte FLORICENO PAIXIlO

.,.....----------,l,.uÂll.lo/COlilI5SÃo/su.ca.lIssÃO-- -".--_p? COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

1':'1---------------- l'&XTO/.IU$TlflC..~io--------_----_---t

Inclua-se como inciso do art. 22:,

XXXII - garantia de assistência, pelo empregador, aos ·filhos

e de~endentes do~ e~pregados, pelo menos até 6 (seis) anos de
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r:-i TIXTo/"usTI"c&ç10 --,

idaQe r e~ creches ~ escolas maternais, nas ~mpresa~ ou órgãos pQ

bllcos em que trabalhem mais de 30 (trinta) mulheres;

JUS T I F ! C A 'ç -li O

EMENDA 750142·1 ...... _
e: Constituinte FLORICENO PAIXIIO

_====:-:-:-==- '\.t:K!LJl.IG/c:.01lluio/s.U.cQ1usd.o----------,t: COMISSIID DA ORDEM SOCIAL ~'.TA--'
':1J06 187 J

"A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteproj~

to do Relator da Comissão, por ele não considerado, embora apr~

vado na subcomissão após longos.debates. No encaminhamento da vo ~V - repouso remunerado nos sábados domingos e feria

dos civis e religiosos de acordo com a tradiçaõ local, res

salvados os casos de serviço _~~pensáveis quando o trabal~

dor deverá receber pagamento em dobro e repouso de dois fins

de semana, pelo menos, por mês;

tação se terá nova oportunidade de justificar-se a

da' inclusão da medida na futura Carta Maior.

necessidade

DE-se o ao inciso XV

redação:

do art. 22 a seguinte

Inclua-se como inciso do art. 22:.

.....- TCXTO/"USTI,.C...çio--------------~

_______ 'L.t:HÃJlIO/COIlIUio/.u.CO..ISsÃO---------~

~ISSIIO DA OROEM SOCIAL

JUS T I F I C A ç 11 O

A emenda-visa a reincorporar esse dispositivo no ante

projeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, embo

ra aprovado na subcomis~ão após-longos debates. No encaminh~

mento da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a

necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

~O"T"'---'o9p6 187

'ETO.'--------------
PAIXIIO

EMENDA 750140-4
~stituinte FLORICENO

x~x - ~ômputo integral de qualquer tempo de serviço compr~

vaOo~ não concomitante, prestado nos setores público e privado,

para os -efeitos de seguridade social;

J,U S T I F I' C A ç 11 O

EMENDA 750143-9 AUTO.,-------
~ Constitulnte FLDRICENO PAIXIIO

r::-r TIXTO/olUST'P'ICAÇio, ii

A emenda visa á reincorporar esse dispositivo no antepr~

jeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, embora

DE-se o ao inciso

redação:

do art. 22 a seguinte

~provado na subcomissão após longos debates. No encaminhame!!. I - estabilidade'desde a adimissão no empr~, salvo o

to da votação se terá nova oportunidade de justificar-se

necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

a cometimento de falta grave comprovada judicialmente, facultado

contrato de experiênca de 90 (noventa) dias;

JUS T I F I C A ç 11 O

AUTO.--------------EMENDA 750141-2
l!l •c: Constituinte FLORIC5NO PAiXHO
...,.,.- ...... .LI.ÀIIlIO/c::qNlsslotIUlcOWlsslo------------,

COMISSIIO DA ORDEM SOCIAL
""-"- TIXTO!"Unl'lcA;iO_-------:::.....------,

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no ante

projeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, embora

aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da

votação se terá nova oportuni?ade de justificar-se a necessidade

da inclusão da medida na futura Carta Máior.

Inclua-se no art. 20 o seguinte parágrafo:

Parágrafo único - O reajuste a Que se refere este art!

go, inclusive dos proventos da inatividãde, será automático

.ensal pela variação do custo de vida.

e EMENDA 750144-7 AUTO' _
I!r- J.~!D..TT".-----:C Constitui~te FLORICENO PAIXIIO . C2 --l

_________ PLt:fCÃ"IO/c:ONIS'io/sUICOlussio----------

COMISSIID DA ORDEM SOCIAL

J'U S T I F'I C A ç 11 O

Dave expressar a época dp cada reajuste dos servidores

e inativos.

r:t Tl:XToIJUSTI'IC.;io -,

Inclua-se no Substitutivo do relator; em dispos!

ções transitórias:

Art.- Os benefícios de prestação continuada co!!.

cedidos até a data de promulgação desta Constituição serão



036 • W - Comissão da Ordem Social

revistos, a fim de que seja restabelecido o valor real,ca!

culado em salários mínimos, que tinham em novembro de 1979,

ou à data de sua concessão, se posterior àquela.

EMENDA-750146-3 Ain••-------

PJ Constituinte fLORICENO PAlxno

~ U S T I F I C A ç A O
~---------------TUTO/"tlSTI'IC""io---------------..,

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no

anteprojeto do Relator da Comissão, per ele'não consider~

DE-se o ao inciso 11

redação:

do art. 2g a seguinte

No encaminhamento da votação se terá nova oportunidade de

justificar-se a necessidade da inclusão da medida na fut~

ra Carta Maior.

11 - seguro desemprego até a data do retorno à ativ!
do, embora aprovado na subcomissão. após longos debates.

dade, para todo o trabalhador Que, por motivo alheio a

vontade, ficar desempregado;

sua

JUS T ! F I C A ç n O

EMENDA 750145-5I!J aUTOR

[\ Consti~uinte fLORICENO PAIXgO

'UdmO/COIlJSJiO'SU.COUJUiO-----------) rar-- 0ATA - -

e? COH!SSnO DA ORDEM SOCIAL ~09 106'187

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no an

teprojeto do RelatoI da Comissão, por ele não considerado, em

bora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminh~

mento da votação se terá nova oportunidade de justificar-s~ a

necessidade da inclusão da medid~ na futura Carta Maior.

Inclua-se no Substitutivo os seguintes dispositivos:

Art.- 27 - Incorrerá em crime de sonegação fiscal

EMENDA 750147-1 AUT••'-------e: Constituinte FLORICENO PAIXAD

~,....- TuTO/"'usn'ICAçAl)-------- --.

Inclua-se com~ inciso do art. 22:

inafiançável o titular de firma individual e os gerentes,dir~

res e administradores das empresas e entidades de qualquer n~

tureza que deixarem. de recolher, nos prazos legais, as contr!

buições devidas ao sistema de seguridade social.

,- Jll.l'N_"lo/coa.tlSsio/&UleONlssiCl---------e? COMISSnO DA ORDEM SOCIAL ~.ATA---"l
"09,.06 187 J

tes de recolhimento de con~ribuição com atraso para o sist~

ma de segurIdade efetuado.

Art.- 29 - Os gerentes, di~etores e administradores

das empresas e entidades públicas federais, estaduais e muni

Art.- 28 - o titular de firma individual e os gere~

tes, diretores e administradores das empresas e entidades. de

qualquer natureza são solidariamente responsáveis pelo princ!

paI e acessórios decorrentes da falta de recolhimento da co~

trlbuição devida ao sist~ma de seguridade social.
JUSTIFICAÇltO

neces

emborajeto do Relator da Comissão, por ele não considerado,

aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento

da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a

• •• - proibição da caracterização como renda, para efeitos

tributários, da remuneração até o limite de 20 (vinte) salários

mínimos mensais;

A e~enda visa a reincorporar esse dispositivo no antepr~

sidade pa inclusão da.medida na futura Carta Maior.

decorre~cIpais serão responsáveIs pelos acréscimos legais

Art.- 30 - O contribuInte em débito com o sistema de

seguridade social não poderá transacicnar com os poderes públ!

cos nem geles receber recursos de qualquer natureza.
EMENDA 780148-0
~ constit~inte FLORICENO PAIXltO

~ U S T I F I C A ç n O
,------_--- "Ll"..Pt.10/CON.Súo/suleOMlssio,----- _

l:J COMISSIlO DA ORDEM SOCIJIL
~.ATA~
"09106/87

A emenda visa a reincorporar esse .~spositivo no
......---------------nXTO/.lun.',cAçio-------- .........

anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não considerado,e~

bora aprovado na subcomissão ap6s longos debates. No encaminh~
Inclua-se onde couber:

mento da votação se terá nova oportunidade de justificar-se

necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

a
Art.- Ao dirigente sindical, além da estabilidade no

emprego, será assegurada proteção contra qualquer tipo de vi~

lência.
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Acrescente-se ao art. 52 do Substitutivo o se

~--~------------TI:XTO/"'USTI'IC..;io---------------_t

~ U S T I F I C A ç ~ O

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no a~

teprojeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, e~

bora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminh~

mento da votação se terá nova oportunidade de justificar -se a

nec:essidade da inclusão da medida. na 'futura Carta Maior.

EMENDA 780151-0
f: Const~tuinte FloRICENo PAIX~o

__________ 'uM.bIO/c:ONISSÃO/SUICOMIS;ÃO--- _

p: CoMISS~o DA ORDEM SOCIAL

~"""'TIDO--

PoT

guinte parágrafo único:

Art.- 82 - E vedada a propaganda comercial de

EMENDA 780149-8 ••r.. _

~tituinte FloRICENo PAIX~O

,...---------- PL'[HÂ~,O/COIolISdo/su.l;O..IUio--------__eu CoMISS~o DA ORDEM SOCIAL

~---------------TUTO/"uSTI'le.çio---------------,

Inclua-se como inciso do art. 22:

medicamentos, formas de tratamento, tabaco e

alc06licas.

JUS T I F I C A ç ~ O

A emenda visa a reincorporar esse

bebidils

dispos.!

•• ~ - acesso por intermédio das organizações sindicais ou

comissões por local de trabalho, às informações administrativas

e aos dados econômico-financeiros dos setores,empresas ou órgãos

da administração pública, direta ou indireta;

JUSTIFI-eAÇ~(l

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no antepr~

tivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não

considerado, embora aprovada na subcomissão após longos

debates. No encaminhamento da votação se terá nova opoE

tunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da

medida na futura Carta Maior.

aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento

jeto do Relator da Comissão, por ele não considerado,

da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a

sidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

embora

nece~ EMENDA 750152-8 ..ro.-------
fD Constituinte FloRICENo PAIX~o

~..,.~'uo6J87
~--------------_TnTo/"uSTI"caçio----------- _,

DE-se o ao inciso lI'! do art. 22 a seguinte

Inclua-se como inciso do art. 22:

.... TIXTo/ibn"lcAqIo --"iI

EMENDA 780150-1 ••'o•....,--------J ~PD..T."DD~f? Constituinte FlORICENO PAIXnO . ~ J

l!J CoMISS~O DA ORDEM '~~~i~"{.·'''i'''.'<'.'''iD J ~DAT'~"o9p6J87

redação:

111 - salário mínimo real, nacionalmente unificado.

capaz de satisfazer efetivamente às suas necessidades normais

e às de sua famílià, a ser fixado pelo Congresso Nacional. Pa

ra a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em

consideração as despesas necessárias com alimentação, moradia,

_ fundo de garantia por tempo de serviço, Que poderá

ser levantado pelo trabalhador em Qualquer caso de rescisão do

contrato de trabalho;

JUS T I F I C A ç ~ O

vestuário, higiene, transporte~ educação, lazer, saúde e

vidência social;

~USTIFICAÇJtO

pr~.

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no antepr~

A emenda visa a reincorporar 'esse dispositivo no

anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não considerado,

jeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, embora ll.bora aprovado na subcomissão ap6s longos debates. No enc~

aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhame~

to da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a ne

cessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior

mlnhamento da votação se terá nova oportunidade "de justificar

lõe a necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.
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nece,!!.

encaminhamentoaprovado na subcomissão após longos debates.1No

da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a

sidade da inclusão da medida na futura Car~a Maior.
,l.tNÂ"lo/cONI',Io/su.cClMlnio- _

COMISSJ\O DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750153-6 AIITO.--- _

{!J con:tituinte FLORICENO PAIXJlO

r:'lr--------------- TCXTO"'IISt't'~~çio--- _n

Inclua-se o seguinte inciso no art. 2º do Subst!

tutiv(" "

XXXVIII - solução, no prazo máximo de 6 (sieis)

meses, dos litígios trabalhistas na esfera judiciária;

---------'-----
PAIXJlO

~ .LUÂ"lO/cOlllsd:o/.uaccIlIlSslo,----------,

COMISSJ\O DA ORDEM SOCIAL
""' TIXTO/.lUSTIIfIC.açlo---------------i

~ U S T I F I C A ç 11 O
Inclua-se o seguinte inciso no art. 22 do Sübst~~ivo:

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo

no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não consid~

rado, embora aprovado na subcomissão após longos debates.

XXXIII - Jornada diária de 6 (seis) horas para o

trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamentó;

No encaminhamento da votação se terá oportunidade de

ficar-se a necessidade da inclusão da medida na

justi

futura
Carta Maior. JUS T I F I C A ç 11 O

Constituinte FLORICENO PAIXJ\O

r---------- 'l.CN...IO/COlJfS'.iO/.U.cOIl'"la-----------eu COMISSJ\O DA ORDEM SDCIAL

EMENDA 750154-4
[!'

AuTOll-- _

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no

anteprojeto do Relator da Comissão, por ~le não considerado,e~

bora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminh~

mento da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a

necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.
r::"I :-- TIXTO/ ..USTI'ICAÇio ~

Inclua-se o seguinte inciso no art. 2º do Substitg

tivo:

~OATA~
/ Q 1 .COMISSJ\O DA ORDEM SOCIAL

.
Constituinte FLORICENO PAIXJ\O

=---------- ,LldftlotcoNI',io/auacolillS3Io -,

=--------------- TUTO/"'uul'tclt;io--- _

JUS T I F I C A ç 11 O

XXXVII - pensão, ao beneficiário, igual à remuner~

çfto mensal do segurado;

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no

anteprojeto do Relator da Com~ssão, por ele não considerado,e~

bora aprovado na subcom~~sãq após longos debates. No encaminh~

mento da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a

necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.-,

Inclua-se o seguinte inciso no art. 22 do Substitutivo:

XXXIX'- Incid~ncia de correção monetária e juros de

mercado.vigentes à época sobre os débitos trabalhistas exe~~

tados na Justiça do Trabalho.

NDA 750155·2
Constituinte FLORICENO PAIXJlO

wr---------- 'U...ftIO/COUIS.io/.UICOMI"ÃO _

l: COMISSJ\O DA ORDEM SOCIAl
~O"'----''u 06/ 87J

JUSTIFICAC1l0

r::"I T1:ITO'..USTIP'IC.&çio -'---,

Inclua-se o seguinte. inciso no art. 2º do Substitut!

vo:

XXXVI - aposentadoria para as donas-dercasa, que d~

verão contribuir para a seguridade social;

A emenda visa reincorporar esse dispositivo no ant~

projeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, emb2

ra aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminh~

mento da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a

necessidade da inclus~o da medidà na futura Carta Maior.

JUS T I F I CA ç 11 O

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no a~

teprojeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, embora
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~I)A JSQl5.8::I. ,;"TCft-------

ea Constitu~nte FlORICENO PAlxno
jege, desde que não exerçam atividade~ econômica, e ao

inválido de qualquer idade.
fllho

r----.,.---__-:::::-::::-: .L~N ...ItIO/COIolI'slO/SU.COUI:5siO, J ~O.TA---::-ltJ conrssno DA ORDEM S'lCIAL etJ9!l6 J87.-J
r:T TJJlTO/"uSTI'tc..~iO-------.....:..--------..,

Inclua-se como inciso do art. 29:.
JUS T I F I C A C n O

- não incidência da prescrição no curso do contrato de

trabalho, até dois anos da sua cessação;

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no

anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não considerado,

embora aprovado na subcomissão após longos debates. No en

min~amento da votação se terá nova oportunidade de justif!

JUS T I F I C A ç U O
can-se a. necessidade da inclusão dà medida na futura

l4aior.
Carta

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no aoteproj~

to do.Relator da Comissão, por ele não considerado, embora apr~

vado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da

votação se terá nova oportunidade de justificar-se a nece!

sidade da inclusãó da medida na futura Carta Maior.

1'~l'IDA 750161·7
pr-=c:nstituinte FLORICENO PAIxno

; ;;

~04TA-----:l

9(06/a7;
r:-r TEXTOI.IUSTI'U:.t.çio ,

do art. 22 a seguinteXDE-se o ao inciso

redação:

x - salário tle trabalho noturno superior, ao diurno em

pelo menos 50% (cinqOenta por cento), independente de revezame~

to, dos la (dezoito) às 6 (seis) horas, sendo a hora no~urna de

45 (quarent~ e cinco) minutos; ,

do art. 29 a seguinte

AUTOlll------------__
PAlxno

DE-se o ao inciso XII

redação:

~I..:__C_O_M_I_S_S_n_o_D_A_O_R_D_E_M_.._S_~_C_~_~_~_"_.._.,_,._u_IC_··_'·_·_;·~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~~....1 tbU;~fliJ
1:'I TurO/.ruSfIFICAÇÃO ..,

1:MENbA 75ÓI59-"5
~stitu!nte FLORICENO

XII - participação direta'nos lucros ou nq faturamento
dll empresa;

JUS T I F I C A ç n O

JUS T I F I C A ç n O

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no ant~ .

prjeto do Relator da Comissão, por ele 'não considerado, embora

apTovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento

da votaCão se terá nova oportunidade d~ justificar-se a neces

sidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no ant~

~rojeto do Relator da Comissão, por ele não considerado,embora

aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento

da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a nece~

liidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

.lT.ft,--------------
Constituinte JOSÉ MAURíCIO

COMIssio DA ORDEM SOCIAL

r---------- "L.["UIOJCO"IUÃo/I.U.COlilJIUÃO----------~

tb9J~T~JPJf€lL·_~~~~~~~::.....:~=~ ~

EMEriDA 750162-5 " J rr, 'P"DTT'''----'cr;;...··:JPJL·_-=.':~~~~~~'-E.~~~ . c., --.-J

" J

PAIXIlO

IDA 75016Õ·if

____- __--- 'LENÁfilIO/CONI5SiO/IUICOIf15Sio ...,

~ISSIlO DA ORDEM SOCIAL

r.r---------------TIlCTO/olU$TI'ICaçâo---- ---, r="1~--------------TnTOJ...usTlfIC...t;i.o----------------1

DE-se o ao inciso IX

redação:
do art. 29 a seguinte

Inclua-se como artigo 27 e seu parágrafo único, renumerando os d~

mais, o dispositivo seguinte:

IX - salário-família à razão de 20% (vint; por cento)

do salário mínimo, por filho ou dependente menor de l~ (quatoL

Z~) anos. bem como ao filho .enorde 21 (vinte e u. ) e ao e&~

Artigo 27 - Fica restabelecida e prorrogada, até a nomes

ção do último candidato aprovado,a validade dos concursos públicas P~

ra admissão de pessoal, realizados pela Administração Direta ou Indir~

ta da União, Estados e Municípios, e que tiveram sua v~gencia inte~

romlpida pelos efeitos da Emenda Constitucional n~ 8, de 14 de abril de

1977.
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Sala das Sessões, em 09 de junho de 19§7.

",
!

- - !

r;';-'i'~_J

tJõV~~-; ~2J
"'1t:nO/olUSTI'lCAÇÃc;.,---------------

Acrescente-se na Seção V; dos dispositivos transito~

do Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social o se-
dispositívç: -: " '

rios,
ginte

CONSTITUINTE JOSE'MAURICIO

COMISS~O DA ,ORDEM SOCIAL

São essas as razões que nos levam a propor a inclusão
do presente dispositivo ao.texto Constitucional em elaboração, no
sentido de que somente servidor consursado e do quadro permanente '
poderá ocupar cargo ou emprego na Administração Oireta e Indireta ,
cabendo-lhe também, de forma exclusiva, o exercício de função de as
sessoramento superior e de direção intermediária.

Em verdade, reina hoje na Administração Pública um
grande desânimo entre os servidores de carreira que obtiveram, por

'meio de concurso público, o direito de nela ingressar, já que não
têm o seu mérito reconhecido na hora em que são feitas as indica-'
ções para o exercício de função de assessoramento superior e de di- ",
reção intermediária, as quais são quase sempre reservadas a pessoas
~~t~_nhas aos quadros da repartição, portanto, não possuindo qual
quercompromisso além do periodo em que exercem a sua comissão.

A Emenda proposta visa, sobretudo, a valorização 90
servidor público, por isso auguramos que a lucidez do ilustre Rela~
LUl e dos eminentes Constituintes aprovem a medida.

,'\

I
Durante dois decênios que se seguiram ao Movimento Mil~

tar de 1964, poucos foram os Concursos Públicos promovidos pela União,
Estadú~ e Muntcípios.

JUSTIFICACÃO

Parágrafo únice - A União, os Estados e Municípios, não

poderão extinguir, transformar ou prover poroutra forma os cargos das

respectivas categorias funcionais nem criar novas categorias com fUQ

çoes i~ais ou ass~melhadas, en~anto não tiverem sido nomeados todos

os-candidatos aprovados nos concursos públicos mencionados no "caputU

deste artigo.

o exame da composição atual dos Quadros do Funcionalismo
mo~~r" que a esmagad~ra mai~ria não ingressop por Concurso. Até mesmo

em'Carr~iras bastante especializadas como as d~ Fiscalização Tributi

J~ia e as-Procuradorias Jurídic~s, os noyos govern~ntes passaram a pr~

·"'t:icar as chamada,s "Transformações u , "Desvios de Funçãolf~ nReadapt,ª_

, ;'..ções" e "Reclassificações tt
, convertendo simples auxiliares burocrát.i

... .:cos em Fiscais, Bacharéis em Direito em "Assessores Jurídicos" e até

~m Procuradores. Prova disso é que o Governo da Nova República efeti

vou 36.000 funcionários admitidos indevidamente, o que na prática con
tribuiu para deteriorar senpivelmente a qualidade do ServiçJ Público,

além de violarem Q princípio de moralidade ~blica, digo na Adm1~istr~

ção Pública.

r.'I;"------'------------- TEXTD/oIUsTI..lcaçÃO -,

JUS T I F I C A ç ~ O

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

Sala das S~ssões, em 09 de ~unho de 1987.

WE concedida anistia dos débitos dos ass~lriajos e
autônomos, com a Previdência Social".

'J U S T I F' I' C- A ç- ~ O

o objetivo da presente Emenda qúe propomos ao Substi-':
tutivo do Relator visa, dá aos assalariados e autônomos que nos'
últimos anos vem ~ofrendo um "arrocho,salarial", a concessão de
anistia dos débitos que porventura hoúver com a Previdência Soc1al.
Salientamos que por várias vezes, o governo tem concedid~ ~senção '
fiscal e até anistiado débitos de comerciantes e empresar10s, P9r
tanto 'nada mais justo, que os assalr~ados e autônomos venham ser
comte~Plados com essa medida, resgatandO por conseg~inte"o uso e
gozo dos seus direitos previdenciáriQs. , ' ' •.

Esperamos, pois, que os nobres colegas Const1tu1ntes
desta Comissão acatem favoravelmente a presente proposta de Emenda.

Dá nova redação ~ letra "C" do artigo 2~. do Substit~

tivo do Rel~tor.

C- Período de experiência determinado quando se tra
tar de primeiro contr~to de trabalho.

, <

JUS T r F r c A -ç A o

A consolidação das Leis do trabalho estipula (ART.
443, § 2º, letra C) o contrato de esperiência por prazo determinado I
a que fica sujeitõ o trabalhador que ingressa na empr er a , ,1·

O tratamento genérico que dado à matéria pela dispo- I

sição celet1sta faz com Que o empregador considere como em cumpri
mento de contrata de experiência um trabalhajor que às vezes, tem
vinte e cinco ou até mesmo trinta anos de exercício profissional, o
que Rão deixa de ser uma aberração jurídica ~ trabalhista.

Entendemos que um trabalhador que já cumpriu umà tra
jetória profissional de dezenas de anos não pode ser equiparado a
outro, que busca ingressar no mercado pela vez primeira, não poden
do, par isso, receber tratamento igualitário.

Somos da opinião que a exigência é descabida e irrea~

razão por que deve ser suprimida do nosso ordenamento legal, a fim
mesmo de que faça justiça à longa experiência detida pelos trabalh~

'dores que, com ela, provaram, já não apenas a swa habilitação pro-
fissional para o exercício do seu mistér, mas principalmente ates
taram a sua qualificação moral para fazer parte dos quadros funcio
nais da emprf?sa:"

'EMENDA 780165-0
(!1 CONSTITUINTE JOSE MAURICIO ) r=;'~"~--J

\

1(1 CO!,!ISSAO OA ORDEM ;~.~~O~~.",iO/.UA''"'''iO-----------.J [b;7~~J@

-~ ! TEXTO/JUSTl'ICAÇÃO----'------------

qua
Di

de

IV- Somente servidor concursado e integrante do
dro permanente poderá acupar cargo ou emprego na Administração
reta e Indireta, ficando a esse reservado o exercício de fwnção
assessoramento superior ou de direção intermediária.

Em consequência dO'''Pacote, de Abril", algúmas éentenas de

candidatos aprovados pela União, Estapos e Municípios, viram-se discri

cionariamente despoj~dos de seus direitos, por uma decisão autoritária

do Poder Executivà. Curiosamente a quase totalidade dos atingidos eram

cidadãos cuja formação tinha acontecido na décaq~ 60-70 e, eram con

si~er~dos "perigosos~ pelo sistema governante. Entre as razões levadas
BO então Presidente Ernesto Geisel para a edição da Emenda n~ 8, a

mais invocada era a necessidade de "impedir o ingresso de uma geração
subversiva no Serviço PÚblico".

As ví~imas'da Emenda n~ 8, ~a verdade sofreram uma dupla

~assacão de direitos. ~lém de não poderem"ser nomeados para os cargos
que haviam conquistado por Concurso Público, também não poderiam se

in~"''rDU'~r em novos concursos, eis que editadas Novas Normas. Em cal!

sequencia da Emenda n~ 8 e das No~~s discricionárias, os cidadão~

preterioos viram-se duplamente cassados nos direitGs passados e futu

ros, praticando-se uma injusta e monstruosa discriminação, que o

pre~~IILe- projeto visa corrigir ..

O Parágrafo ~nico proposto tem como objetivo f~char as
portas às tentçativas dos governantes de BURLAR o aproveitamento dos
Concursados mudando denomináções de Cargos e Carreiras, extinguindo,

tfansfo~ando e criando cargos assemelhados.

, Impõem-s~ Por JUSTIÇA E COERENCIA que a Assembléia N~

cional Constituinte promoya a ANISTIA dos Concursados PUNIDOS pela
Emenda Constitucional n~ 8, restabelecendo os seuS direitos.

Dá nova redação ao inciso IV, do art. 11, do Substi
tutivo do Relator da Comissão da Ordem Social.

CONSTITUINTE JOSE MAURICIO

Enquanto não se obtiver a profissionalização e valori
zação do servidor público, a Administração Pt.ülica continuará ares
sentir-se de eficiência, de proibidade e de justiça

DÃ 750163-3
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'EMENDA 750166·8
~ .~l
~ CONSTITUINTE JOS~ MAURICIO

E? COMISSAD DA ORDEM ;~~~O~~~ISSAO/!õUII=D"'SSiO

t::;.~:u

[J;!~~7~7J

a I (um) salário mínimo, nos termos do § 22 deste
artigo;

JUSTIFICATIVA

f!J

I
I,
,

Acrescente-se ::":~~::::utivo do Relator da comiSS~-O
da Ordem Social na Seção IV; das Disposições Gerais o seguinte ar
tigo:

ART. Os litígios decorrentes das relações de trabalho
dos.s~rvidores com a União, tanto na Administração Direta quanto na
Ind~reta, qualquer- que seja o seu regime jurídico, processar-se-ão
e julgar-se-ão perante a Justiça do Trabalho, '

JUS T I F I C A ç A O

A modificação do seguro desemprego até a data do retorno à ativi
dade para um período fixado de seis meses visa desenvolver a cria
tividade do empregado para dentro de um período de seis meses se
adaptar e forçar por sí pr6prio condições empregatícias. Não deixa!!
do espaço também para que, o trabalhador, beneficiando-se indef!
nidamente deste rendimento, crie atividade eCQnômica paralela.

O seguro deselTprego permanente é um convite à acomodáção além de um ônus 'por
vezes insustentável para a Nação.

~'mi••;:J
PMDB-DF

EMENDA MODIFICATIVA

ART. 52 111- Os empregados de uma empresa integrarão os sindi
catos correspondentes às súas categorias profissio
nais;

t:T---------..,------rrxrO/ollSsTlfIC.Ç.O-----------------,

"" .
EMlENDA 750169-2
~ .UTOI!:

~ Deputado FRANCISCO CARNEIRO

Entre medidas impostas pelo governo que resultou do
golpe militar de 1964 que mais prejudicaram os servidores pú~licos.

está o do artigo 110 do texto constitucional vigente, mandando pr _
cess~r e julgar perante a justiça federal os litígios trabalhistas
da União com os servidores,

Além de a justiça trabalhista desfrutar, sem qualquer
dúvida, de maior independência em relação ao Poder Executivo, por
tratar-se de uma justiça especializada dispõe ela de melhores e mai-'
ores condições para que as causas dessa natureza sejam processadas
e julgadas com maior rapidez.

Não se pode esquecer de que essa é, justamente, a
principal característica da justiça trabalhista em relação aos de
mais órgãos do Poder Judiciário -- a'celeridade, que, aliás ficou
seriamente prejudicada quando da inovação, eis que a interposição
de recursos fez com que se consumisse mais de dois anos apenas para
dirimir a competência processual.

Entendemos, por isso, que a Carta de 1987 deve inscre
ver expressamente que esses litígios devem ser processados e julga~

das perante a justiça trabalhista, que, inclusive, é uma justiça
mais barata e portanto, socialmente mais justa. Por isso, esperamos
o acolhimento desta Emenda pelo nobre Relator e o referendo positi
vo dos nobres pares Constituintes dessa Comissão.

JUSTIFICATIVA
Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

,EMEr.'{DA 750167-6
tJ CONSTITUINTE JOS~ MAURIC;~'"

-'- PLf:N.lItIO/cOli.SSÃO/SIJBCOlllISSÃO-----------,

~ COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Justifica-s~ esta modificação porquanto, para empresas labora!!
do com várias categorias e tendo n71as um só sindicato,.o da cat~

goria preponderante - bastaria que esta aderisse a uma frente, p!
ra que se paralizasse toda uma empresa. Isso colidiria com o int~

resse Nacional.

= TEXTCl/olusTlncAçio -,

Acrescente o inciso IX, ao art 11, do Substitutivo do
Relator da Comissão da Ordem Social.

IX- A assenção funcional será automática par2 todos
os níveis, desde que, o servidor apresente formação pro(issioQal
correspondente.

JUS T I F I C A ç A O = Tl:llTOIWUSTIPlcac;io -,

Emenda pelo
Constituintes

A Emenda proposta, visa sobretudo, garantir ao SErvi
dor que apresenta uma formação profissional, não fique exercendo
funções.que não condiz com sua real formação e capacitaçãó adquiri
da com esforço e aperfeiçoamento das suas aptidões técnicas, inte
lectuais e profissionais no ramo ~e sua atividade.

~ sabido de todos nos, da falta de critério nas promo
ções dos servidores, e que por isso, leva a Administração Pública a
um atendimento não satisfatório.

O exercício da real função pelo servidor, não só o be
neficiará, como também trará para o público em geral, uma prestação
de serviço adequado e responsável.

Esperamos portanto, o acolhimento desta
nobre Relator e uma decisão favorável dos ilustres
dessa prestigiosa Comissão.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

EMENDA ADITIVA

ART. 17 - ~ assegurado ao Servidor Público Civil o direito à gre
ve assim como à livre associação sindical,

JUSTIFICATIVA

A extensão do direito de greve aos servidores públicos ~nfrenta

oposição tenaz dos segmentos çonservadores da soc í edade , que a
identificam como fator de desestabilização social, porquanto af~

ta a' prestação de serviços essencíaís: à comunidade.

,EMENDA 750168-4m AV"!"r= Deputado FRANCISCO CARNEIRO
rr-;"""TI00;-J

PMOB-DF

As objeções procedem e encontram-se fundadas na própria razão de'
existir o Estado, que é a preservação do bem comum. Donde, não
ser lícito admitir-se o exercício de uma faculdade que para ~on

quistar o bemde alguns violenta e sacri fica o bem de todos.

- COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
_________ PLl.H""lotcou":sio'SUICOIlI'sio-----------,

tYII
m 1'I:XTo/.lUSTIr 'C.çlo --,

EMENDA MODIFICATIVA

Consoante esse entendimento, o texto constitucional vigente, ao
tempo em que assegura o direito d~ Jreve, estabelece os limites
em que pode ser exercido, elidindo de plano as greves nos servi
ços públicos e atividades essenciais definida em Lei (art.162),

ART. 22 11 - seguro desemprego por período de até 6 (seis) meses,
proporcional ao salário da atividade, nunca inferior

Editado num período em que o País se encontrava sob a égide de
um sistema totalitário, o texto constitucional foi complementado
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por legislação excessivamente restritiva, que passou a tratar a
greve como quest~o de segurança Nacional, com todas as consequên
cias funestas advindas de um procedimento dessa natureza.

Não obstante os rigores da Lei, a realidade que se nos apresenta
é a eclosão sucessiva de movimentos reivindicatórios, com a paraI'
zação indiscriminada de serviços públicos essenciais. O Estado,
por sua vez, escudado na legislação autoritária, não dispõe de m
canismo eficaz para o trato da questão, que fica ao alvedrio e i~

clinações das autoridades diretamente responsáveis pelos setores
afetados.

f'J'lENDA 780172-2-
l:J Deputado FRANCISCO CARNEIRO

EMENDA SUPRESSIVA

ART. 62 § 12 - Suprima-se integralmente o parágrafo.

- COMISSIIO OA OROEM SOCIAL

a) Fere o princípio de livre gestão das empresas.

b) As empresas já prestam este tipo de informação aos Orgãos dos
Federais, Municipais e Estaduais, ora por documentos mensais
e anuais, ora por fiscalizações dirigidas,

EMENDA MODIFICATIVA

A supressão do parágrafo se justifica por dois motivos.

JUSTIFICATIVA

ART. 211 XVII - Gozo de :;O' (trinta) dias de férias anuais, com ro!
mune ração equivalente ao salário da atividade.

....- 'LUÁIlIO/COUlssio/.lJ.C:Olfl'!Iio.-_~ _

F.T..-.::;::..;=::..::...;..:"':O'-=...;::...c==-- .....-------- _

I:vu

'~NDA 750173.·1
'Oeputado -FRA~ISCO-CARNEIRO

~s soluções encontradas, consequentemente, refletem a postura is~

lada de autoridades governamentais, gerando insegurança para a p~

pulação, que arca com o ônus da paralização dos serviços, dos mé
todos utilizados para tratar do problema e de forma por que é fi
nalmente equacionado.

Ora os movimentos grevistas são tratados severamente, com o recur
so às sanções legãis previstas, ~ra são objeto de negociações e
subsequente atendimento das reinvidicações.

Essa postura casuística do governo implica a inexistência de da
dos precisos para aferir-se a eficácia dos procedimentos adotados,
no que ~oncerne ao interesse maior da comunidade que, aparenteme~

te, tem sido relegado a plan~ secundário.

São milhares de crianças que ficam sem escola; são as populações carentes
que ficam sem assistência médica e hospitalar, e sem meios de transporte; são
cidades !nteiras que correm o risco de epidemias devido à paralízação dos se.!:
viços de limpeza urbana; é a Nação perplexa ante a paralização dos serviços
bancários e a decisão do governo de autorizar a cobrança de multa
e juros de mora pelo atraso de pagamentos vencidos durante o perí~

do de greve.

Estamos, portanto, diante de uma realidade que não se coaduna com
os preceitos legais vigentes e impõe adoção de novo ordenamento
jurídico que concilie os interesses conflitantes, estabelecendo
para os vários segmentos sociais os respectivos limites de atua _
çDo, ditados pelo bem comum.

Este o sentido da nossa proposta, reconhecendo a greve nos servi
ços públicos como um direito que já integra a dinâmica da socied~

de. Negá-lo, além de utópico, poderia reverter em detrimento da
ordem jurídica, ferida por uma realidade à qual não se conforma.

Ao legislador ordinário, incumbe a tarefa de estabelecer a forma
de exercício e limites a esse direito, bem como os indispensáveis
mecanismos de defesa da sociedade.

JUSIIEICAJIlIA

Considerando que pela nova Constituição - se aprovados todos os
direitos dos trabalhadores, eles passarão a ter 132 salário, Fu~

do de Garantla, seguro desemprego e participação nos lucros das
empresas, entendemos que as férias de trinta dias"com pagamentp
integral, já atende suficientemente os fins sociais, sem sobrecar
ga para os custos operacionais das empresas. Há que se conside
rar os custos finais dos serviços e produtos para que não se t&r
nem incompetitivos, o que lnvibializaria as empresas e consequen
temente o emprego.

EMENDA 780171-4
~ AUTOR

~ Deputadõ FRANCISCO CARNEIRo

l!J 'LtNÁI'l10/COll.luiO/IUICOillISlIÃO

VII-COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

DA 7S0174~9

Oeputado FRANCISCO CARNEIRO
tfPMP...ftTIDD~

PMOB'-LfF

~."'T"----'"oat 06/ 87J

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA SUBSTITUTIVA

ART. 2~ XVI - Proibição tie serviço extraordinário, salvo os casos
de justificada necessidade de força maior, com re
muneração em dobro.

JUSTIFICATIVA

ART. 29 XIV - Duração de traoalná não superior a 48 (quarenta e
oito) horas semanais e 8 toito) hotas díárias, com
ioterv.alo paIa Xepouso e alimentação. Cabendo a d~

cisão da carga horária diár~a a um acordo entre e~

pregado - empregador.
JUSTIFICATIVA

A substituição do termo "casos de emergência" pelo termo "casos
de justificada necessidade'~ visa proporcionar condições de enten
dimento entre Empregador e emprega~os no sentido de concluir ou
executar serviços inadiáveis, muitas vezes em finais de expedie~

tes ou de conclusão de serviços e produtos compromissados para d~

tas improrrogáveis.

Num_Paí~ como o Brasil _ em desenvolvimento ~ o vetor propulsor
da economia é o trabalho. O que o trabalhador carece é de ser h~

manamente remunerado, sob condições de ter as suas necessidades
básicas de alimentação, moradia, educação, saúde e lazer, plena
mente satisfeitas. Não é com redução de trabalho que se resolve
esses angustiantes problemas.

)
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EMENDA 75017 ·1;;;~::Z~::!:~~~~~~~__ '.TOll _
5"AIITIDO~

PMOB/DF

• -DIt-------------__] ~PPDTc------,
Constituinte VIVALDO BARBOSA c ~ ---l

~ PL....IO/ •••I..Ã."."••".Ã.
VII: - COMISSr.o DA ORDEM SOCIAL COMIssão DA ORDEM SOCIAL

= TtXTo/.rusTl"CAÇÃC--------- -,

EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente inciso ao art. 47, como inciso III, renumerando-se

os demais:

ART. 2g XII - Pa~ticipação nos lucros das empresas com recebi
mento direto empregado - empregador "III A - Prover recursos as atividades de promoção,prevenção,

recuperação da saúde."

e

JUSTIFICATIVA

A participação nos lucros da Empresa deve por esta ser paga dire
tamente ao ·trabalhador, para que ele possa acertar com esta, a
realidade da sua participação. Por outro lado, o empregadoCreee_

bendo diretamente da empresa a sua participação nos lucros, te-
orá com ela um melhor entrosamento, passando a se' incorporar co

mo um seu sócio, coparticipe do lucro, por ter entrado com o seu
capital trabalho na geração do lucr~ global.

JUSTI,FICATIVA

~ conveniente impor-se obrãqação ao poder público no sent.írío de prover
os recursos necessários a propiciar nível adequado de saúde a população.

.l.UTOfl---------------

Constituinte VIVALDO BARBOSA

BARBOSA

r:1.------0----- PLEHAIIIIO/eoJ.lls,xO/EUICOICIUio------------,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
"".-- .TUTO/.lUSTIFICAÇi.O' -,

EMENDA AO PARECER DO RELATDR:

.",.-- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO-----------------,

" Acrescente inciso ao art. 47:

11 VIX - Preparar recursos humanos para a atividade técni

co-profissionais necessários ao adequado funclonamento do Sis-
tema Nacional de Salíde".

- Acrescente-se o parágrafo 4º, ao artigo 2º:

" § 4º - As empresas assegurarão em estabelecimento próprio uu
por sua responsabilidade ~m outra instituição, a man~

tenção de cr~che para os filhos de seus ~mpregados

até um ano de idade ~ de ~scola maternal até quatro ~

nos. 1I

JUS T I F·I C A T I V A

Procura-se impor ao poder público priorizar a preoaração de recursos hu
manos necessários e aptos ao tratamento da saúde.

JUS TI E"I C A TI VA

Visa à necessária coru.rdbutçãa que o ellP=egad'Jr deverá pro;:Jiciar ao malhar
desenvolvímeato físico das crianças, que sejam 05 sadios e inteligentes 05 tra
balhadores do futuro.

~ I"LIENÂRIO/cOlolISsio/sUllCOM'SSÃO

L.mnsSl1O DA ORDEM.SOCIAL
r:1,.- TIEXT.oI.lUSTIF"ICAÇÃO -,

do_ Acrescente-se a expressão .. respeitado o parágrafo anterior " no § 2:

artigo 49, após a expressão " contrato de direito Publico "
'--- ----'J rr=JATA7] ,

...- P'L2:HA'Uo/cONISS'io/CUIlCOMlssio ---,

(!l c!OMISSÃO DA ORDi':M SOCIAL

Acrescente-se a expressão " e dos, trabalhadores de saúde"
após a palavra "população" e "na gestão das unidades prestado

ras do serviço de saúde 11 após a expressão IIformulação das poli

ticas", no inciso IV do art. 4~.

JUSTIF"ICATIVA

J TI S T ~ F I C A T I V A

Sem o acréscimo, poderia ser interpretado o paráqrafo

segundo ~omo negação ào parágrafo pri~eiro. A vinculação é

necessária para obter-se coerência entre os dois dispositi-

vos.

e de todo conveniente a oart ícínação dos trabalhdores da área de saúde
na gestão dos di versos órgãos e na formulação da política de saúde. L, -----'
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NOA 750181-1
• Constituinte 'VIVALDO U!IflE':OSA

= TEXTO/JU!ITlfICloçio ...,

- SUPrimir a expressão "..de assistência" do § 4 do artigo 49.

JUSTtFIC~TIVA

JUSl):FICATIVA

Esta modificação visa suprimir a proposta de vitaliciedade empre
gatícia. A e?tabilidade vitalícia dos empregos seria o desmorona
mento da maior parte das Empresas NaciOllais, com o desaparecimento
por completo de importantes segmentos empresariais.
As ~mpresas prestadoras de serviços, as de Construção Civil, as
que trabalham intensamente em períodos de safras, entresafras e
outras mais deste comportamento operaciona~ empregam grandes con
tigentes de pessoa" destinados exclusivamente à execução dos ser
viços contratados, com prosse9uimento dos empregos, na hipótese de

efetivarem novas contratações.

A supressão da expressão torna mais abrangente a restr.!

ção e seu objetivo é melhor atingidO

Outras empresas, nas flutuações do mercado consumidor, são compe
lidas a reduzir, sensivelmente, os seus quadros de pessoal, adap
tando-se a uma nova realidade. - Então, os demitidos, são devida

mente indenizados.

",.,. TUTO/.lusT,IFlcação ...,

JUSTIFICATIVA

. Cosnti t'uinte

Essas empresas, ao fazerem seus orçamentos de custos, consideram
uma mão de obra estritamente dimensionada para os volumes de servi
ços contratados e ou estoques reguladores. Se houvessem Que manter
a vitaliciedade empregatícia, jamais teriam como avaliar os seus
custos e, se o fizessem com a adição de elevados coeficientes de
riscos, gerados pela obrigatória manutençãq dos empregos, então
atingiriam a preços insuportáveis e inviáveis para o consumidor.
Chegaríamos na vitaliciedade dos empregados das empresas q ter
muita gente ganhando na completa ociosidade e, ainda mais, compo~

ijp um potencial vetor impulsionador da inflação.
s6 ~5 empresas Estatais, subvencionadas pelo Govêrno - dizendo m~

lhor, pelos impostos arrecadados do povo-, podem suportar a vita

liciedade empregatícia.

Acrescente-se a expressão 11 e continuado" ao inciso II

do art. 46 após a express~o "integral e completo".

r----------- 'UHÂ'I.lOfCO...."io/StlDCOlllosio----- ----,e: COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

= TI:XTOI"uSTlflCAÇio ----'----__-,

mr-----------'U"""JO/CO"",.OlsuaCOilJOSiO----------O;\ r/DAU-,/r- CmlISSÃO DA ORDEM SOC1AL . ~ ~ J

AUTOa --,

Substituam-ase as expressões do arti~o 26:

..... e 12 de fevereiro de 1987" por "até a data da
~ro:nu1gação desta Constituição" e n punidos" P?r "atingidos".

= uxTo/.lUSTI'te"çio -,

EMENDA 750185-4
(!l Deputado MILTON REIS

_____'- PLUÂII;10/CCUIlSsio/.uaco1ussÃo------- -,

th!lMI.SB[Q DA ORDEJ[ SOf1TAJ,
•

Constituinte

Aexpressão impõe o atendimento à saúde de forma contín~a, Que en 
cerra melhor a idéia da assistência à saúde.

EMENDA AO PARECER DO RELATOR JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao "caput" do art. 46 a seguinte redação:

Art. 46 - O Estado organizará e manterá Sistema Nacional
de Saúde que vise elevar o nível de saúde da'população ~ corri
gir as desi gualdades sociais e sanitárias, observando-se. os s~

guintes p~incípios:

JUSTiFICATIVA

A.redação proposta é mais abrangente e melhor atende aos propósitos da
assistên::ia à saúd3. Prevê-se sistema na::ional e ~ã:J sí.stema único, pois há
de se incluir as diversas instituições que não são comoreendãdas por um sis
tema único.

·bP"'I'lTIOO~

PMDB

AUTOR _

= PLE~i.l'lto/CONlssio/'UIliCOr.tISsio- _,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

fMENDA 750186-2
(=1 ANTONi:O ct\l-fARA

Não há motivos para que se fixe o prazo de 1º de fe~

vereiro de 1987 para a reparação ~oral da perseguição dos atos' exce~
cionais. Os efeitos dos atos institucionais ainda vigem e somente
deixarão de existir pela oper;ncia autônoma do artigo 26 proposto.

A·substituição do termo "PUNIDOS" para "ATINGIDOS"
colima melhor abrangência do artigo. Muitas pessoas fora:n impedidas
de ocupar cargos ou mesmo afastadas dos cargos que ocupavam, s em que
tal fato constituisse uma punição. Para se evitar a discussão de

'filigra,nas. propõe-se a mOdificaçio. q ue torna a anistia mais ampla

e objetiva.

(=TPM"ARTI000PMDB-DF

NDA 180184·6 '.., -------------,
Deputado ~RANCISCO CARNEIRO

__________ 'LIEHARIO/cONlsSÃ'l/cuacOlllssio ~G"TA_.

ê' VII - COMISSIlO DA ORDEM SOCIAL I tou 6/B?J

r.r---------------TlXTO/.luSTlncaçÃO---------------...,

EMENDA MODIFICATIVA

ART. 22 - I Estabilidade desde a admissão no emprego, cem indeni
zação ao trabalhador despedido ou Fundo de Garantia equivalente
facultado contrato d~ experiência de 30 dias;

= l'uTo/.lUSTIrICAl;io-----------------,

No artigo 67 do Substitutivo, onde se. lê"ênfase ã igualdade dos

sexos", leia-se

"ênfase ã igualdade de tratamento entre ás pessoas.indepen
dentemente do sexo"

Justificativa

'A igualdade de sexos só foi possível na mitologia, onde tudo era
cabível, mas na vida reai ainda se passarão os milênios antes que um

cientista qualquer consiga uma população de andréginos.
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Já houve emendas a respeito, que não foram levadas em considera
ção: a questão não é genética; é social: e portanto refere-se a trat!
mento que as pessoas 'recebem na vida de relação no se10 da comunidade
em q~e vivem. Por isso não há porque deixar-s~ de corrigir o ledo en
gano redacional evidenciado no artigo do Substitutivo.

social apenas pelos aspectos formais decorrentes da poslçao de cada
uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na
preocupação de poupar para prover a sobrevivência, a invalidez e a
velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do di
reito previdenciário brasileiro.

EMENDA

'l!NÁIlIO/CO.. lsSio/su.eO..lssio--------~

DA ORDEM SOCIAL ~

A sociedade precisa readquirir confi~nça de que as leis votadas pe
lo Congresso Nacional, como foi O caso da lei 6.435/77, que regula
menta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência priva
da, serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão
e oitocentos mil trabalhadores brasilelros apolados por setecentas'
empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de justiça,
tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos ~

nos de estudos, debates e negociações com os empresários e autorid~

des do país atingindo hoje uma população assistida de cerca de seis
ou mmis milhões de brasileiros.

~ formulação radicalizada não disti~gue o J010 do trigo, atingindo'
instituições de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam'
benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas
geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolv!
mento econômico nacional.

~NDA 750190-1
~ DEPUTADO JALLES 'ONTOURA

Art. 49 - E dever do Estado a normatização, coordena
ção e controle das ações de saúde, cabendo a cobertura assisten
cial, tanto ao setor público como ao setor privado.

§ 19 - E assegurado a livre escolha dos serviços
assistenciais ao individuo, ou seu respons!
velo

redação':
O artigo 49 e seus parágrafos passam a ter a seguinte

r;-r TUTO/.lUST1'ICAl;iO • -,

AUTOIl--------------

Justif1cativa

AUI~Il-------'---------

do Substitutivo do relator os itens VI, VII e VIII do
o artigo 29.

A disposição-do item VIII já está contida no item 111 desse mesmo
art~~o (art. 11) eis que os planos de classificação de cargos impli
cam necessariamente definição de remyneração pqra os cargos nele~

constantes. As demais disposições do art. 11 -- itens VI e VII -
pertencem ao âmbito do respectivo Estatuto n ser aprovado em Lei or
dinária, até porque não tem razão de ser a inclusão de apenas algumas
vantagens na Constituição, deixando-se as demais de fora~ O estatuto
disporá sobre as formas de provimento, vacância, direitos, deveres
e vaatagens atribuíveis aos servidores públieos civis.

Não há de ser ~ mera inclusão daquelas disposições na Constitui
ção que irá inibir os que, em postos de responsabilidade, malversam
os dinheiros públicos. Para esses há a legislação penal codificada,

qu' pod' ,., '.voo,d, , q~~mom,.'o.

EMENDA 750187-1'
f? , JOÃO PAULO

r:-r---------'--------TUTO/olUSTI'ICAÇio-----------------,

Elimine-se do art. 98 o §29 Ii /7 /
AuToa----- _

JUSTIFICAÇÃO

Altere-se o art. 16 do Substitutivo Preliminar
da "Ordem Social" para os termos seguintes:

Art. 16 - O benefício de pensão por morte corresponderá à t~

talidade da remuneração, gratificações e vantagens pessoais do 'servidor
falecido, observado o dispoto no artigo anterior.

r;-r TuTO/.lUnlP'ICAção --,

..- 'U:IoI""10/co .."'Ão/suac:OMlssÃO------- _

fUCpm!SS2P rle Orn?m Sor.ial

'EMENDA 750191-9 :
~tado JALLES FONTOURA

-- 'LlHÂ'uo/eOlollssÃo/slJaCO"'lssÁO-----------

Justificativa

Como alguém pode ser obrigado a indenizar sem culpa? Não há
crime sem culpa ou sem dolo. Esse dispositivo retroage o ordenamento
jurídico do País ã pr{-histôria, quando prevalecia a Lei da Força.
Ou se caracteriza claramente o que se pretende, ou, na dúvida, que se
elimine o dispositivo, a bem dos futuros e desv.alidos réus sem culpa.

f?DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750189-7
(l Deputado ALOISIO VASCONCELOS

= nxToIJuSTI,.CAÇAO ---,

Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do substitutivo do relator, a
expressão "DE FINS LUCRATIVOS".

A redação final seria então:

Art. 61 - ~ vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive as
receitas de empresas estatais, para constituição ou ma-
nutenção de entidades de Previdência Privada de f1ns l~

crativos.

JU5TIFICAÇAO

Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem
fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdência

A previsão do benefício de pensão concedida como
medida de justiça, acaba, na prática, transformando-se em prática inop~

rante, em virtude da defasagem de valores, que n~o acompanha os valores
revisados concedidos aos servidores.

O relatório, atento a esta circunstância, cuidou
de garantir aos aposentados ~ direito de ver adaptados os valores dos
proventos que forem modificados os vencimentos dos servidores em ativi
dade.

O'mesmo fundameto haverá que servir à extensão
de tal garantia que servir à extensão de tal garantia àqueles que rece
bem o benefício de pensão, pois o contrário seria tratar com desonomia
situações iguais e conduzir, ainda uma vez, aquele benefício a uma abs~

luta inoperância, pois não será atendido o objetivo da norma, que é de
dar garantia àqueles que sofrem a situação ensejadora do seu pagamento.

" IJ f)
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- NDA.~SQ18~..7 '"
DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

~ I'LENÂftIO/COMI351o/suaCfH;US31o

tJ CO!lISSAO DA ORDEM SOCIAl
= TUlotolUSTl'ICAÇÃO---- --,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

- Dê-se nova redação ao' inciso XXI, do artigo 29:

" XXI - proibiçlo de qualquer trab~lho a menor de 12 anos e de

trabalho noturno e insalubre ao.s menores de 18 anos."

JUSTIFICATIVA

Ap6s.a í!P0$entadoria, os pro'lentos astllo lIl.lito aquém da últi- .
ma rerlU"leraç!lo recebidas em atividade, de tal forma a se assemelhar aos venci- ,.

mentos dos iniciantes da carreira de magistério (por exemplo). Iô, para . qual

·quer aposentado, un triste coroamento a 1.I1l trabalhel'1!xaustlvó: termina-se' por
onde se começou, como se nada tivesse acontecido em décadas de carreira. .

Nao se Pode trensferlr aos aposentados as consequências da

mã adninistração do-Governo e' lllJito menos. sujeitá-los às formulações de alp

:tecnoburoc:rata inconsequente.

,.,.., PLINÁ".lo/co ..lsslo/II1.COMI:;IIÃO----------.,

COMlSS~O VII - (Sub- ...Pessoas Deficientes
= TIXTO/JUSTIFICAÇio---------------,

INCLUIR EM : PES50'S PO~TADORA5 D~ DEFlcrtNcIA

A realidade impõe que se bai"e a idade de prOibição

de trabalho a'menores para 12 anos. ,já que há inúmeros a-

dolecentes que trabalham já aos l2 anos. O trabalho insalu-

bre fica vedado, no entanto a menores.

Art ••.• - De cada 100 vagas no Serviço Póblj~o.~ ficam reservadas

para os portadores de dcfici&ncias fisicas.
lúnico.Lei definirá aquelas funçtes ou cargos~ue por

suas caraclc;isticas excluem-se deste artigo,assim como orientará a
l'cspecliva ocupação aJi,. ~r:lJ;ãCl do tipo de deficiência ..

r.-r-------.:'--- ..-"'.._TUTO/"uST"IC..çio~ .,

Emenda Substitutiva e Supressiva,

fLl:Nlll10/COIlISSIO/SU.COII"dO--------__

J
.~O"TA~

Comissão da Ordem Sociál ~06~

JUSTIrJC~ç~1.Q:

Nos países de maior nível de óesepvClJvi~~nto é scmf~'

Icservado aos deficientes físicoS uma certa porcentagem no preenchi_o

menlo das vagas yo ser~iço póblico.
Na Grã-Oretanha esta porcentügef,l é de 3'~, a qual eleve:

,mos para 5%, em razão de um~ :ft1\li to r:aior re'percussão no aras í L, funç!lo.

:do nível de pobreza social.

DEPUTADO FRANCISCO DIOGENES
IM~~~L7JiQW~ML_ ..UTQlII--- ~

S\Jbstitua~se o inciso XXV cio art. 22 do Substitutivo .- supri

mindo-se, por modificação correlata o art. }3 - pele seguinte preceito:

XXV :. aposel)tadoria, com proventos igúais a
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de serviço, ga":

ranUdo o reajustamento para preserveção de' seu valo~ real ,
nos termos da lei:

r '____l'f

~ --'-_ 'uUÁLIlIO/co~IlSSio/flV.CO..lssio,---------__,

COMISS 1\0 VlI- (Sub= ...Meio Ambiente)

r::-r-----------'---- T!XTo/.Jus"'ICAÇio,---------------

1NClUIR AONDE COUBER:
a) por invalidez;

b) compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de id,!
de para o homem ? aos 65 (sessenta e cinco)

para a IllJlher;

<;:) '1olunta'tiamenta após 35 (b:inta e cinco) anos
de' serviço para o homem e 30 (trinta) anos

para a IllJlher;

d) voluntariamente após 30 (trinta) anos de ser

viço para o professor e 25 (vinte e cinco) a

nos pàra a professora, de efetivo exercício

em fuoçàes dà magistério.

Art ••.• -Contribuição para o contróle ou eliminaçfto de atividade

pOlf'ent"e.

JUSUrICACAD:

A despreocupação com ~ meio ambiente tcm.produzido
a necessidade do setor público arcar com o ônus de"sua fiscaliz~çdó
e correção,além dos ptcjuizos irrepar'veis que implica. qualidade
de vidh e à natureza.O.;istema de multas é moróso e insufícicnt"e co~

mo ação preventiva.
!I'contrlbuiçâo,melhor que a 'taxa é alocativa e espe-"

JUSTIFICA.TIVA

Não é admissível que nova Carta Magna da Nação venha a frus

trar tooa a classe de professores, ao eliminar uma de suas maiores. conqeístas,

fruto de une de suas maiores lutas: o di!eito à aposentadoria aos 30 anos para
professo:res e 25 anos para as professoras.

Não seria apenas un retrocesso. Seria muito mais: o descaso

ao direito adquirido por toda uma categoria.

O magistério é trabalho como tantos outros. Mas possui ca-
-racterísticas que o distinguem. O tratamento diferenciado aos que o exercem,

quanto ao instituto da áposentadoria, é tese exaustivamente já discutida e

consagrada em nosso Direito.
Além disso, a realidade para professores aposentados, assim

como para qualquer trabalhador aposentado, em termos de proventos, é odiosa_

E realidade decorrente da ineficácia e ineficiência aanini$trativa do Sistema _

Previdenciário.

ro::t- -.;,."; - ~- - • -- --

:~DA~7S0196-~. __ -.-,.--'............ _
,t:ê;S;itu;te João Paulo = I· ,._-=-::-__-"
j .' -
rn ,t.f:~ ..~~/e~u.\!l~i.o/.u.CQ""I!:lio

C Comissão da Ordem Social .) l! /6 181

=-~---____,..-----_Tt:xTo/"u$TI..IC.çio--------------__.

Incluam-se no substitutivo do Rel~tor a matéria contida na

seção sobre a Probidade na Administração Pública, menos o §29
do artigo 23 e o art: 24.

JUSTIFICATIVA

Uma sociedade que se prepara para .mundar para melhor os·seus pa
drõe~ de qualidade de vida política deve encontrar em sua Cãrta Maa.
na os referenciais pelos quais os seus represe»tantes p~ssam tomar
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A necessária articulação e unificação de lutas das vánas cate-

Pela redação d,esse inciso, "os empregados oe uma ennresa integrarão

um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou a atividade

dos a se filiar ao sindicato dos trabalhadores químicos e farmaceuticos ?

Achamos que eles devem ter essa opção, esse direito,.re assim desejarem ,

mas não podem ser obrigados a fazê-lo como determina o inciso 111 do

artigo 52.

JUSTIFICATIVA

" Suprimir o incí.so lI! do art. 52 do substitutivo.

E evidente que a complexidade das empresas modernas e a espefi

cidade de algumas categorias profissionais exige uma flexibilidade

maior nesse aspecto da lei.

- EMENDA AO CAPITULO DOS OIREITOS DOS TRABALHADORES 00 SUBSTITUTIVO

'I
I

Poder Legislativo saiba dis
o cumprimento de posturas que

a parcimônia no Setor Público

que'o
exigir

'dade 'e

.~ iniciativa de ~eis específicas que punam os desvios no trato da
coisa pública e a malversação dos dinheiros públicos.

Das quase mil emendas apresentadas ao Anteprojeto, não houve uma
única que se manifestasse pela supressão ou mesmo modificação substa~
cial das disposições sobre a'Pr~bidade na Administração Pública, ã
exceção de uma pequena que simplificava a disposição sobre a publica
ção mensal da lista de funcionários em cada repartição. Por que então
a eliminação pura e simples daquelas disposições. Em sã consciência,

haverá um constituinte, um único, que não não quer ver as virtudes da

cidadania entronizadas no trato da coisa pública ou da aplicação dos
dinheiros públicos.?

Foi a ausência desses referenciais ~ticos que levou o Congresso

Nacional ao absenteismo para, afinal, aprovar uma Lei inócua sobre a

fiscalização dos atos do Presidente dà República. Foi uma Lei que não

teve respaldo em nenhum princípio basilar, a não ser no artigo 55 da
àtual Constituição.

. a preciso o referencial para
cernir sobre a melhor maneira d

J
osr,unrdem a probidade, n nus e

.,-;;;-:--::----::---- ~l.I[NAlllltl/CO"'ISsio/SU.CO.. llJSio __,

r.r----------------TOtTO/.lU\TlrlCAÇio- ---,

EMENDA ADITIVA

Acresça-se no Substitutivo da Comissão da Ordem Social,
no Art 29 o inciso XXVI, com a seguinte redação:

da empresa; " categorias ãntearas e vários sindicatos atuais serão mJJ.to,

prejudícados. Por exemplo: como ficaria um assistente social, UI!' enfer-

meiro, um. médico ou)ornalista·que-.trabalhe~em"1Jllla emresa química:' fa.o.

maceutica? ,Teriam·- eles que-ser-desligados-do -seu -respectãvo;sindicato de

assistentes sociais, enfermeiros, médicos ou jornalistas e serem obriga

dos a se filiar ao sindicato dos trabalhadores químicos e farmaceuticos ?

Achamos que eles devem ter essa opção, esse direito, .se assim desejarem,

mas não podem ser obrigados a fazê-lo como determina o inciso lI! do

artigo 59.

XXVI - os servidores públioos ciVJ.S e rniiltares, terão
~tado, quando da aposentadoria ou transfe
rên~ para a inatividade, o tarpo de serviço
píX>lico federal, estadual ou municipal.

E evidente quê a complexidade das empresas modernas e a espefi

cidade de algumas categorias profissionais exige uma flexibilidade

maior nesse aspecto da lei.

t; necessária articulação e unificação. de lutas das várias cate-

JUSTIFICATIVA

Permite a presente proposta que os servidores públicos
1.11ita~es também usufruam o benefício da contagem recIproca de tempo

: de serviço púb11CO, quando da passagem para a inatividade.

Lembrado deve ser, entretanto, que os Estados ao ~
wentar a aplicação ,em seU ãmb1to,da referida contagem recíproca de tem

~~ serviço não se omit1ram de estender o benefício aos seus poli
ciais militares, de tal modo que a injustiça persiste somente quanto

a tegulamentação a cargo da União.

DA 750199-4
Constituinte GILSON MACHADÓ

.- P/.EN.&A10/COIolISSÃo/sUBCOIol15Sio- _

e: 'Comissão da Ordem Social '
r:-r__-=- TElI:T1liJu$Tlf'ICI,ÇÃO "'I!i!'l

Dê-se ao art. 34, item I, do Substitutivo do Relator da
Comissão da Ordem Social a segu1nte redação.

!f Art. 34 _ ..

BrmA~- 'ZSOl~ª;6 . -10,.-- -,
~ DEPUTADO ALEXIlNDRE PU~~il'

...... .. . . .. .. .. .. .. : o. ..

I - contribuição'dos empregadores incidente
o faturamento da empresa;

sobre

=<~---_-------_---TtJ:TO/"USTlfle"t;i.o---------------_

........... ~ -- ~ - ~ - ..

- EIoENDA AO CAP!TULO aos DIREITOS DOS TRABALHADORES DO SUBSTITUTIVO JUSTIFICAÇÃO

* Suprimir o inciso lI! do art. 52 do .substitutivo.

JUSTIFICATIVA

Pela redação desse inciso, "os empregados de uma emresa integrarã:

-um mesmo sindicato, constituído ,segundo o ramo de produção ou a atividade

da-elI~resa; " categorias inteiras e vários sindicatos 'atuais serão muite

prejudicados. Por exemplo: como ficaria um assistente social, um enfer 

meiro, um.médico ou)ornalista que trabalhe ~;em uma empresa química:' fa.o.

maceutica? iTeriam -e~es que-ser·desligados-do...seu-respectivo ;sindicato de

assistentes sociais, enfermeiros, médicos ou jornalistas e serem obriga-

A mudança de base de cálculo da contribuição previdenciá
ria relativa ao emprêgador. que ora sugerimos. tem por obJetivo à

liviar Q ônus financeiro das micro, pequenas e médias empresas, Id~

corrente da sistemática de cálculo das aludidas contribuições com
base nas folhas de pagamento .. Como se sab~,'es~as empresas são as

grandes absorvedoras de mão-d~-obra no nosso mercado de trabalho

~, ~UL lsso~ ~esultam penalizadas Com ~.s~5temática hOJe vigente ..

Convém notar, ademais, que com a disseminação da tecnolQ
~nforrnática a indústr1a e o comércio estão Se aparelhando

dia" '"computadorizandoll seus serviços de modo a âbsorver

Leua ~ez menos mão-de-obra e, assim, livrando-se do ônus da contrk
buiç~o previdenciária.
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Por tudo isso, entendo que a med~da ora pleiteada é de

Justiça e de grande alcance social.

·"-....,~liã:,1
~-f..Oy.~ ,

________________ TUTO/.lUSTlfICAÇÃO -,

§ 2!2 - A exploração de riquezas minerais e de recursos naturais em terras indí

gl:!nas obrig~ à destinação de percantual çestebe.lec.íoo pela lei crdínárIa.río va

lor do bem explorado, à execução da política indigenista nacional e a programas

de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do

cumprimento da obrigação aqui estabelecida.

.:lJSTIFICAÇIlO

§ lº - Justi fica-se dada a capacidade relativa das populações envolvidas.

§ 2º - A lei ordinária disciplina a matéria, não cabendo, a nosso ver, a criaçãp

de exceções que não possam ou não venham a ser cumpridas face às necessidades

de desenvolvimento e de expansão do país, na conquista de novas fronteiras e na

utilização de recursos escassos, indispensáveis ao País.

Acrescente-se, "in fine", no a r t , 61 (lo sul-s t í t.ut í vo

da Cond ssão da nrdcn Social, a expre s sfio "nF FP:S ).llC\HTT"flS".

A redacãn final sflria entãn:

Art. 61 - ~ vedada a an l i ca câo elC' rl'cl1rso~ 1'1íl,licns,

Lnc l us ãve as r cco í tn's (le C1T'nrl'l'õ:l5 "~tatail'õ,

parfl const í tuãcão ou nanutcncfío d e cntic1a

eles de' Prthridência Privada nc fins lucrat.!..

\'OS.

Justificação:

Jnd.í scut Ivc í s nr('lnóc;ito$ soc í n i s jt1~tiCic[l1J nr("·iclê~

c í n p r i vnda roem fins Lucrn t i vo s , (1(' cn r a t e r COT"n]C'MC"ntnT, ..1il:

tinta dé1l,rcvic1ên c i 3 social nncnn s nr-l os nsnr-c r o s ror"":ll c; c1('cor

rentes ~n nosicfio de carla UMn, nnis n nrnsn~C'ntn ~nl1tTitl~ri0

,.... Tll:XTOI.JUST"ICAÇÃO _

f'R(F()STA IOlIFICATIVA AO SU3STITUTIVO

§ 3º do Art.79 - Suprimir

.1lSTIFICAÇ/UJ

Não encontramos justificativa pata um órgão específico da Administração Pública

Federal subordinar-se a um Conselho de Representações Indígenas, o qual,acredit!.
mos, deverá ser constituído de integrantes que gozarão de proteção especial, e

com situação bem definida no CÓdigo Civil Brasd.leâra, e administrar em causa

própria, dada a sua capacidade relativa. Melhor seria passar a direção do órgão

aos próprios índios ••• O que ,obviamente , não é O caso.

Ih,t. 80 - As terras ocupadas pelos índios serão demarcadas, a eles cabendo sua

posSlio;Jermanente, com direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do so

lo, das utilidades nele existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito

de navegação.

.1lSTIFICAÇ/UJ

A presente proposta elimina o usufruto exclusivo do subsolo, já que é um prece,!

to constitucional a ser preservado aquele segundo o qual as riquezas do subsolo

pertencem à União (Art.99 e parágrafos 2º,39, 49 , 59, Art.lO, Art.l1, Art.12

do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica). Permanecem os § 1º,2º e 3º

do Art.80.
,·r:'rr'r.c; fH'10 e('ii:{.rC'S~(l "nc í onnl , CO"lO foi o caso (1., lC'i f..~"z':'/77,

que rc!"ulnrtcntn c fiSC3.~~Z~n.s :'1tj':i.cl:l~f'R dn s- C"l"'Itje'.u1c c> "f' ~~rC'
vic1êncin ~')rivnc1f1, scrâo rC~C\Jt.'it:H1Hs.r.oj ncr eô í.tnndo r o s t c r o s> '

peito IJlIl.' lIr.! l"iJhiin l.' o í toccnro s nil trn1->:IUnc1nTC'S !>rn~il(';rns,

Art.81 - São nulos e extintos e não produzirão efeitosjurídicos os atos de qual
quer natureza. ainda que já praticados. Que tenham por objeto o domínio. a pos

se', o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das ri

quezas naturais do solo nele existentes.

.:lJSTIFICAÇ/UJ

Conforme dado para o Art.80.Permanecem os § 1º e §2Q •

tizr..r-5C' un icC'tlJ de j\\5ti~:", trnnC'uilj~~nt1C' (. p:::- ~oci[ll' tiío

r~'I~jnlo C ct",.,{~t1i~t:lo'o PllÓS Jnn.r:os anos de estudos, dehéltf'~ e

WIT/\ LI """"',:-
,'(' IH1 1\.- ------'

"0 1n o
• l sj](i.r... '.

pt!rfojil{1{1 j:~~';.i~ni,·l<,':, ~1(" 11.1'~FC:.·tiv(ioO 'r ,,1Ô';1 1 r.", '~r·C1.,i"'t 11. ~

intl,'./í_]i =;lT. lfl'Ptfic;p'. :::~t.:lli~it;i! ;nr.;, r"JJ1{" .1 0' "l:J·l,'C':~' ••c:': •. ~

"
: ·IC-;C'fU·".

I'RCFOSTA IOlIFICATIVA AO Sll3STITUTIVO

r:-r fl1lTO/JUSfl'ICAÇÃCt _

Considerando que o termo f8r~il idarlE! diz r e s p e i. to à por;s~ld l'idtJop

ou não de uma fecundação, incluindo, portanto, tullluám os illdiv~c!uus

est~reis e o termo natalidade diz respeito somente ao n8Gcilllollto,

abrangen~o apenas as individuos f~rtei5t julgan10s que o tcr,llo fer

tilidade é o mais adBquddo nBsta redaç5o.

f:_·..·;;t-=j
tJ 9 -;"6~-8iJ

AUfOfl---------------,

__________ ..U: ... "lo/tOlllssio/luacOIl",lo-----------êl II - lXllISS/1O DA mOEM SOCpu.

~Ã 750201.0'
~..·_.....:oe:::::.PU::.T:.:.A=OO.:...:ERAl:::.:=OO:::....TR.:.:.::I::..:NJAIJE=-=:::....o:_---------------1

Art.82 - SUprimir.
.:u>rIf"ICAt;lUJ

Os termos expressos para justificar a modificação proposta para o Art.80 enqua

dram-se à presente proposta.

§ lI! - Suprimir.

Supomos que o Estudo nia ofe~~cDr~ ~ papu]aç~o w~tudOD ciurltfflCOO

de regulação dd fertilidade 4LJe a t e n t em contra a vida, J" quo c.ibu

a ele assegurar o direib à 5i3úde. Nuste sentido I propomus n altor.!2

ção úa exprcL~ão "qu e nõo atentem co n t r o a vida l1, pel.J u x p r !"H.~I.)

"que não atentem contra a-sa~dB". por acreditarmos que 9110rdn maior

cour&ncia COlll U IlrapDuln oprULerltadG.
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Nova redação ao artigo 92, do substitutivo do relator da Conu.ssão de Orde~ sociiJ..

Inclui-se parágrafo ao 1\ru.go 57 o s cqu í nt.o leor:

§ lo Fl.Cu. assegurado a aposcntndoriu às UOIl.:tS de ca:"l, quo
poderão c"ontribu.l.J.- para a segurid':tdc soc ac r ,

JUS T I F I C 1\ T I V 1\•

"Art. 92 - Serão submetidos à aprovação dos órgãos competentes do P

der Executivo de defesa do meio ambiente e de recursos natura1S, aSS1m como à ~e

via comunicação 80 Congresso Naciona1 os planos e programas para:

a) - a uti1ização da floresta' amazônica, da mata atlântJ.ca. da zona

costeira e das bacias hidrográficas;

f: 'fora de dúvada a contribuição dos serviços da dona de CCl',il 1..1 ge
l-ação de renda f41l1\iJ iar, ombora consli tua uma c~onUI.iJ.1 1 nv 1~) í \,(,1 -;
ignorad~ pelas estatisticas oí1cia1S. ?or outro laao, l"lJh~0G ~c
mulheres t~vcrüm SUdS ütivic1ndcs prÕí1SSl.onais aupr um ú .. lS por C.1U I
sa dos sorva cos doscnvo Lv.í.do s no recesso do lar. J\')sun, alé ilP~H,lO'

como meda.da reparadora ào mulheres que não t a vc rnm accc:..O ':1 una vi
da pzo Ea s s aonaL, se: l.mpõe a conccssdo da. aposcn t.cdor i a .~s don.». de;
casa ..

b) - a insta1açâ'o e ampl~ação de usinas nuc1eares, hidrelétricas e d

indústria de al.to potencial. poluidor".

Just1ficatJ.va:

supr Imruu-so 05 itens I a Xdo 'JrL. 30, p.:t~,:.,l1H10 o
llcoput ll do art. 3Q a ter a seguinLe J-CdilÇ~O:

IIS dO a s s equ r-ado s aos t).·nbnlhnl..lon"b dOI1l(·!;.t J (·IJ'., .:', I t'm
de outros que v í som cl melhoria de s ua coud.i ç.lo !;OGJ,t1, ~'. lll'I'J-~

tos pr-cví.s Lo s no art. 2Q, a Le n s , a Lfnou s c p.:lr.:i<jrufn~;, l'tllll l· ... - ;'

ção dos a Lon s XI, XII, XIII, XX, XX! e lhlr.:i\]rufu 30."

•
JUS'l'U'IC/\'rl V/\

Na forma proposta, a Carta Magna estabelecerá a intenção soberana

preservação do meio ambiente e de defes~ dos recursos naturais, e perm1t1rá agi1

;;ar o processo dec~sórJ.o sobre empreendiment:bs fundamentais ao desenvolvimento

c~o-econômico do PaIs.

r.:-r TEXTO/olUSTI,.ICAÇ;.O '1

~_-DA 750.-aQ&~7·" _
- .: AUTJUI

'oEP.oIONíSIO OAl-PRÁ
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Se o emprc<ji1l10 domô s t.ico pro s t a SCJ·vi Ç'O·. c ,"\.11.10
r e í.r rbu í.çâo rucotso a r cu.unc r acfio , nãu h.:i como Jl,JO :..ou}. .h~Lc;-lu:., ..1(1~;
principio~ con s t i.Luc í orra r s c dema i s 101.S quo rCCj('m O', d í r-o i li)'.
dos trc.1b.:'1Jhac.lorC"~~. n. n Loqa ç âo de quo o t.rab..llho (lr)l'lé·:-.l'l u n:;'\' q .•

ril Lucr-o n50 dcvu }il"]· motivo pl1.r.:l r-xc Lus âo ou djIIIIJIUlc;:itJ d\! di"
rci~o& nua oiuprcqndos domô s t.d cos , -.

1\] ~JlllIS d r ro i los n50 -ro oondur nm c-c-ru ..\ n.r t v: l','.!

trabd1110 domê s t.a co , dc.lí n s cxce çõcu l)rcvlGL.:lZ no f.lJld] dl'l.loI
Emcnuo.l..

IMITA

dias de férias anuais remuneradas.

Justificativa:

o gozo de férias anuais;de 3D dias remuneradas, permite ao trabalhador um

descanso justo pelo serviço prestado à empresa. A remuneração em dobro oneraria sS!.

bremaneira as despesas de. pessoal do empregador, o que viria atingir diretamente o

consumidor final no aumento dos preços do produto e ao empregado seria um falso ben~

fícÍo, pois haveria, provavelmente , uma!baixa salarial e demissões com o passar do

tempo.

'!~j -",. -----) "'-"-'--------------~- / / "'T--- } ..

------;-J/~DA 75Õ20~5 ~.I ~ DEP. OIONí~IO DAL-PRÁ

I L!J PLlHAlIlO/COltllSSio/aUBCOlllasio

i C COMISSÃO DA (ROEM SOCIA'

DOS 'fR1\B1\LIl1\DORES E snr{VIDOl~ES PÚBLICO"
D-OSTRAi3Af.TIALioRES

Acresc~nta-sc ao artigo 20 o inciso nO XXVI, com il se
guinte redação:

llJ~---- ---:: ---'-_w 1'\..«IlM'I"I,.~I,II~'''.o/l.u\\c\)w.I\)')"j) ~ ~_ - --- w_ ~-l

COj~tSS.\O DA üHUel<1 SOl'IA].. .. . • -.-J
,

--------------TflCTO/JUSTlfIC"I,;.CI--------.----_r
;

11 Garantia de assi~t~nciél, pelo cmprcguuor, aos [J..11105 c

dependentes dos emprcgados, polo me~os até seis (06) anos de idauc,

em creches "e pré:"escolas, nas, empres~s pr í vada s c Qrgiios píibLacos , 'I
justificaçÃO

A garantJ.a de a1.:.cndimcnto até seis anos de idade em crC" 1
chcs e pré-escolas, COIllO obrigação do Estado, incluído no a r t., 3P, r n

c~~o ~II, da Comissão da F,uníli~, d~ EdU.::~ção, Cultura c Es,,",ol'Lcs, d~l
CJ..cncJ.a e TccnologJ..u e da C;ombnl.caçao., CapítuJo I - Ucl elluç...c:.:5o, CI1J-'

tura, Esport.es, Lü7cr c Turismo, prc&GupÕC a con t r a-epa r t a d.i Ud SOf.,;.l.t.~

dada em assumir tamb~m corno dever esse at.ond.uncnt.o , a t r ..ivé s Ui.1:; ("mpr~.:
!las públ~cas e privàdas.

No caso específico das empresas pri.vadas , que B50 proüu
to.ras de bens, e onde está concentrac1a d ma â o r parte da III~U-Ul'-obJ:.:l,

faz-se indispensável a Lnc Lusfio des sc inciso, de mudo ü il'.)segur"lr ..l(J:

trilbalhaool"cs, home-m. e 1I1U] hc.rcs, il pons Lbí.Lí ch"Hln <h..' doscnvo I vt'rl..'!·1

acus ofícios, com a. garantiu do local ólP~~OpJ.-jild0 }h1.rol ..i t ond Lmon t o ,li" ,

seus f Ll hon , pr'opLc aundo ..1 o n t os , Um..l I'o rtu ..tv·'io C'\lUC,H'10JJdl Ilt"l"l .: •.• i ~~.lI
par;L que se incluam e particJ.pem como {uluro$ Citl..ldi'i.os n.t orq.rn r Z..h••tU

social' e pol{tic~l do pai,;.

r;-r----------------TU.tO/oIUSTI'IC.açio------------------'

NOVll REOAÇÃO AO ARTIGO 16.

Art. 16 - Aos beneficiários de pensão, por falecimento, ~alquer que tenha sido o
evento causador do óbito, assegura-se a manutenção da totalidade tios proventos,

vencimentos ou remuneração, gratificações e vantagens pessoais a que fazia jus o
servidor falecido.

JUSTIFICAÇÃO

A redação anterior ficou pouco abrangente para lJl\ assunto de alto in

teresse para os beneficiários de pensão deixada pelo servidor público.

É indispensável ~e a Constituição fixe norma definitiva que evite 1h
terpretação restritiva dessa concessão.



.....---------~----

- proposta seria um ponto de 6ÇJUilíbrio, ou seja, 44 horas semanais com jornadà de~

horas diárias e intervalo para repouso e alimentação. A redução para 44 horas, 'I
porcionaria ao trabalhador mais horas com sua 'família e traria benefícios à empr

no que se refere à produtividade qJe seria alcançada é"bm a satisfação de seus fu\
nários. .,/87

~.
~:-Oà. 75_0Z13~,~ ,- j,;
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Federais de qualquer'
~~__----------_--_TC.TC:~USTlrrc..;io------------------

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Das disposições transitórias
Do meio ambiente

Emenda
Art. 90

Acrescente-se

ParágrafO 12 - Fica isenta de tributos Municipais, Estaduais e
natureza, as áreas" de terra com florestas naturais.

parágra fo 22 - Lei complemel)tar regulamentará a aplicação e execução desta lei.

.-.,.---------- .. L~N .. "IO/ÇO.. I:s3io/SUDCO.. ISSio--- ,

_c--------------__ TUTO/olUSYI'ICl,çiO,- -j

Justi ficativa:

É notório qJe a extinção das reservas florestais é una realidade que tem
nos preocupado.

Nas regiões Nordeste e CentrO-SUl, do Brasil, verifica-se que estas reser
vas estão praticamente extinguidas nos dias de hoje, o que nos leva a questionar s;
bre os desmatamentos irracionais que estão em pleno e ininterrupto processo de expan

são. É mister que assumamos consciência de nossas responsabilidades para com as çera

ç~s futuras, preservando-lhes uma parcela da natureza e incentivando o refloresta_
mento.

Para que isto ocorra, sugerimos a isenção de tributos municipais esta.uw-
aIs" e federais de qualquer natureza sobre áreas de terra com florestas naturaãs.nos

parecendo ser a melhor forma de incentivo para a manutenção destas poucas áreas exi~
tentes.

Acrescentar ao item VI do art. 11 
SEÇ1i.O 11 DOS SERVIDORES PÚELICOS

O seguinte:
"Facultado sua conversão em indenização pecuniária, se não gozada

ou contada em dobro, quando da aposentadoria do servidor"

JUSTIFICATIVA

o instituto de ~i~cnça especial, de há muitp insti 
tuido não tem p~aticamente siuo utilizado para gozo, e simpLesme~

te contado em dobro para apOsentadoria, para muitos se~vidores,~~

pecialmente, para aqueles-que-detem-cargo de-chefia, em-virtude'

da_l~gislação vigente.não admitir gozo da. licença-no exercício do

cargo de chefia.

Recentemente~,conformepublicação oficial, em vários
jornais (recorte Jor~ãi do-Brasil, 09.05.87) dos Sindicatos de

vários Estados foi anunciado acordo dos ferroviários e com o Exmo

sr. liinistro dos Transportes e a direção da Rede Ferroviária e
CBTU, em que ficou confignado o princIpio no item 9.

Ilem 1 - Pagamento de Licença Especial não gozada quando da apose~

Tal procediuen(~até aqui existente tem levado muitos

funcionários a não gozá-la, nem contá-la em dobro por já haverem '
-completado 35 anos de serviço, e não necessitarem de tempo para a~
sentadoria.

tadoria.
A emenda oferece coerência com a_decisão governamental e é pertine!!

_'_te" _.!l'!!,lll....JLi§~:_:...o_~_t~!!Uly~...!X-ª-tÊ das Nri~!!!.~~da~_dobE..0..:.._
anuais de 30 dias remunerados.

trabalhadores

Al't. 32

Parágrafo II

Gozo de férias

=----------------TItXTO/..usTl'IC...çiD--------~--------i
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coaSsRo DA IREM~

~A~7~~f

(!J

O gozo de férias anuais de 30 dias remuneradas, permite ao trabalhador um
descanso justo pelo serviço prestado à empresa. A remuneração em dobro oneraria so

bremaneira as despesas de, pessoal do ~regador, o que viria atingir diretamente o
consumidor final no aimento dos preços do produto e ao empregado seria lIIl falso~

fleio I pois haveria, provavelmente, uma baixa salarial e demissões com o passar do

~temPo.

Jus tificativa:-------

~A-7SÓ~12-:'5_

flDEP. DIDNÍSIO DAL-PRÁ

Dos trabalhadores

Art. 22

Parágrafá XIV

Duração de trabalho não superior a 44 horas semanais. não excedendo de 8
(oito) horas diárias, com- intervalo para repouso e alimentação.

.lJstificativa:

A redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais não nos par~

ce viável em um país em desenvolvimento como o Brasil. O país necessita aurentar sua

produção, não sendo a redução drástica de 8 horas semanais a melhor solu'ão.· Nossá

Él1IIInA-ea O S JlI •~ O f*I. di Art. IS.

eâidIIiA cp! unto • IlIltez....lIÇ&lI CDD • UIsprqlrJeçlln

'c:msUtuellI Cepftulos r-tJnentes " CQoIISSID DA 0lGANIZAÇm 00 12
TIm - I1

1:aIpet". Úlica • lll<d1UilV-U. aoPresldente da Rlllll1'tUea.
cIepxetar a intervenç§o e desIlprapr18çrlo federal nos serviços d!
aú:Ie de natureza p&11ca e ou privada,~ cpl 1lblIet1da li ...
prec!açl1o cio COngresSo NlIc!onI1.

A rueaçlIo do Interventor dIMlr4-cor:espcnder a .Ind1ca;l&J do

MlnlsUrlo .feto " tllIIllIda dlI dlIc1sllo. eendo VIIllMlI 110& escallles

~~ a respcnseb1l1d2d1 ccnferlcla MSte Pllrigrafo.



= TI:ICTO/.JuSTIFlca;io _

ART. Constituem encargo do empregador as despesas de
transporte coletivo do ~rabaJ~~or.

~....~
'9,tD6 /87;t:OIUSSIIO DA ORDEM SOCIAL

Acrescenta-se ao Substltutivo do Relator da Comissão
da Ordem Social na Seção IV; dos Dispositivos Gerais, o seguinte •
dispositivo:

DA 7S~17<tÓ"
~ONSTI~UINTE JOS~ MAURICIO '

__________ ..L~HAltIO/CO .. I'siol.UhCOYI!l!SÃO---- _

tJCO~IISSÃO DA ORDBI SOCIAL
r.,,--------- .LI.....l"O/CO..I'do}&uacO.ISs1Cl ~ ,

.

r:- - - - - - ..,....- - - - - TItllTO' ''uSTlr tcl ção

•. Acrescente-se a l~tra ( e ) no item r, do A~
: tigo 29, com a seguinte redação:

J05TIFICAÇ1\O

a estabilidade no emprego dar-se-á após
10 (dl~Z) anos de

Artigo 29 - •••••••••

,Item I - ••••••••••••

a) - ••••••••••••••••

b)· - ••••••••••••••••

c) ••••••••••••••••

d)

e)

serviço na mesma empresa.

JUS T I F·I C A ç 11 O

A Emenda proposta tem o objetivo de assegurar através
de norma constitucional o transporte gratuito aos'trabalhadores.

Entendemos que os encargos com despesas de transporte
dos empregados deva ser da obrigação do empregador.

Várias empresas, já adotaram o sistema de transporte
dos seus empregados e-este benefício indireto, no nosso entender

'tras muitas vcntagens, tanto para o patrão que, com incentivo vê
uma maior e melhor produtividade e o trabalhador por sua vez, garan
te uma solução de se locomover para o trabalho, pois na maioria das
vezes metade do seu salário fica no pagamento das despesas com
transporte.

Esperamos, portanto, que os ilustres Constituintes
dessa prestigiosa Comissão decidam, pela inclusão no novo texto
constitucional, d~ste dispositivo.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

JUS T I F I C A ç 11 O

Acrescente-se ao Substitutivo do Relato~ na Seção IV,
dos Dispositivos Gerai~ o seguinte dispositivo:

ARt. Todo o ato praticado por servidor público, tipi
ficado como ilícito penal, será obrigatoriamente apurado em rito su
mário, por um promotor de justiça, pa~a tantb designado, ficando o
autor do ato, por iniciativa do agente do Ministério Público, afas
tado de suas funções até o término das operações, sem perda de sua
remun~ração.

t: CONSTITUINTE JOSE MAURICIO
...-- JOLUAIlIO/cOVlssio/au.cOM'SSÃO---- _

e= COMISSIIO DA ORDEM SOCIAL
r=1-----

Tt
' TO' "lUSTIf' ICAÇi o _ --: -.

r=PAIlTIDO--

P D T .

gados, ê necessário
no emprego, que não
.issão.

Até como estimulo e respeito aos bons empre
que se estabeleçu o prazo para a estabilidade

~__ __•__ _pod_e__s_e_r_,d_e__f_O_fM__• "9"'~" d.... .~

f!j-C-0-M-I-S-S-'-1O-0-A-O-R-D-E-M- ;~K~~~~'"SSi.Cl/llUllCO"'ISSio

..... TEltTO/"lU!lTIF1CAeio-- ~

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.
. i

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
-da Ordem Social o seguinte dispositivo:

~"AI\TIOO--

• P o T ;

,
~OATA----",

'o9J 06187;

CONSTITUINTE JOSE MAURICIO

Assim como a Constituição deva garantir os direitos
dos servidores públicos, deve também, estabelecer os seus deveres.

Na proposta que estamos apresentando, estabelecendo a
apuração de ato praticado por servidor público, tipificado como ilí
cito penal, visa garantir a administração pública a sua seriedade e '
transparência em relação aos atos cometidos pelos seus servidores '
dentro da sociedade. Por outro';lado, trata-se de uma medida que va-

,loriza o servidor público que exerce dignamente a sua função e pena
~ liza aquele, que exarceba na prática de ato não concebível pela so~

ciedade.
No nosso entendimento, o servidor que pratic~l ato

condenáv~; deva:preceder de uma apuração obrigatória através do ri
to sumário, poi um promotor de justiça, que determinará o afastamen

,.. to do funcionário da administração pública, sem no entanto perder ã
'sua remuneração, até o término das operações.

A Carta Constitucional de 1987, não poderá deixar de '
~~~~ntir normas de salvagurda da administração pública e da socie
dade.

-=r---------- PLEM,UIO/cONI'sio/sU'COMI!lSÃo--------------,eu ~OMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

Dá nova redação ao inciso XIV, do ~rt. 22 , do Substi
tutivo do Relator da Comissão da Ordem Social.

JUS T I ~ li C A ç A O

XIV- A Constituição a~segura duração diária do traba
lho não superior a seis horas, com intervalos para repouso e alimen
tação, salvo os casos especiais definidos em lei.

o brasileiro, segundo o número de horas que cumpre
por ano, é o assalariado,que mais trabalha no mundo, equiparando-se
aos semi-escravos sul-coreanos, segundo'estudo dos sindicatos.

Deve ser considerado ainda o fato de que o trabalha
dor brasileiro é aquele que. hoje desfruta da menor renda, razão por
que não têm procedência os argumentos de que aqui se paga o menor
preço por determinado produto, como ocorre com a gasolina, para ci
tar apenas um exemplo.

Não se pode esquecer também de que as taxas de juros
correspondem a um terço dos custos, o que faz com que, por mais que
·sue a camisan , o assalriado dificilmente conseguirá melhorar o seu
padrão de vida - para quem detém o'capital, é préferível o seguro
investimento no mercado financeiro do que a incerta rentabilidade
dos investimento produtivos, que poderiam reduzir os custos das
merca~orias, parte consumida pelos trabalhadores.

Também não se pode'esquecer de que nos países desen
v~lvidos se trabalha menor número de horas, com aproveitamento in
tensivo de equipamentos e máquinas necessários à atividade econô-
mica. .

São razões que levam à necessidade de diminuição do
"un,ero de horas de trabalho, por isso, resolvemos apresentar Emenda
np'ite sentido.

m---- TEXTO/JuSTI'lcaçio__-- _

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.
ART.Os salários, vencimentos, soldos, pensões, prove~

tos de aposentadoria e remunerações serão reajustados automaticamen
,te, pela variação acumulada do índice de preços ao consumidor 
-quando essa atingir vinte por cento no periodo de seis meses, conti
dos da promulgação desta-Constituição.



JUSTIFICAÇ1l0

o objetivo da presente Emenda a norma Constitucional,
é.institucionalizar o chamado "gatilho salarial", de forma a que,
f~gurando na C~rta de 1987, seja mantido no ordenamento jurídico '
constitucional brasileiro.

A razão. é simples, já que se trata de medida que ~ai
ao encontro do real e legitimo interesse do~ trabalhadores, que se

.gundo entendemos, têm direito ao reajuste automático em geral, de
forma objetiva de acompanhar o processo inflacionário.

Não há dúvida de que se trata de um mecanismo realmen
te eficiente e que não comporta qualquer tipo de interpretação ja
q~e, verificada a taxa inflacionária, medida objetivamente pelb in
d~ce de preços ao consumidor, e desde que atinja num período de
seis meses, conta~os da data da promulgação da Constituição de 1987,
o percentual de v~nte por cento, os recebimentos dos trabalhadores
ativos e inativos e de seus pensionistas serão automaticamente cor
rigids. -

A institucionalização pretendida é justa, oportuna e
necessária, pois protegerá, principalmente, o trabalhador de baixa
renda e aquele que vive exclusivamente do seu trabalho, ensejando a
que e~e possa ter recomposto, de imediato, o valor dos seus ganhos
m~nsa~s. Portanto, contamos com hossos pares Consti~uintes o devi
~=~provimento da Emenda que oferecemos ao Substitutivo do ' Relator
da Comissão da Ordem Socil. ~

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

conizamo~ ~ue a correção monetária permanente dos salários venha a
·ser dispositivo integtà~çe do novà texto Constitucional em elabora
ção.

Entendemos ser essa a única fc~ma segura e eficiente
de garantir-se a proteção dos salários dos trabalhadores contra o
perverso processo inflacionário, sem que sej~ necessário qualquer

.medida de natureza administrativa ou legislativa para que se dê a
recomposição do poder aquisitivo dos salários.

Em apoio à tese que defendemos, suficiente é lembrar
do decreto-lei que instituiu o famigerado Plano Cruzado, estabele,
cendo um mecanismo de correção salarial vulgarmente conhecido como
"gatilho", o qual, no momento, vem sendo contestado pela equipe e
conômica do governo, que procura uma maneira de eliminar esse meca
nismo.

Na hipótese de que a nossa proposta venha a ser incor
porada ao novo Estatuto Básico, acreditamos em que rapidamente se
converterá em tradição da nossa Lei Maior, tornando difícil se não
.imrn~ível modificar o seu espírito, que é, justamente, o de prote
ger os salários dos trabalhadores contra a ação devastadora da in
fla~~n galopante.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

~O&TA---''o9f 06/67J

~~-------------_-TE:XTO/"uSTII'IC..çio,--_-------------.....,

ART. 12- E vedada a acumulação de cargos, funções ,
·~mpregos e proventos da aposentadoria na Administração Direta e In
.direta, aplicando-se-a, a servidores e e~ervidores civIs, milita
res e pára-militares. Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do
~qngresso Nacional, poderá estabelecer, no interesse da administra
Çã9 pública, exceções à proibição de acumular, inclusive quanto ao
exercicio do mandato eletivo, bem como disporá sobre a forma de
responsabilidade pelo seu descumprimento.

QA7S0~20~6· AUTO.--- ---,

CONSTITUINTE JOSE MAURfCIO

"l.fNA'Uo/cOWI!lsio/sUIlCOllIllSSÃO- --, ~D.lT"~

~ COMISSAO DA ORDEM SOCIAL ~ ~06~J
....,__--,- n:xTo/JUSTlfICAÇÃO- _

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator, na parte
referente a Previdência Social, Seção 11, o seguinte artigo:

parágrafos -,
Dá nova redação ao art. 12, suprimindo seus incisos e

JUS T I F I C A ç A O

1';'1.--------------:-'--Tt:XTO/.JUST1FICAÇio-----------------

§ Onico.- Nenhuma contribuição e tributo incidirão so
bre os proventos da·aposentadoria.

ART. Os oroventos da aposentadoria do contribuinte da
Previdência Social serão reajustados em iguais épocas e nos mesmos
índices oficialmente fixados para o Salário-Mínimo, de tal modo a
permanecer imodificado o índice inicial da aposentadoria.

JUS T I F"I C A ç A O

-'Em um Pàís com as características do Brasil, no ,qual
prevalecem elevados índices de desemprego e Je subemprego não se

-pode admitir que um grupo privilegiado de civis e militares detenha,
duas ou até mesmo três acumulações proibidas, segu-ndo denúncia for
mulada, publicamente pelo Ministro da Administração, no'~entido da
existência, por baixo, de mais de dez mil acumulações ilegais na
administração pública.

Aliás, não é apenas em relação ao desemprego e ao su
bemprego que essas acumulações afrontam a dignidade do serviço Pú
blico brasileiro, já que também os próprios servidores são por elas
injustiçados, à vista de que a imensa maioria dos beneficiados por
essa prática imoral cai no serviço públ~o de pár~-quedas não tendo
com ele qualquer tipo de compromisso, por não pertencer aos quadros
de carreira das repartições que fazem as suas designações.

Entendemos, por isso, que o exercício de cargos de
Direção e Assessoramento Superior - DAS; de Função e Assessora-
mento Superior - FAS; e de Direção e Assistência Intermediária -
DAI, deve ser privativo dos servidores de carreira, com o que esta
rão recebendo um grande estímulo para que possam melhorar a sua for
mação profissional. -

Assim, esse nosso esforço é no sentido de valorizar o
,servidor de carreira; obtendo, em prazo curto, a sua profissionali-

,~ação, a fim de que melhor possa contribuir para o desenvolvimento
Sócio-econômico do País.

Cuida-se, portanto, de estabelecer, pela via constitu
cional, a proibição de acumular funções, empregos, cargos com pro~

ventos da aposentadoria, na Administração Direta e Indireta.
Estende-se a proibição a servidores-e a ex-servidores

civis, milítares e pára-militares, ressalvando_se porém, .q~e, Lei
complementar, de iniciativa exclusiva do Congresso Nacional poderá
estabelecer, no interesse da administração pública, exceções à proi
bíção de acumular, inclusive quanto ao exercício de mandato eletivõ.

A fim de que não se torne um dispositivo inócuo esta
belece-se que a mesma lei complementar fixará a forma de responsabi
lidade pelo seu descumprimento. -

Trata-se sem dúvida, de providência altamente necessá
xia e oportuna, a qual esperamos ver acolhida no texto Constitucio~1

nal, através dessa nossa Emenda, que apresentamos ao Substitutivo
do ~minente Relator, da Comissão da Ordem Social.

~OATA---

"9,,06/87

~ .... ftTIDO-·-·-'

_, P O T

o simples dispositivo de épocas, índices, cargo, fun
ção ou posto em que haja ocorrido a aposenta. Jria não concretiza a

,referência básica entre o inicio da aposentadoria e a sua continui
dade. Daí o que ocorre atualmente, continuará ocorrendo, com o cons
tante achatamento do valor da aposentadoria e do seu poder aquisi~
tivo, quem se aposentou, por exemplo: com 9.7 salários mínimos, em
junho de 1986, recebeu em março de 1987, apenas 9.0 salários míni
mos, sem que ninguém lhe tenha feito nenhuma ofença leal. A lei,
ela própria é que subtrai ao aposentado do valor de seus proventos.
Urge, pois, já que o espírito do texto proposto pelo legislador é
de corrigir tais distorções, que se acrescente à generalidade do
texto algo que concretamente impeça o desvirtuamento da intenção do
legislador. Um Inspetor de qualidade, mesma qualificação em todas
as grandes indústrias do Pais tem, de fato, uma enorme variedade de
'saláríos, que acompanham todas as variáveis dos mais diversos prorn1
tos em apreço. Onde pois, amarrar o dispositivo legal a não ser na
referência ao salário mínimo regional, ao número de salários perce
bdos no momento da aposentadoria, salário que se quer justo e capaz
de manter humanamente vivo e hígido todo o cidadão desta Pátria?

Eis, as razões, as que de pronto saltam aos olhos pa
ra justificar a nossa proposta de Emenda que, submetemos à conside
ração dos nossos pares co~tituintes.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

·COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

f!D;NpA 7S022'r-4. .UTO.;:...· _

~~ITUINTE JOSE·MAURICIO

1":1.---------- I"Ll:" .."'o/COAl'ssio/SV.CDIlII"lIIÃO-------------,

'.

Dê-se ao inicso IV, do art. 22, do Substitutivo do
Relator da comissão da Ordem Social, a seguinte redação:

IV-A Constituição assegura aos trabalhadores a corre
ção monetária mensal dos salários, sempre que a inflação atingir a
taxa de O,SS.

Sala das .Sessões, em 09 de junho de 1967.

jus T I F I C A ç A O

Tendo em vista, a i~portância que o tema assume para
a paz social e para os próprios destinos democráticos do País, pre-

, ,.
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O artigo 29, XXV, § 19, I - passa a ter a

CONSTITUINTE JOSI! CA~~RGO

gUinte redação:

EMffiOA'-75022&5
tC:-,~~~~~~ __

________ I'LJNÂ.llO/coul'.ÃotluICON!!lslc----- _

~,
C-:...._~Ç~O:.:!.!.I:.:lS:.:S:::Ã~O~DA~O~R~D::::H:::..I...::S:::O::::C~IA~L::'_ .......

~P"IITlDO--,

REDAÇÃO AO ARTIGO 16.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

. TCltTD!.,/USTl'ItAÇÃO-----------,------

rWA
ART. 16 - Aos beneficiários de pensão, por falecimento, qualquer
que tenha s1do o evento causador do óbito, assegura-se ~ manute~

cão da totalidade dos proventos ,-_venciment-os--<>u-remuneração,--gr2-
t1f1cações e vantagens pessoais a que fazia jus o servidor fale
cido.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 29 •••••••

XXV .
§ 19 ••••••••••
~.- 'depois de esgotados os entendimentos- cOm

a classe patronal, compete aos trabalhadores definir a oportunidade
e ã~bito de interesses a'defender por mp-io de greve.

A redação anterior ficou pouco.abrangente para um a~

sunto de alto interesse para os beneficários de pensão deixada p~

lo servidor público.

~ indispensável que a Constituição fixe norma defini
tiva que evite interpretação restritiva dessa concessão.

._----------~

JUSTIFICAÇÃO

! necessário estabelecer-se o direito à greve
depois de es~otados os canias de negociação entre empregados e e~.

- ')pregadores, para que nao.volte ~ acontecer o que ternos visto ultima
mente, onde as greve~ são deflagradas para posterior negociação •

CONSTI1UINTE JOSe CA~~RGO

onrssro DA ORIlEM SOCIAL

Acrescente-se artigo nas disposições transitórias:

_--------------- 'U;tQ/"uSt"'~..C.i.o------------~---

fD

EMErmA 750221:3" ~ ••,••--"-------) El-"pri.=='
~TITUINTE JOSE CAMARGO ~ c= ~

__----;------- ... e..i.'"o/~o...t,..lo/ll,tllc.llllllllJâlli----------...., IITõ;/~&l~6,/?

• COMISSAÔ DA ORDEM SOCIAL ~ ~

auTolI---.,-----------

~ TtnO'JUSTIPICA\jÃO----------------i

D1frIDA 750224-9.
l!J

te redação: Art. 31 -

Anteriormente ao Moyimento Revolucionário de 1964, foram"
prorrogados inúmeros concursos para diversas categorias do Serviço

Público, entre as quais se destacaram- os concursos do DASP para o
Ministério da Fazenda. Durante dois decênios que se 7eguiram ao Mo
vimento, Militar de 1964, poucos foram os Concursos P~blicos promovi
QOs pela'União,Estados e Municípios. O exame da composição atual dos
Quadros db Funcionalismo mostra que ~ esmagadora ~ria não . ingres

• sou por Concurso. Até mesmo em Car~eiras bastant~ esqecializadas co
mo as de Fiscalização Tribut~ia·e as Procuradorias/Jurídicas os
novo!> governantes passaram a pratic?r as ché!madas "Transformações",

"Desvios de Função","Readaptações" e"Reclassificações", convertení:lo
simples auxiliares burocráticos em Fiscais, Bacharéis em Direiro em
Assessores Jurídicos e até em Procurad?res. Prova disso é que o
Governo da Nova República efetivou 36.000 funcionários admitidos in. -

devidamente, o que na prát~ca contribuiu para d~teriorar sensivel _
mente a qualidade do Serviço Público, além de violarem o princípio
de moralidade na Administração Pública.

Alguns Diplomas Legais chegaram a ser ed~tados de forma'
absol~tamente autoritária, para facilitar a prática de contratação

JUSnFICAçAO

Fica restabelecida e prorrogada, até a nomeação do últi
mo candidato aprovado, a validade dos concursos públicos para admi~

são de pessoal, re~lizados ~ela Administraçã~direta ~u indireta da
União, Estados e Municipios, e que tiveram sua vigência interompida
pelos efeitos da Emenda Constitucional n2 8, de 14 de abril de 1977.

§ único - A União, os Estados e Municípios, não poderão
extinguir, transformar ou prover por nenhuma outra forma os ~argos

das respectlva~ catego~ias 'uncionais, nem criar novas' categ~ria~'
com funções iguais' ou assemelhadas, enquanto não tiverem sldo nome!
dos todos os pandidatos aprovados nos concursos públicos menciona _
dos 110 "caput" deste artigo.,

I I
I·
I
I

CO~STITUINTE JOSe CA~~RGO

C~MISSÃO DA ORDEM SOCIAL"

IA 750225-7'

Artigo 39 - ••••••••••
item 11 - gozo de -férias anuais remuneradasde .

JUSTIFICACÃO

O pagamento em dooro, d~~ férias, iria sobr~'

carregar, em muito, as folhas de pagamento das empresas e os cofres
públicO~, razão pela qual procuramos restabelecer o que se pratica
nos dLas de hoje. I

30 (trinta) dias.

O artigo 29, XVI!, passa a ter a seguinte r~

Artigo 29 ••••••••
XVII - gOZO de 30 (trinta) dias de férias re

JUSTIFICAÇÃO

Os mesmos motivos alegados em emenda que apr~

sentamos ao Item 11, do artigo 39, que trata d8 mesmO assunto.

munerac1as.

dação:

__________ "Lf..."\C)/~OMISSioís\KeOIlI~sio-__--------

(!1

F

, .
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Ministros do Tribunal Federal de Recursos.

ao

//

com provenlos muitos inferiores aos dos magistr~~ sujeitos

pagamento de imposto de renda, SUfici~ap~nas v{ra o que
espírito popular justamente denomina de ttmorrer devagar".

g para procurar retificar essa penosa situação .ue

Encanecidos servidores da Nação, alguns com mais de

40 anqs de serviço público exercido em países distantes e .iso1a-

JUSTIFICAÇIlO

Se~ador Constituinte Nelson Carneiro

Ar. 13, III

Redija-se assim:

dada de usufruir o "ocio com dignidade" a que fizeram jus.

cinco anos, se torna necessário introduzir "ou apoiar a aprova

ção de Disposição transitória na futura Constituição de dispas!

tivo que assegure aos diplomatas em fim de carreira a possibili

rência prematura de muitos para um Quadro Especial destinado a

antecipar a idade compulsória constitucional e estatutária em

aflige numerosos diplomatas aposentados, agravada com a tra.lsf~

Acrescente-se à Seção "Das Disposições Transitória.-

" voluntariamente após trin~a e cinco
(35) anos de serviço para homem e vinte
e cinco (25) para a mulher."

dos, muitas vezes inóspitos e insalubres, passam à inatividade

,t.UI"'OICOIlISsiO/IUICOM1SsiO----------) 'rs'/D4TALJ/
Comissão Da Ordem Social.

JUSTIFICAÇÃO

exterior, na data dessa transferênCia, convertida em cruzados aQ.

câmbio vigente na ocasião da promulgação desta Constituição."

§ 19 - Aos Diplomatas das classes final e semi-final

da carr~ira tr~nsferidos para o Quadro Especial do Itamaraty, é

assegurada a percepção da parte fiXa de remuneração recebida, no

- DA 750228·-1.

"Fica.assegurada aos diplomatas aposentados, por 182

nomia, a paridade de proventos com os magistrados, em igual"situ~

ção, a saber : aos Ministros de la. classe com os Ministros do

Supremo Tribunal Federal, e aos Ministros dê 2a. classe com os

,---------- rLE .."IO/COMI.s1o/IUICOM.asio----------

tJCOMISSAO'OE ORDEM SOCIAL
..".,. TIXTO/ofUSTll"tc&çiO _

fil VII - COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

EI't1EI.'iDK. 1502'29·0

= TUtO'ofUSTI'ICA;iQ -,

por "apadrinhámento" pelos "Donos do Poder" aniquilando inclusive os
direitos dos concursados aprovados, mesmo que já reconhecidos pelo
P~der JudicIário,

Como exemplo, no ano de 1969, o Poder Executivo, em 26
de agosto, instituiu através do Decreto-Lei n9 788, a classe si~gu

lar de "Técnico de Tributação" com as 606 (seiscentos e seis) ,vagas
existentes, destinadas aos concursados na espectativa de nomeação
para a carreira de Fiscais Aduaneiros, que foram dessa forma prete
ridos. A redação do citado diploma, previa o aproveitamento de fun
~ionárlos do Ministério da Faz enda. mas, no "Arrepio da lei" foram
aproveitados "Oficiafs das Forças Armadas" na" carreira de Fiscaliza
çlo, da Fazenda Naciónal. No mesmo ano, novamente através do Decre
to:Lei n9 1.024, unificou aS.Careiras- de Fiscalização, colocando os
"recnicos emTributação" na cúpula da carreira, confirmando a Pr-ete
rlção.

A Lei n2 4.863/65, qu~ em seu artigo n2 41 determina a
validade de conCUrso até a nomeação do último concur ado aprovado,
surgiu em função das várias PRETERIÇOES sofridas pe os concursados

que, em CARTA ABERTA'denunciaram as mesmas. Continuando as preteri
ções, os concursados apelaram para a JUSTIÇA, vencendo sucessivame~

te vários PLEITOS JUDICIAIS, não cumpridos, sendo surpreendidos com
abertura de novo concurso. Foi impetrado MANDADO DE SEGURANÇA NO
TFR sob o n9 78.459/76-0F, tendo a 3ª turma daquele Egrégio Tribu
nal, em julgamento - decidido por unanimidade que: O concurso cuja
inscrição se iniciava só poderia continuar desde que,.após a conclg
são e aprovação os concursados novos s6 poderiam ser nomeados após
a nomeação dos concursados subjudice.

Na expectativa da nomeação, foram surpreendidos com a
determinação de RECESSO do Congresso Nacional pelo Poder"Executiv~

e a instituição da Emenda Constitucional 09 8, de 14 de abril de
1977, ~ue introduziu a ~imitação em 4 (quatro) ~nos a contar da ho
~ologação da vigência dos concursos públicos, dispositivo que até
hoje permanece Integrando o "Entulho Autoritário" que o Poder' legi!
lativo ainda não removeu.

Em coseqG&ncia do "Pacote de Abril", algumas centenas de

candidatos aprovados pela União, Estados e Municípios, viram-se di~

cricionàriamente despojados de seus direitos, por uma decisão auto
ritária do Poder Executivo. Curiosamente a quase totalidade dos a
tingidos eram cidadãos cuja formação. tinha acontecido na década de
60-70 e, eram considerados "perigosos" pelo sistema gov te. En-
tre as razões levadas ao então Presidente Ernesto Gei el a a dei

ção da Emenda n9 8, a mais invocada era a necessidad de" mpedir o
Ingresso de uma geração subversiva no Serviço Públic~."

As vítimas da Emenda ne 8, na verdade sofreram uma dupla
~assação de direitos. Além de não poderam ser nomeados para os car
gos que haviam conquistado por concurso público, também não poderiam
se inscrever em novos concursos, eis que editadas novas Normas. Em
conseqüência da Emenda ne 8 e das normas dis~icionárias, os cida 
dãos preteridos viram-se duplamente cassados nos direitos passados e
futuros, praticando-se uma injusta e monstruosa discriminação, que
o presente projeto visa corrigir.

Uma vez transformado em Lei, o presente Projeto não tra
rá novas despesas para a União, Estados e Municfpios. Ele não cria
cargos e nem determina o aproveitamento imediato dos concursados.
Apenas devolve seus direitos e lhes dá justa prioridade na admissão
a cargos já existentes, que esteja~ vagos ou que venham avagar.

O parágrafo único proposto tem como objetivo fechar as
portas às tentativas dos governantes de BURLARa aproveitamento dos
concursados mudando denominações de cargos e carreiras!extinguindo,
transformando e criando cargos assemelhados.

Impõe-se por JUSTIÇA E COERENCIA que a Assembléia Nacio
II

nal Constituinte promova a·ANISTIA dos concursados punidos pela
Emenda Constitucional ne 8, restabelecendo 05 seus DIREITOS.

Q
A igualdade de direitos justamente cons~

guida pelas mulheres não importa necessariamente em igualdade de
deveres. Isso mesmo compreende o eminente autor do Substitutivo, ao
fixar. idades diferentes para a aposentadoria do homem ~ida mulher-;
tal como figurava na Constituição de 1967 e foi mantido pela Emenda
Constitucional n2 1 de 1969. A presente emenda, reduzindo a 25 a
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I
'.JUSTIFICAÇÃO. I
! :lnguestionãvel a necessidéde de serem estancados os ah.tsos o:rneti !

doS em todos os níveis pelos oogncminados "marajás" incrustra:los no serviço ~ I
00. I

Dê-se oova re:1ação ao inciso 'vIII artigo li do Anteprojeto da

missão de Ol:dem Social e inclua-se parágrafo único no artigo li:

parágrafo tinioo - A lei disporá sd:lre a criação de Conselho "Sune

r.I.or integrado Par representantes de entidades organizadas da sociEmrle, para ~

nhecer reclamações acerca do previsto nO .inciso VIII. Do re..,,"1tado de sua
ação o COnselho representará 00 M1Iustêrlo Públioo."

A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atin-l
gindo instituições de indiscutíveis propósitos sociais, que integrali.aro benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas;
ge:~m poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimen
to econômico nacional. -

................................................................... :

VIII - Nenhum servfdor píblico pode receber, a qualquer titulo, ~.,

llIllleI'ação superior à que for estabelecida em lei para titular do carqo de Preside:!!
te de qualquer dos Pederes da União.

Cbjetiva-se prevenir a ação de especialistas emartimanhas legais,

que seriam tentados a acrescentar as vantagens inllretas do caJ:go de titular de P2
der, visando superar em causa prÓpria o limite oonstitucional.

AtravéS da criação de um Conselho SUperior, de orero lado, b1sca

se vencer a ineficácia o:m que se tenta coibir a prática institucionalizada da ~

tenção de vantagens fundadas em casuisrros. Entendemos que a femna de se oontrapcz
a essa prática será atravás da transparência OOtidamediante ação de oolegiado ~

, deperXlente e representativo de sociedade.

".,. TEXTO/JUITI'ICAÇÃO- --.

.t-------
1~-7S0233.8\ AUT••---- _
I~stituinte RICARDO IZAR

r:"~~~ -- -.-------1 fC'=~

rr rz:zr )r9J6:@

Constituinte NELSON CARNEIRO

missão db Ordem Social

"Art. 15 ••••••••••••••.••..••••••••••••••

Parágrafo ~nico - Ressalvadas as vanta
gens pessoais, em nenhum caso os proventos da i.-.ati
vidade poderão exceder a remuneração percebida pelo
servidor na atividade.~

~ U S T I P I C A ç ~ O

idade para a aposentadoria da mulher, atende inicialmente aos en
cargos impostos pela natureza·~s mulheres, tornando-as mais frágeis
~ impondo-lhes dever~s distintos dos que cabem aos seus companhei
ros de criação. Mas sobre essas considerações, sobreleva hoje um
motivo da mais alta relevância social. Quaisquer estatísticas que
acaso se fizessem no país, delas tão carente , demonstrariam que o
desvio para o vício e o crime de milhares' de jovens resulta da cir
cunstfincia de' pai e mãe estarem ausentes do lar,' impedidos assim de
~nca~in~6-los a outros rümos. biscu~e-se o que~s~ari~~tado com
.'·po!ll~íYel aumento de aposentadorias feminInas. Mas, por maior que,
seja essa despesa, se,á muito menor do que a despendida para cobrir
as cons~qüências da presença de tantos jovens nos desvãos da pré
criminalidade, por falta de quem os aconselhe e assista quando mais
.~ecessitam. E o'Estado responderá por despesas infinitamente superi~

res pelas medidas de segurança, prisões, delitos, e sobretudo, pelo
sacrifício de parte considerável das futuras gerações.

O barato acabará saindo caro.

Substitutivo:
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 15 do

Não é j~sto que o servidor, ao se aposentar,. perca as
vantagens e adicionais a que fazia jús pelos seus méritos pessoais.
A·remuneração básica deve ser igual ao do nível ou referência em qúe
s~ encontrava no ato da aposentadoria .. É critério de equidade e ju~

tlça. Porém, aquelas vantagens que são fruto do seu esforço e que
arduamente, por longos anos, lutou para conseguir, constituem, além
do seu patrimônio financeiro, o seu patrimônio moral e profissionaL

r=o- tEXTO/JuSTlrlcaçio -,

m~--------PLC,.ÂIUO/COIlISslo/II1JCONISSi:O--------+---,

r---------- 'uHÁrlIO/COUISSÁotluICOMllSio------ _

e?COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
=---------------Tl:llTOUUSTI'ICAc;io------ ..,

r:.----------------nXTO/,JUST1'tUçlo-- --,

Acrescente-se, ."in fine", no art. 61 do substitutivo da Com~s

Ão da Ordem Social, a expressão" DE FINS LUCRATIVOS".
A redaçãq final seria então:
.Art. 61 - ~ vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive

as receitas de empresas estatais, para constituição
oumanutenção de ent±dades de Previdência Privada de
fins lucrativos.

.1ustificação:
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previd~ncia priva-

da sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdên
reia social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de cã
, da uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e
, na preocupação de poupar para prover a sobrevivência, a i~validez e a

velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do direi-
to previdenciário brasileiro. .

A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis vota 
das pelo Congresso Nacional, como foi o caso da lei 6.435/77, que re
gulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência pri
vada, serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão
e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados por setecentas ~
presas que~os empregam, viram concretizar-se um ideal de justiça,tran
qQ1lidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de
..tudos, debates e negociações com os empresários e autoridades do
pais atingindo hoje uma PQPUlação assistida de cerca de seis ou Dais
~lbÕe. de brasileiros.

JUS T I F I C A ç A O

§ 19 - O Direito de greve é exercido no âmbito das leis que

a regulamentam.

Inciso 1 e 11 Suprimir

Entendemos ser a greve um direito legítimo do trabalhadoD,

como óltimo recurso, a fim de obter suas reivindicações. A Itália e

a França, indiscutivelmente, são PaIses com grandes avanços sociais'

e por isso adotamos o seu texto legal.

Percebe-se claramente, que povos civiliza~os, mais desenvol

vldois que nos, respeitam o direito a greve, mas esse direito é regul.!!.'

ntado por legislação ordinária.

§ lQ do artigo 2Q

I·

~.ATA~
"o9t06~

•
Deputado FELIPE MENDES

i!J-----_----.uM..rtlO/COIllISliO/IUlCOMIS:sio----- _C COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

_~~~Et._AUTO' _
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.. liDA .,7S0Z34-Eh
Constituinte RICARDD IZAR

=---------_ ,.t.EHl.lIJo/CONls5Ão/suecO.u15JÃO-- -'_

C:COMISSAO DÂ ORDEM SOCIAL
=----- nxTo'''unl'lCAqÃO --,

o incisa XII da artigo 22 ; Seção I dos trabalhadores,. pode

'. ser assim redigido:

J~ft1E!'IDA 780237-1'.~
'";"'j--"--' . --------- .-·-__ AUTOF _

L~:::~l.!JO C\M!'('S

~
! ._-- ------.-- f'L("l"lllr/:'::lUI"S"o/&UI:ICCllIS~.r.C.·-- ......._.;:..

"]1 - COM!SSA0 DA OR!)E~ SOCIAL
---- ---------- --- ..--_._-----.

JUSTIrICATr\~A

J
] fl

- '-'
I

_!

XII - integração na vida e no desenvolvimento da empresa,'

com participação nos lucros.'

JUS T,I F I C A ç A O

Mantivemos a parte inicial do inciso V, do artigo.165 da

Em diversas entidades estatais, como; o ~aso da PE-

TROBRÁS, existe previdência privada com apoio da empresa.

Co~ a aprovaçao do texto essas entidades ficariam

desprotegidas, tornando-~e inviãvel o prosseguimento da assistên-

eia prestada.

Constituição Federal em vigor,pois entendemos que é salutar a pa~

o inciso XIV do artigo 29 pode assim ser redigido:

ticipação de todas nas atividades da empresa, inclusive nos seus r~

sultados, quando positivos.

AUTO"- _

,-- TurO'oI...'Tl'IC
Açio

_

r
XIV - Duração diária do trabalhador não excedente.

s oito horas, com intervalos para descanso, salvo casos es

pecial~ente previstos.

JUS T I F I C A ç A O

Mantivemos, a redação idêntica ao inciso VI do artigo 165 '

da Constituição Federal em vigor, porque ent7ndemos que o trabalho p~

ra um País como o Brasil deve ser estimulada, para então atingirmos um

nível de produtividade, que p~OPorcione a redução da jornada de trab~

lho.

EMENDA 780236-2. AU"O------J r:r='A:"ol~
(lconstituinte RICARDO IZAR _ ~ ~ .---1
= ...... Pl.tNÂIUQ/CONlssi o/ . U8COMIUl o- - - - - - - - - - --,

DA ORDEM SDCIAL
r::1:- TEXTOttlUaTlflCAÇio ---.

o Incisa 111 do artigo. 5º Seção I do Capítulo I, terá a s~

guinte redação:

Art.,52 Os empregadas de uma empresa integrarão um mesmoSi~

dicato, constituído por ramo de produção ou atividade da e~

presa, salvo os de categoria diferenciada ou de profissões'
----------... ~

regulamentadas, que integrarão seus respectivos Sindicatos.

EMENDA 780238-9':
l::J SÍ-:ilflIJO"l' 'lONfI-i,noÃRÃ-r.~AU"",_ .--. .---. -----------1

• _ •• ----·------ T[XTOI_u-tIrICAçÃn

IIArt •.•• conc t i tucm monopólio da. União a p enqu i sn , a lavra, a

I'\·rillac;nu o o pro
fÇ:.c;:.nWII(\IILo

do fH'Lr'fjleo, :;01> l)l1,llqlll'l"'

de SUtiS i'ormae , lnc:iusivo a do gás natural, bem como o

seu t.r-anepo r-to c elos r-cnpo c t í voe derlvados, mnr-Í b l mo

ou em condu Los ti •

JUS'rIFTC1\'1'JVfI

1\ Lei n' 2004, de 03 de outubro de 1953, dispôs em seu

artlgo lº, vcrbis:

"Art. l' - Constituem monopólio da Un~ão:

I - a pesquisa e a lavra das ja~idas de petróleo e ou

tros h í dr-ooaz-bone cos fluidos e gases raros, eXiste!!,

teso no te~p~tório nücional;

11 - a rofinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

111 - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem

nacional ou de de r-rvndos de petróleo pr-odua í cloa no
.-'"

País, c~bcm nsnim o Lrannportc, por mc~o.. ?c conc1~

tos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como

de gases raros de qualquer origem."

A ConstituiÇão ~e 1969,' p~r seu turno, alço~ à categória
de no.r-mn contJl;jtucíon.:Il, n pcsqulsa c n. lavra de pet.róleo em terri

L~rio nnelO,ln], como Dc la do arL. 1G9:

"Art. í69 - A pesqu~sa e a lavra de petróleo em territór~o nacional

constituem monopólio da União, nos termos da le1."

É du maior importância para o resguardo dos 1nLcresscs da

UNIÃO e da PETROBRÁS sejam elevadas à categoria de"norma consti

tucional todas as ativ~dades que integram o monopól~o institu~do

pela Lei nO 2004/53, o qual ficará, aSSim, protegrido de eventuais

mudanças da legislação ordinária.

De outra parte, embora o gás natural seja uma for.ma pela

qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda a convev~ência

explicitar tal ponto no texto constitucional,' para evitar as inteE



pl'(.üaçõeo que pr:!:tendelO discutlr a inclusão do gas natural no mono

pól10 da Lei 200~153 ..

E1t1ENQA 750239:'7
'-I. .. -
L....:!!..:!.'!dll)1l /{ONIII.DO 1I/{1\(;7íu

I I,I .. "" """
____. ._-.---J L!..:.!'::,lI:.:>I.c.'__-'

_____ lrll0/Ju'õlulr ..... À(I. _
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r.-r TElI·O'JUSTIFICA';l:.: '- ,

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

Ar-t. ••• O pl ane j amcu Lo e a r-ogu l açno dn n l i v r dndc e coni.nn Ci1. dc',JC'l'õ'O

Il:U'lIJ()1l17,[lt' n pt·c·r~er..v:H~:in cio 0<1.l1l1Ihr-l0 C('()Jt)l~I('n (' d.1 qu.IIJ_

dado do meio nrnb I cn Lo com n noccno r dodc dt' de',l~JlVU1v .LlI1l'll Lo

do País".

,1lIS'1'[fo'lCII'[' rVII

A pnr t i r- do Lérlluno da GCBUndo. guc r-r-a J com l:nf:H'j(' no-, unos

sessenta c seguinLes, cresceram as prcssõcG dos lllovllllenLo:1 puru

p r-o sc r-vaçjio tio meio amb Len t e , pon Lo 0111 rISCO por' urna r nduu t r-r a Lr za

çüo cxceSRlva e predatória.

a atuar com grande vigor, obLendo uma série de leIs resLrltlvas da

me t at açjio de novas llld.ÚS tr-i as e do í'unc i onamento do de LCl'nU nados

~cl.nrcs, como a químIco, a pcl.roquÍrnlcn, d reflnnç3.o de peLróleo

c í odns ae i ncíus t r-Las enn asor-as de resíduos l.iquIdoG e co l r doe na

En~;C's mov uncn t on de pf'C~':C'l'V"1Ç'ÜO do mo i o nmb io n t.c e de mc]ll~

1'1 1 tia qlln 11 dnüo Ut'" v i li,"'\. n LC'IH.!í'llI :l U1~1 Ctn~,e I o CIJIlIlIIII 11.( hum. l/ll dolllf~

p :;10 n l lnnu-n l.r- I'C. I"i lilVPI::, :,(\lIdl) \1111:1 r-o.i l r d.ut .. In,jlJf·'.IIIlII'lv,-.l

em nOSGot,; uIas.

NUIII pn.ín C'1II th'hcnvo]vllIIC'lIlo como o nO:~'J(), ('111 '1\lI"" nnun l mon t o

ont.r-am no morc ado do t.r5Ibal~ mal s de 2 nu Lhocn de pOGOOl.l'J, é indJE

;.ónf..;nvC' 1 c onc í 1 í nr- a pr-cscr-vaçjio arnb i cn La 1 com o dcucnvo I v 1 IIIC'11Lo ,

:nlllo J:\ p,'(WlnlllOIl :l ONU, nn COIlr'er(;IlC'I:l da I~RLocolmo de 10'1':', ql1:!!!

10 fora," oc Lnbe Lec í dos os pr-a.nc i p i os COIIJUJlUS paro a p r-cuo t-vuç.io e

ncl110rl~ do nmblenLe Jlumano, lendo-se ncn principlos 8, 11 c 12, do.

Jeclnraçào de Estocolmo, o fil'r.uinLe:
"8 O desenvolvimenLo econômJco c 80010.1 é lnd!2

ponnáveJ para assegurar ao homem um umbicntc de vlun c lrn

balllo favor5vel e criar, na Terra, as condlç~es ncccsoorlos

à melhoria da qualidade de v1da".

"11 As poli tlcas ambí.en tais de todos os pa r ae s de

veriam melhorar e não a:feLj3.r adversnmenLe o pot.enc i at ds:.

scnvolvimentista a tuut e f'u l ur-o dos países em desenvolvi

Ulcnlo, nom obstar o atendJ.JUcnLo de melhores condições de VI

da para todos; os EsLados e as organlzações lnLernacionals

devcrn am adot~r pr-ovadênca as apropriadas, visando chegar-

a um acordo, para fazer frcntp à possíveis conscquências

C'conomicns nacionais c intct"nnclonaís rcnulta.ntcs da apl.!.

c aç ao de' IUnclitluG nmb r on t a Lu'",

o SAUIRIO M1NIt10 se:-á computado pela _unidade de hE
ra ~e trabalho e deverá ser diferenciado de acor
do com as profissões.
A lei complementar reGulamentará a ~atéria.

JUSTIFICAÇ/lO

~ evidente que o salário mínimo em nosso país nun
ca representou a necessidade básica do trabalhador. De acordo com
sua profissão, sua hora de trabalho deve ter uma remuneração ~us

ta que reflita sua importância para a sociedad~ e sua especiali
dade ~ condições de érabalho.

O processo é usado em vários países com absoluta '
justiça para todos.

'EMENDA 750241·9

tJ CONSTITUINTE H~LIO COSTA

,- Pl.II:NÂAIO/CONISsio/SUDCON.SSÃO-----------,

t9COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
r.-r TEXTOIJt.sT'r'::.;l: _

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

As contribuições do trabalhador e do empregador, r~

latiyas a seguridade, s6 poderão ser utilizadas ~~

ra a pensão e pecúlio.

JUSTIFICAÇ/lO

Partindo-se do principio de que teremos um Sistema'
de Saúde Público e'Onico, onde todos terão acesso ao tratamento'
da saúde, condição básIca de sobrevivência humana, pOdemos estabe
,lecer um sistema de aposentadoria e pensão digno de quem trabalhou
o tempo previsto em lei e merece ser remunerado na inatividade.

Desta forma a contribuição para a seguridade.se de~

tinará êxclu~vamente ao pecúlio e a pensão e os rendimentos dos
aposentados e pensionistas poderão acompanhar a inflação, assegu 
rando aos beneficiados o mesmo ganho que tinham na atividade.

EMENDA 780242·7-

\"

"12 Dcve-r-Lam no r dcnLjnndos recursos à pl"C'~crvw;:tO

e melhorament.o do meio ambiente, Lendo em conla as c~rcun~

luncias e os ncceuai dado o ccpcc.í a í s dos pa i scn em cl00C'nvol

v Imenbo e quaisquer' CU$t~ que possam emanar, para essen
paines, n illC"Ju!1:l0 de JnC"dlun:.r de conservaçõo do meio

n.u l bcu t r-, c'lI1 ~::;.C"m 1)I~UI0B cll' cl\'nC'Dvolvillll'lll.c" n:.:.11II

como 11 nccuaaí dadc de lhes ser prestada, quando sollc,!

dat.n , maior at-lslntência lécrnca e I"inanceira intern!!

c Lona l para esse f 1m".

,---------- 'l.lNÁlliIO/CONlssÃo/suaCoAl.sslo- _

(!J CDMISSrlO DA ORDEM SOCIAL

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

As terras referidas no caput qo artigo são de pro
pri~dade DAS POPULAÇOES IND1GENAS, sendo inaliená
veis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer "
título, ved~da outra destinação que não seja a po~

se e usufruto dos pr6prios índios.

I
I
I
r

I
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;-- I'LU1A'1I0/CCIolISSÃO/50UllCOMI.sSÃO-----------f: COMISS1l0 DA ORDEM SOCIAL

JUSTIFICAÇ1l0

?e a nova Constituição assegura o Dir~ito de Pro
priedade; se as terras dos brancos são dos brancos; se as terras'
dos negros são dos neg~os, evidentemente as terras dos índios são
dos índios e não da União, como diz o parágrafo que propomos modi
ficar, apenas substituindo as palavras "DA UNI1l0" pelas palavras";'
"DAS POPULAÇOES INDIGENAS".

EMENDA 750245-1

p: CDNSTITUINTE H~LIO COSTA
&UTOIII'--------------

O comércio e a indústria alocarão vagas para o tr~

balho, nas proporções demográficas estabelecidas '
p~l~ último recenseamento, aos negros, mulheres e
minorias, resguardadas as necessidades de habilit~

ção profissional específica.

GI'AItTlDa~

PMDB

;----------
AU

1 0 1( _

W ,Lf:HAIIlIO/eOMlsslo/suaCOlU5sÃO

l~COMISS1l0 DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750243-5, .

l!l CONSTITUINTE H~LIO COSTA

='--------- Tf:XTO/.lUSTIFICAÇio --, JUSTIFICAÇAO

I~clua-se, qnde couber, o seguinte dispo~itivo:

O maior salário no Serviço Público é o do Presiden
te d~ República. Os demais se~vidores se~ão remune
rados com importâncias que variam de dois por cen~,

to (2%) deste teto até o máximo de setenta por cen
to (70%).

~ desnecessário exemplificar aqui a grande desvan
tagem de negros e mulheres na obtenção de empregos, em todos os
níveis, simplesmente porque são de raça negra ou do sexo femini
no.

EMEMPN 750246-0

COMISS1l0 DA ORDEM SOCIAL

COIlÚ.Huinte H~LIO co;~'~·-----------~ ~ '~'~;'~:=J
2

.-~ tJ;9' ;~~-;;7J,.- PLEniluO/CCIAlss'io/sueeCNIS!\Ã.O,p:
JUSTIFICAÇ.TiO

tJ COMISS1l0 DA ORDEM' s~~~~t··"si.""" ..,,'.o---;------:=1

Este dispositivo acabará definitivame~te com as i~

justiças e com os excessos na remuneração do Servido~ Público.
Várias .iações usam este critério justo para todos.

A lei complementar regulamentará o quadro de acesso do funciona _
lismo público.

EMENDA 7$'0244-3

PJCONSTITUINTE H~LIO COSTA
AurOR--------------j

,..".---------------_.(".. - ... -~.:.

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositiio:

Será regulamentada a propaganda comercial de medica
mentos, formas de tratamento, tabaco, bebidas alco~

licas e ~efensivos agrícolas em todo o território na
cional.

JUSTIFICAÇAO

Incluir, onde couber, o seguinte dispositivo:

A matéria envolve aspectos ligados ao direito comer
cial, portanto, ser objeto de lei ordinária. A ConstituiÇão d~

ve se limitar ao esta~elecimento dos princípios básicos. Os
desdobramentos destes princípios, vistos sofrerem alterações I

de conformidade com a evolução da sociedade, devem ser regula
dos por legislação extraordinária.

Constitui crime punível pela Lei o não pagamento do
salário mínimo previsto em lei, quando estabelecido
em cont~ato de trabalho ou na carteira profissional
do empregado.

JUSTIPICAÇAO

~ comum, principalmente no interior, a cóntrátação
de empregados, com o pagamento do salário mínimo, fixàdo em
cont~ato ou na carteira profissional, desde que os emprega -

~".'---'
'ov06/87 !

AUTOR----- --,

Constjt"jnte HEI TO COSTA

COMISS1l0 DA ORDEM SOCIAL
<71---------- 'I.EHAlUO/COllISsio/suacoMlssic -,

r.;--------- ------- .,,-: ..:'. ".: --.

EMENDA 750247-8

tJ

A admissão em toda a administração pública exige '
sempre a aprovação prévia em concurso público de
prov~s e ~ publicação pela imprensa da lista de
classificação dos aprovados, que serão chamados p~

la ordem d~ classificação.

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

JUSTlFICAÇ1l0

Em primeiro lugar, com esta proposta, queremos eli
minar a prática de ap~esentação de títulos como forma de sabedo
ria. Todo e qualquer título pode ser provado mediante concurso
sem precisar ser mostr~o fisicamente.

Em segundo íugar, a mais séria r~clamação popular'
feita aos concursos púb~icos, federais, estaduais e municipais se
prende ao desrespeito a classificação dos aprovados. A publicação
pela imprensa da lista de aprovados e a classificação geral dos
mesmos, além da obrigatoriedade de contrataçãO, dentro das nece~

sidades, seguindo a ordem de 'classificação dos aprovados acabará'
de uma vez com as irregularidades nos concursos públicos de modo
geral.

.."...---------------.(11.-: ..5· .. :~::.-- _
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dos concordem em assinar os documentos legais de recebimento
do salário mínimo e na realidade recebem muito menos do pr~

visto em lei. Trata-se de uma prática que tem de ser evitada
com severa punição para os irrfratores.

§ 2Q - Dependerá de pré~ia autorização do órgão máximo dJ Sistema
~nico de Saúde a utili~a;ão de' recursos internos ou externos, de
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, destina
d9s a financiamanto de programas de pesquisa ou assistência na área
da plenejamento famil~ar.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 750248-6
tJ DEPUTADO INOCtNCIO DE OLIVEIRA

rr=rUTID0:J
PFL

Trata-se, tão só, de aperfeiçoamento redacional, adequando o
texto à melhor técnica legislativa.

COT--------- ,L[.....llo/cO"'IS~j,o/5tl.tOWI'sio-----------
ttOMISSAO DE ORDEM SOCIAL
r:-r

T
[ J:l 0 / olUS TI' lc a

ç
ao -,

PROPOSTA DE E~lENDA Ã LETRA .!? DO ART. 92 DO SUBSTITUTl\'O APRESE1\TADO p~

LO RELATOR DA COMISSÃO, ABAIXO TRANSCRITA:

"Art. 92 - Dependem de prévia autorização do Congresso Naci.!l.

na l :

b) A instalação ou ampliação d~ usinas nucleares,
h-i dr oel e't r í cas e de indústrias de alto potencial polui dor ,ouvidos os
poderes legislativos das unidades da federação diretamente interess~

das."

eMENDA 750250-8

tJ ~NSTITUINTE ALARICO ABIB
..-- 'LfNÃIU01COIlISSio/SUICOIl.ssio------- _c: VIr - COMISSIlO DA O,DEM SOCIAL

,..,.,. T'EXTO/.lUSTI'Ilaçio -,

Ac~escente-se, ao artigo 12 do S~bstitutivo, o inciso 111, com a
seguinte redação:

111 - a de drri~ cargos de m~dico,

Proposta de emenda: Eliminar o trecho.

"ouVIdos os poderes legislativos das unidades da

federação dIretamente interessadas."

JustificatIva:

. .JUSTIFICATIVA

Em inúmeras localidades do Interior nãu existe mais que um médico, embo
ra, em entid3des ali exist~ntes, no serviço públi~o, haja cargos destin~

dos a médico.
Se não se permitir que esse profissional possa acumular, uma

parcela da comunidade poderá ficar sem assistência médica. Daí a aber
tura dessa possibilidade, através do novo inciso.

Essa presc~ição; além de submeter as usinas nucleares a maIS
uma instância de dec1são, pode trazer gra\'es conflitos nessa área.

r:-r--------------- nXToIJuSTI'ICl,çio---- -,

JUSTIFIÇATIVA

LPAIlTlD~-.J
PMDB .

Dê-se ao artigJ 46 do Substitutiyo a seguinte redação:

Artigo 46 - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionali
zada e hierarquizada e'const~tuem um Sistema ~nico; na forma da lei,

organizado de a=ordo com as seguintes diretrizes:

O atual inciso 11 é tautológico e óbvio, implícito na própria
conceituação de "Sistema ~nico", integrado, regionalizado e hierar
quizado. A lei disciplinará o atendimento, com vistas ao atendimento
dos objetivos propostos.

Quanto ao atual inciso IV, quem d~ve formular as ~olíticas e o
controle das ações de saúde, nos níveis federal, estadual e municipal,
são os órgãos técnicos governamentais, ouvidos os órgãos representa
tivos das classes médiCa, farmacêutica, química etc., nos termos que
a lei já dispõe sobre essa manifestação, se necessária.

- comando administrativo único, em cada nível de governoj

rI - descentralização político-administrativa em nível de Estado e Mu
nicípios.

f:'-v-r-r-----c-O-M-r-S-S-Il-0-0-A- ~L~~;~CD;~'~~~U~COMI'SiO

EMErfDA 750251-6

I: CONSTITUINTE ALARICO ABIB

Acontece que a tendêncIa para o fornecimento de energIa elé
~rica ê de uma rede Interligada e~ todQ o territõrIo nacional. ~estD

caso, sõ por cálculos matemáticos muito complexos se poderia identifl
car a origem ou origens da corrente recebida.

Uma rede onde transitam, no total, milhões de k'\', não pode
ser apenas de origem hidráulica. Ela necessita, para seu equilíbrio e
segurança, de um mínImo de energia firme de origem térmica, normalme~

te estámado em 15~ do total.

Como nosso carvão é pobre, com grande quantidade de cinzas
(mais da metade em peso), essa fonte não é econõmica quando transport~

da a grandes distâncias. Deve ser queimada em usinas situadas na boca
da mina. Resta o uránio para a gatantia da rede, particularmente em
época de baixa pluviosidade.

Suponhamos que uma Assembléia Legislati,a opine desfa,oravel
mente e, por razões técnicas. reconhecidas pelo Congresso Nacional, a
autorização é conced i da . Estabelece-se uma s i t ua ç ão pol ítica de COnfT(]...1

to.

r:-r--------- P~ENÂ"lo/cO.. IS3io/sUBCO..lssio----------

~ VII _ COMISSIlO DA ORDEM SOCIAL

tJ CONSTITUINTE ALARICO ABIB

EMENDA 750249-4

r:-r ~ TUTO/olU~ml"ICAçio---------------..,

o artigo 54 do Substitutivo fica assim redigido:

ArtigJ 54 - ~ garantido o direito à livre determinação do número de
filhos, vedada ao Poder Público e a entidade privadas qualquer'prá
tica coercitiva.

EMEfiDA 750252-4
AUTOJl--------------tJ CONSTITUINTE ALARICO ABIB

r:-r .LENÂIlIO/coWt'sio/llJ.COM.'sio------------,

VII - CDMISSIlO DA ORD~M SOCIAL

§ IQ _ O Estado assegurará a~plo acesso à educação, à informação e
aos métodos cie~tíficos de regulação da natalidade, que não atentem
contra a vida, respeitado o dlreito individual d$ opção,

r:-r TUTO/"lUSTI'ICAr;io ,

Os incisos 111, VI e VIII, do artigo 47, do Substitutivo, passa
a ter a seguinte redação:
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111 - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa, produção e
distrib~ição da insum3s de saúde;

VI - controlar a produção, cow~rcialização e utilização de sub
tâncias nocivas à saúde pública e ao meio ambiente.

VIII- controlar as atividades públicas e privadas relativas a
experimentos co~ sereS humanos.

JUSTIFICATIVA

porque os serviços mencionados são eminentemente técnicos e a sua
gestão deve ficar a cargo de especialistas da empresa.

J~MENDA 7502Í5-9'
t= CONSTITUINTE ALARICO ABI;~'
= 'LE"'."IO/co...lsSi.ó/sUIlCO..lssio--- ~

P: VII - CDMISSAO DA ORDEM SOCIAL

lrata-se, 'apenas, de alterações de red,ção, mais consen
tâneas com a técnica êonstitucional, na qual não cabem explica
ções das razões de determinado dispositivo.

i'::r--------;---------TEXTO/olUSTlfICAÇio------- -,

Suorima-se o artigo 51 d3 Substitutivo.

JUSTIFICATIVA

r;-r---------------TUTO/..lUSTIFlcaçio------ -,

Dê-se ao artigo 49, do Substitutivo, a seguinte redação:

Artigo 49 - ~ assegurada, na área da saúde, a liberdade de
exercício profissional e de organização' de serviços privados, na
forma da lei.

Inteiramente desnecessário esse artigo, uma vez que diz apenas
o óbvio. A lei, quando regulamentar o Sistema Único de Saúde, de fi

~irá, com essa OJ maior precisão e amplitude, de que deve cogitar.

trp-M~~;;-J

~9-;~'~Jã7J

auTOIl----------------,
Constituinte HtLIO COSTA

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

r:T----...,...----------~t~·: ._'5", ...;.: .--------- .. -

__________ PI.IE",lRIOlcOIlISS40/SUllCONlssio-----------

l-:J

~DA 750256--r
t:

tr~A~T1D00
PI~Da

~OATA~"u 6J87
r----------- 'r.CflÃI'lIOICOIoflSSÃO/SU8COMfSsÃO _

f? VII - CDMISSAD DA ORDEM SOCIAL

EMEND~ 750?53-t
f? CONSTITUINTE ALARICO AgIa

§ lº - ~ vedada a destinação de recursos públicos para investi
mento em instituições priva~as de saúde com fins lucrativos.

~ 2º - O setor privado de presta~ão de serviços de saúde pode
participar de forma complementar na assistência à saúde da pupulação;

§ 32 - O Poder Público poje intervir nos serviços de saúde de
natureza privada integrados no Sistema Único, bem como desapropriá
los, nos ter~6~ da lei.

§ 42 - Fica proibida a exploraçã3 direta ou indireta, por parte
de empresas e capitais estrangeiros, dos serviços de assistência à
saúde no País.

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

As entidades sindicais, representativas de uma cat~

goria profissional ou econômica, poderão constitu ~

ir, dent~o de uma mesma base territorial, núcleos a
elas filiados e subordinados, na base de um núcleo'
para cada dez mil filiados.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICAÇAO

As supressões e acréscimos feitos objetivam tão somente a melho
redação do texto constitucional. No caput, a expressão eliminada o
foi por obviedade. No § 22 , a parte final retirada é tipicamente de
lei ordinária. No § 32, pretendeu-se apenas das mais clareza ao text

EMENDA 7S025~:r

t? CONSTITUINTE ALARICO ABIB
= .LtHÁftIO/COJIIlSSÃO/SUICO...,sio-----------
e? VII - COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

O Sistema ,Sindical Brasileiro carece, principalme~

te nas grandes e médias cidades, de uma estrutura ~apaz de
atender mais diretamente aos filiados dos sindicatos. Os nú
cleos seriam representações das entidades sindicais, em agr~

pamentos menores de filiados, que teriam uma atenção melhor
dos dirigentes. O exemplo disto está no sistema sindical am~

ricano onde as entidades são apoiadas por "Locais· sindicais
representativas de um grupo de aproximadamente dez mil fili~

dos, mas que trabalham sempre em conjunto.

.."., nxTo/oJusTIFlcaçÃO -,

No artigo 50, in::iso lII, supr\imall-se as expressões finais "com
garantia de permanência no emprego".

Suprima-se também o inciso IV.

J;MENDA 7$0257-5
li] AU'J'01l

C CONSTITUINTE ALARICO A9IB

JUSTIFICATIVA

No caso da supressão proposta ao inciso 111, as circunstâncias
em que se der a recusa do trabalhador de executar sua tarefa em a~

bientes sem controle de risco não pode ser embasada ape~as em ale
gações, mas deve ser regulada em lei a forma de admití-Ia, condi
cionada, ou não, à garantia da permanência no emprego. Mantido como
está o dispositivo, poderia dar margem a consideráveis abusos, po
dendo chegar a ser uma forma disfarçada de greve, quando coletiva
mente invocada a circunstância.

Preferível que apenas se assegure o direito da recusa, regula
do, posteriormente, por legislação específica e minudente.

Já a sup~ssão do inciso IV se impõe, além de outras razões,

r:r---------------TEXTOIJUSTlflCAÇio--- -,

Suprima-se o artigo 52 do Substitutivo.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria de lei ordinária, além de não se enquadrar
perfeitamente na temática desta Comissão, parecendo-nos, salvo me
lhor juízo, daver e~quadrar-se nas atribuições da Comissão que exa
mina as questões de comunicação, à qual, na hipótese, deveria ser
remetido o texto cuja supressão, neste Substitutivo, ~e p~opõe.
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JUAREZ ANTUNES

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

JUSTIFICATIVA

A inclusão deste parágrafo já foi bem discutido e aprov~

do na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores. Neste sentido, a

exclusão representará a limitação do cidadão, exigindo do Estádo a

garantia dos seus direitos, ou até mesmo no caso de se sentir lesa-

TEXTO'.lUSTIFh.AÇii,O---...,------------l

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA 750258-3·

l!J
- P1.E"AAIO/cOIolISSÃo/sUIICOMISSÃO

L

Substitúir o inciso XIX ao Art.2º, Seção I, Capítulo I, pela redação

seguinte:

do.

\-,-------------------~---------------'

XIX - Uso obrigatório de medidas tecnológicas visando eliminar ou

reduzir, pregressivamente, a insalubridade, e garantir a hi

giene e segurança do trabalho.

EMFJjDA 750261-3
tJ JUAREZ ANTUNES

I'LENAflIO/cON.Ssiol.uacoMlssio-----_____ ~DATA~

ffiOfnSSliO DA ORDEM SOCIAL 1 Cov Dj'87J

r::'1 TEXTO/ilUSTlFICAÇÃO --,

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

t preciso levar em conta que muitos aposen~dos são
funcionários-altamente técnicos ou de especialização em nivel supe
rior. Se permite que os aposentados acumulem cargos em comissão,
o mesmo deve ocôrrer com cargos ocupados por concurso. O paIs ainda
recente da falta de mão-de-obra espec~aliz~da. Se se permite que o
aposentado ingresse novamente em cargos por concurso de provas e tí
tulos, não se retira a oportunida~e do mais jovem, pelo contrário,
incentiva o mais novo a que se especialize e não tenha uma reserva
de mercado de trabalhd.

Pôr outro lado, por que se permite a acumulação de
cargo e~ comissão? Apenas para se aproveitar da experiência dos
que já se aposentaram. O critério é o mesmo para os que pretendem
se ingressar através da concorrência pública de provas e não da in
dicação de outras pessoas.

Modifica a redação do § 3 2 do art.12
§32 - A proibição de acumular proventos não se apl!

ca aos aposentados quanto ao exercicio de mandato eletivo ou de ma
~istério, ou de cargo para o qual tenha sido aprovado em concurso
de provas e titulos ou de cargo em comissão.

,
-~

estamos

~PARTIOO--.

PDT )
AUTIlIt--------------,

JUAREZ ANTUNES

PLENARtOICOlolISSi.o/'!JIIC')HIS:-.io------------,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Acreditamos que, estabelecendo este preceito,

plantando uma semente para um futuro mel'-,'';'.

A ressalva apresentada expressa com mais clareza a abri

gatoriedade da ~igiene e segurança do trabalho.'

A Carta Constitucional deve buscar medidas. neste caso

que tenDam um referencial a curto, médio e longo prazos.

Incluir o inciso ( ... ) ao Art.2g

BlENDN/750259-1

l!J

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Emenda aditiva ao Relatório dos Direitos

dos Trabalhadores e Servidores PÚblicos:
Art. Os brasilei:ros que perderam a ocupa

ção pública de cargos, em virtude de atos de exceção, poderão:

I- ter computado em dobro o prazo de afasta

mento e retornarão ao cargo no final de carreira;

II.,averbar em outro cargo todas as vantagens

do cargo que ocupavam, computando-se como de efetivo exerc{c:io o

per{odo de afastamento;
III-serem aproveitados pela Administração

PÚblica '?U pelas Fundações em cargos correlatos.

Parágrafo único - Os elIlPregados de empresa

pr:Lvada, afastados do serviço, por atos de exceção do Poder Execu

ti-"o, poderão ser aposentados com salário correspondente ao do se;J:"

vidor público em final d~ carreira ou ser nomeado funcionário públi

co, computado o tempo de afastamento para todos os efe:Ltos e no f:L

nal de carreira.

r:-r 1fXTO/oIUSTIP'ICAÇio----------------,

<71----::------ PLI.NAl'IIO/c:ONlssio/aulc:OMISsio----------tJ COl,ITSSÃO DA ORDE11 s.:O.:C=IAL= -J

EMfNDA 750262-1

c: JUAREZ ANTUNES

~''''--''oa;06 /87 J

AUTOII;_-------------
JUAREZ ANTUNES

Art.2g ( ... )

( ... ) _ alimentação custeada pelo empregador, servida no local de

trabalho, ou em outra de mútua conveniência, nas empresas

de mais de 50 empregados.

t desnecessária a justificativa, pois além de ser maté
!

ria já discutida e aprovada pelo relator da Subcomissão dos Direi-

tos dos Trabalhadores, ela por si só explica e resume o objetivo.

Incluir ao Art. 19 o Parágrafo unico, com a seguinte redação:

parágrafo Cnico: ~ assegurada a prestação jurisdicional para

exigir do estado o cumprimento dos preceitos

contidos neste Artigo.

~ PLEflJl.RIO/cou.ssio/SU8COJ.lISSio------------,

COMISSAO DA ORDEM SO: A
r::'1 TEXTO/.lUSTIF1CAÇio -,

EMENDA--7502QÓ~5-'

{:J
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JUSTIFICATIVA - Os membros do magistério, sob Qualquer regime jurídico, terão dl

l.1uitos trab3lhadorcs não conseguãz-am se re

compor profissionalmenté, ,após serem atingidos por Atos Instit1.lcio

naí,a, A proposta nilo esgota todas as circunstâncias para melhorar

a vida dessas pesscas, mas já amplia o leque de oportunidades.

JUAREZ ANTUNES
O advento da Emenda Constitucional nº 18m teve a finali-

cinco

Título

JUSTIFICATIVA

reito a aposentadoria com proventos integrais, aos vinte e

anos de serviço prestados, exclusivamente, à educação.

sores públicos, porém ocorreu que essa Emenda foi feita no

No INPS a aposentadoria dos professores, independente de

sexo, era integral aos 25 anos de serviço, isto porque uma lei ord!

nária declarava a atividade como de trabalho penoso .

dade de reduzir o tempo de serviço para a aposentadoria dos profes-
~om----'l
'aa;06/ 87 }COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

=--- -'-_ 'LENif<IO/coIot155Ão/suIlCOIolISS.iO-- _

.EMENDA 780263-0

~

r;T---------------Tt:XTO!oIUST1fU:,lÇAO------------ --,

EMENDA ADITIVA, ao Capítulo 12, Seção I, dos Trabalhado~es:

Incluir ao artig~ 52, inciso V, a seguinte redação:

Art.52 - "( ..•. )"

da Ordem Econômica e Social e na Seção dos Servidores póblicos. Por

não ter sido feita sàmente na Seção dos Servidores Públicos, ao r~

duzir o tempo exigido para a aposentadoria no serviço público, rev~

gou, tacitamente, a legislação que o INPS dava aos professores, in

V - "~ vedado ao poder Póblico qualquer interferência na organiza

ção sindical", "inclusive em suas deliberações.

JUSTIFICATIVA

A complementação da expressão, " inclusive em suas deI!

berações", serve para estabelecer a liberdade sindical.

A liberdade sindical não se resume em amparar, por ei,a

estrutura sindical. ~ imperativo, para chegar ao fim desejado, a

liberdade das diretrizes políticas da Diretoria.

tegral, por trabalho penoso aos 25 anos de serviço. Destaque-se que,

para as demais categorias de serviços considerados penosos, a legi~

lação respectiva continua vigorando, prejudicando unicamente-õ-mãgl~'1

tério particular.

I
I'-------------------------------------'

EMENDA 780266-4
EI 'U"ReConstituinte BRANDAO MONTEIRO

~ ft1.VUMO/COIllISSÃo'suacOllltuÃO----------

"(!l COMISSAO DA ORDEM SOCIAL •

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

..,-,. PLr:hÃAIO/cONI':lÃo/suacOMI:s:sÃO-- -----

JUAREZ ANTUNES

..".,
nx

1
0

' '' UST1' IC...;io ....,

Inc1ua-se, como inciso VI, do art. 47, renumerando-se

OS demais, o seguinte ~ispositivo.

Emenda Aditiva

~om--,'os; 06/87 j

AUTO"--------------
EMENDA 7~0264':8

(!1

= TUTO/JUSTIFICAÇ;,O --,

EMENDA ADITIVA
VI - Importar com exclusividade as Dlêltérias primas para

a produção de medicamentos.

Incluir no Art. 22, Seção I do Capítulo I, o seguinte inciso:
_ ~ vedado a dupla aposentadoria,-sob pena de crime de respons~

JUSTrFICACÃO

bilidade.
JUSTIFICATIVA

o dinheiro póblico,a princípio, deve ser redistribuido

com todos, sem distinção.

Acontece que, no caso de aposentadoria, já não é mais

segredo, a dupla aposentadoria. Ora, se um cioadão tem um rend!

mento que contribui para pagar a sua aposentadoria em órgãos pr!

vados, não é admissível que passe a ser tratado da mesma forma

O controle efetivo do setor de produção de medicamentos

é do mais alto valor eestratégico para o Pai~. Através do mon~pólio

da importação, o Brasil poderá comprar matér<à prima a preços ju§

tos e se livrar das manobras das multinaciona~s, ainda que estas
continuem a produzir medicamentos • Sabe-se que as importações de

insumos para a produção de medicamentos constitui uma das formas

de remessa clandestina de lucros, através do superfaturamento. to~

na-se necessário por termo a essa sangria de nossas divisas.

JUAREZ ANTUNES

......-------------."""--------------

,...- .e.-....lUO/co..".ixJ/au-coltJssio----------_,

tJ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Acrescente-se ao art. 45 do anteprojeto o seguinte pari

,.,.,. TIlXTO/JUSTI'ICaçio ....,

Parágrafo unaco; No interesse da saúde pública, a a~

toridade sanitária poderá vetar, sustar ou embargar projetos ou

obras públicas ou privadas, bem como multar, cobrar indenização ,
suspender, cassar 1icenças ou interditar empresas vinculadas ou

Dão à área de saúde, sem prejuízo de outras sanções penas prevista••
_ lei.

grafo único:

fMEriDA 780267-2
fic: Constitúinte BRANDAO ~ONTEIRO

AtlT/'''--'-------------

EMENDA AOITIVA

que os menos abastados.

Neste caso o cidaoão deve escolher com qual deve ser

beneficiado, não podendo ficar com as duas.

Incluir ao Art. 22 e 132, Seção I e 11, Capítulo I os seguintes

incisos, respectivamente:

= -----------TEXTO/JUSTIFICAIfÃO-----------------,

r:"T--------- .LEHÁP,KJ/cO"'I;~;;o/suacO..ISsio----------_,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA -780265-6

[!J
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JUSTIFICAÇÃO

A saúde'e fundamentalmente alterada por doenças, aci

dentes, poluentes e outros danos que são produzidos pela ação 92

vernamental ou privada que altera ou polui o meio ambiente ou

ainda cria elementos prejudiciais.

À autoridade sanitária deve caber, portanto, a respon

sabilidade de evitar a ocorrência ou repetição de situações que

ponham em risco a saúde das pessoas.

que nunca , tornar público seu trabalho • ~ a ttãnsparênc~a

do processo admin~strativo que se pretende enfatizar, conJ~

gando-a com a necessária participação popular e técn~ca no

trato de assuntos ligados às dec~sões relat~vas ao me~o amb~

ente

Somente pela representação paritária de todos os segu~

mentos (Governo,população e entidades) é que se fará possível

a proteção do meio amb1ente e a conservação dos recursos nat~

rais , pautadas em decisões democrát~cas.

COMISS!O DA ORDEM SOCIAL

r;;----------------TEXTO/"USTII'ICAr;;ÃO----------------~

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

f: RODRIGUES PALMA

,.,.,,.-_----, Pt.I:NAA10/COlussio/SUBCOMlssio,-------------,

,.,.,,- TEXTO/,lUSTIFICAt;io -,

EMENDA 780270-2

PALMARODRIGUES

r - - - - - - - - - - PLENA'lHo/cONlsSÃo/suacOllllsSÃO-----------

tJ

EMENDA 780268-1

tJ

Incluir, onde couber, no artigo 22 do Substitutivo o que se segue:

O § 39 do art. 49 terá a seguinte redação:

Art. 49- ••.••••••••••••••••••••••.•••.•••..•.••••••••••••••

§ 39 - A lei regulamentará os casos de intervenção do Poder

Público nos serviços de saúde de natureza privada; bem como

as hipóteses e cr~tér~os de desapropriação das mesmos.

Art. 2Q'- são assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e aos servidores p~

blieos, federais, estaduais e municipais, os seguintes direitos, além de outros
que va.sem ã melhoria de sua condição social

_ Alimentação custeada pelo empregador, servida no local de tr!.
balho ou em outro de mútua conveniência.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇ!O

Com efeito .. sempre que os obJetivos da política nacional de

saúde est~verem ameaçados , em função da iniciativa pr~v~

da que presta serviços de saúde , cabe ao Poder Públ~co ~g

tervir no setor.

Quando da votação do anteprojeto da Subcomissão dos direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, o direito à alimentação custeada pelo empregador foi as
segurado.

No Substitutivo apresentado, tal direito foi suprimido. A alimentação para o
trabalhador está diretamente relacionada com a produtividade.

Assim, o direito à alimentação se configura não somente como de medida de largo
alcance social, como também de interesse do própr·io empregador que poderá ter
ampliada a produtividade de sua empresa.

Entretanto, é necessário estabelecer parãmetros Rara a ação

interventora do Estado , no sentido de nortear o procedament;o

da autor~dade pública , afastando qualquer possibilidade de

arbítrio •

EMlÉNDA 78027 i -1

f: DEPUTADO JOSll SANTANA VASCONCELLOS
pr;~A~TIDO~

Igual procedimento deverá ser observado quanto à desapropri~

ção de empresas privadas que atuam no setor de saúde . ~ 1~

per~oso que a lei defina o "modus operandi" da desapropri."!.

ção , notadamente os casos em que se faça cabível I a forma

de indenização etc.

~,- Pt.I:NAIIlIO/COMISSio/5UICOMISSÃO'-------'------

t=J COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

r:-l,.---------------- TEXTo/,luSTlfICAt;io,----------------_,

Dar ao artigo 47 do Substitutivo a seguinte redação:

RODRIGUES PALMA

EMENDA 780269~9

tJ
r.;-r---------- 'LUARIO/COM\"io/'UIlCOMI33ÃO-----------

COMISS!O DA ORDEM SOCIAL

Art. 47 - Compete ao Estado:

I - Formular política e executar sistema de preservação da saúde individual

e co Le t ava ;

11 - O disposto no artigo será disciplinado em Lei Complementar

JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria a ser regula~a pela legislação ordinária.

r;;,.---------------- Tl!:XTO/,rU'TIFICAÇio----------~-----_,

Dê-se a seguinte redação ao Inc~so XII do art. 89 do subst~tu

t~vo da Comissão da Ordem Social:
r

CON"i"ITUINr,

Art.89 - Incumbe ao Poder Público:

XII - Garant~r a part~c~pação da população e de ent~dades re

lacionadas ao meio amb~ente ,na gestão e decispes das

Int~tuições Públicas competentes para a proteção , controle e

f~scalização do meio ambiente e do equilíbr~o ecológ~co.

r-r---------------- T[X-C/,lL.S·lf.:;.l.:i:;------_.--7 --,

JUTIFICAC!O

O Poder Público, quando exercido fara o fim de proteger,

controlar e fiscalizar qualquer atividade ,deve mais do

humano e dos he ....o ô er-í vaé os , ;'l!? r=lev~n~e :. ..... o!'-:::;':".i.o'\ que i~

so tem no controle d~ ~eúde.
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[,"1ENDÃ 750276-1

m----------------TlX...C/JU'T,f'eA';Ã:::-- .., .-- TEXTO/JI.:S'PIFICA:;ÃC -,

Inclua-se onde cJ~ber:

o di~~opitivo ~~~e~u~2 ~e~id~ de ,~oteç~o ~ ve:~ice de

profl.....ndo sen",,;ido social, ~U~ a-.'l'J=3.re.rá, c '0 ê.:.~~_ia.?de, oe úl
tirnos dias de todos aqueLe s que, êe::ois de ...t"~ exist8nc~~' "·e

trabalho, nor ~e~cnlços ou ~nj 'nçõ~~ ~~v'~V~~~~l~~t ~~~ con-

A manu t.ençâo do '? '~S, do :'IS e do .Z'A'3S? S;'0 à~l'ê±l,os já

aseesurados pelos o.rFeR"!.tl'1.dor-9s e PU-::P vC -tt:1geneo àDVe""1 "915J.S

tire Ale...t da eao , as f.locJ.:~~a9Õef' ~ro~:ce-t:">B E:!io ::.': tl:l~"l. o:·t'::l que

exigiria~ U~ a~~lo dobate ~elp ~o~~~d~det cci~~ ~ue n~0 ccor~eu

ne s r e curto s pa ço 5: 1..e11'·o. :For n:to t.r~-:':l.r-~e 1e ...~-:é:..i~ cor..f:.

t1tucional pro~o~os a eU~ eu~re~e~o.

C~: .. '::'QO c. ~ ..·':}:-('::t:-d2.

nã~ ~~~~eb? q~~lquer

Art.·- (' 3st",-co

ria aos sete~ta anos de iêpce,

tedorias.

r.-r- Tr:llTotolUlSTlFICACÃC --,

t:"I ~ T[XTO/JUSTlfltAÇio ---,

Dê-se 30 art. 30 de E'....::p"itut~v.J ~ ~0-~·i~tf' ~, .... .,~~:;:

11 Art. 30·- A ~e.O"J;.lp~ent,.. ·ff.:> de "9rof:'':'sõ~s ('"~r~ ~-t~bJ'ec:.·~

pcls. logir::'!.A.çãoordiná::--ia".
'Poluente.

JU'5ILi'I'::AÇ'ÃC

A re';;1.11n~~·entação das profinsõe~, '11'" co ',;lexi'-~'::c .~ue

en cez-z-a , deve ser ox'=!. ir..f'ld2 :Q:::l p le::..~~1~ ...5oo~~';i·';Y'l"l) ~ .,uz

das eepecificidades 0e c::tda ,rofi~c:ão".

É "")reC1.S0 explicita.r n"'~ :;.!?'::J~:.~oe~ :r':l~C" ~"Ó:r'i;l~ ~B. ':j:-~l~

tituiçê:o \.1.::i. ~i~ osa tã vo que obr:'~-·~ '?=- i~~ú-:::-:~:.",s ",;,," ·r·-:e e :.

eddtar técnit.-e.s e equip""'~·~~o~ ':!..u~ cm~~r"olem a a.;~o :?: ..~·~~e ..~te,u.'Ua

vez ~ue é notório a ação àe i~~u~~~iaQ ~~~ue~tee pre~~~~c~n:~

a ~8úde cas ~o~ulações viz1.nh~s.

r:'I TElIlTOfolU'TIP'ICAÇÃO --, = TEXTO/olU'T1'ICAI;ÃO -,

E:l1:::XmA
r~clua-se no art. 52 u.~ inciso VI com 8 sesuinte redação:

.. VI - As fprmas de associação e: n!,\;el sur-erior c~~ e:1tic1==ld:s

sindicais,. s2rão decididas ce-:>c:-atica'-:e~te !1':'fo~ -pr;cr-:':J'S S~!!

dientos que aseonsti~uirem, re~~eitados os nr~~efpioe de~te ~~

tigo".

,.".,---------,-,--...,..,-=-AUTO":-:-::-c:-::=:-c------------,
CONSTITnINT~ 3D--T Lsr-, ·/~.1·: ·F~:

EMENDA 750278-8
AUTOIt-===------------j

CONS~ITrlTNT:;; E!)"ITS:'I~ v-r,-:'ITI:1

SUprima-se a, ex!>re~e~o ti ••• r ....Clt-:lCO~ o s- .1. ':1.tco:- ... '.Luiri
do s dos ecu,: ~j.tu1.are~n-, do ar-t , 24 do ~:tbc:-ti"tutivc ..

~ )rs m 7](!J,.....------,c..,O....""'I..S..s..,,/C·l:l'Ã..'õ'1~~~~.~·/~u0'a:tt:t'.----------

,l:MErtÓA 750275-3

[!J

E~sa exprer::~ão, embor-a ben intencion:!.d~, ~CA.bfl benn~ici~ndo

os ehamado a "m?.rajás", gar~ntindo oc: s'::1J.~ ~ltos ~a15ric~. ~or i~

so, 'pro,omos a sua sup~c~~ã~. õ~ix'nAo ~ue a lei o~c~né~i~ ~~gu_

1e os ca~os ~~pec{ficos.

É nece~~ár:.o t:'r1i!la~ c.rn o o:--ieote·:l~ ~~ e~qU9.dr"'7..-:~·.o :::in':!i

cal que l~~ita a 1 b~rêade ~~S t~p~'::llh~êor~s tê ~eci~i c~b~e

suas fo~ns ~e organi~~ção.
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r:-r-----;:;----- PI..ENAAIO/cONISSÃo/sUBCOU.SSÃO _

:::O':!':;SÃO :!jAOR:!jE>; S) OI n. ,..- -,- PLENAt'1I0/cot.lISsio/sU8CO.USSÃo-------- _
li] ~c= COAISSAO DA C~D~l SO~I~L

r.;----------------TEXTO/JUSTIFICAÇio-----'------------_,
=_~-_------------Tf::ICTO/JUSTlI'ICAÇio----------------_,

Subctitu~-se a e7pY'.q~sãc "9/10 11 cor; ... tçrt(; elo :.r!.~ic::-: XIII do

a~tigo 2º ::1'0 subs tã cutn.vo uor 112/~·'. '::. ecuc~.çãon, e eupri:nir o ~2Q .-0 flrt. 7].

JUSU;;I:AÇÃO

E~pe e ll.i :::rinclpio Já e~"&a·~e1.ecido hq ..... u:..1oC! at'lo'= !~') · ...rl=ls:.:!..

e não considera 'os o co..... tu·,o alpliar ep!?a r-e ... trl ,..~o CD'T.O ·~r·::,..,oe o

relator.

aEsím como c cultuxA, ain~r que -ri"itiv~, ~O~ f.r.~io~.~ i~~

tru~ãc em l{~Qlq, portu::--"'ES'" 0c .......e '-er UPl~ o~ç~o n~~ 'Çró"'n~s

cO~lnl1G~des ind~;e~oR.

EMENDIA 750280-0

r:-r---------- PLUÂPlIO/cOlllSsio/SU8COUli!lsio------- --,

CO','ISSl'iO DA C1')E' SC:JHL

l!J
r::"'l--------------__ Tf:XTO/.lUSTIF1CAÇio------------------,

=----------------TElCTO/,JUST1FICAÇÃO-----------------,

JUS'l'IFI';AÇ'ÃO

Dê-se ao J.nc1.SO I do ~.rt. ?Q:1o ~nbeot1.~·!.ltivo ':l se-·):.~t~:--.2.

dação: "I - GArantia do dirdto ao tr'~b-l!lo, ':le'1.~-te ;"tn.1J:.lid~

ãe no e":1'P,::'ego, re~f';alvaàos:1t

o direi to 80 $alár2.o-faml1ia deve ser "'p,rnntldo "l todos os

tr?balhadores, c1brnd o à le~i~1.a~ã~or~~1~r~s r€~·1~,~~:q-2~. '.A fÓr:r.ula proposta dc.fi~e C,..,"'1 "!6is -pr ci~po '1 :,"er"3~: 1.'" âa

r.;----------------T[JCTO/JUST"'CAei~------ _,

AUTOII---------------]

COllSTITUI::T:S ,,1)--!T.S~~· 'lAL-:lTIM

e~ta1nlidade no e r.!l~cgo.

EMENDA 750285:f"uTOR---- -,1 ~ ..AIlT'::71

. LT'';'~::: I

_____________---lJ LI"';-]l!]------::----- 'LIENÂluo/coWIS3io/sUICOMlssioê COréIS:-<ll.;) DA ORDIr.; '>OCIAT

EMENDA 750281-=~'

[!J

r::"'l TU·O/JuST1'lcAei"----------------_,

É c.es{leces~á 'io a ex~lic-i ':p .... r:'J ::r~-:-t'Tte :'".:~tes trc'"

par e:ráfCB.

E;,:::i\T1A

Dê-se à alínea c do i~ciso I ~o art. 22 d~ ~ub~~~~~~ivo ~

segu2"lte redação: n c- rr-azos de!'1.:-:'là.,:)~ e"il cor. tr2.i;O~ :-;e' c ...~,~r:.ê!!

cia não superior a 90 d~qs, aten~1.aas ~~ ~ecu'i~~id8~~P ~o tr~ba

!.

lho a ser e .... ecutaco u•

xirno para os c ....ntratos àe e ,sri~i:cia, ~qr!=l ev í ts.r a OUZ'l? ãer-se

É necessár20 ccns t í, t.uca ona'l

di.roi.to.

= TEXTO/.llJSTl'IC,l,ÇÁO-----------------,

Inclua-se onde ~ouber o sesul~te 2~ti~o:

Art. _ É vedada a ut11ização de subst~nci~," qU{~1C~~ nociv?s

à saÚde pública, sendo "roibida a ~mpo~"a~ão e n c~merc121izAçeo

de produtos Bgrotóxicos cuja ut~liz~ção r-,~o é pe:"'....:.. ti ..lp ~os --ai

ses onde são fabric!'.àes".

JUSTli'I::AÇítO

É comum a utiliz~ção de ~'o~u~os qGrotóxicos no r~{~, cuj~

:comerciâiiz-çãc. não é '90rT..~tiàa. noz :~~{ses e'l1 qur ~?O i'''=l~''Z'~cados,

pondo em r~~co a saúêle das pOl"ulacoee o Ess~ r.r~r~c':! ,!'·c~Õ'1. ser

vedada claramen te no texto COnEt1tuc~~n~1.

= n:xTo/JUSTI'ICAÇÃO-----------------,

Aorcr-:cenCe-se no fir:~l do a.ncã eo XX r1::: ~!'t • ... º da ~:'~"'·i''';itut1.

vo a e..:·pressão ".,•• de, no :níni:no, 50 -por ce~to".

JU'lTI?ICAÇ'Ã0

É neccse-ério eX"91ic:t~tr no t;:YyC co:r'tituci lr'8.'!. t't""'? ~1e""'c n"t.z.

~ gem mínima do va'l or- do a5iqi "l"'!a.J. pera ev tpr a ~'urlt=l no "J.,l:'", ..... en t o

de adã cã.ova'L ju!'to nos tr~bal"los in"alubres ouperi{;osos.
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~" ORGANIZACÃO DOS PODEB~S
] ~~?-7~-~-8;J-- -- ---:- --_.,,,- "..-,.-,,------ ---- ----------l

l\.l t e r r; a rcJ-I.-:J':' li... parií'Jr~fú 29, do 7i.rt. 1';'; i

S 2° - ( número ê€ Deputados por Estajc ou úlstrl

to Feãe::õ_ será estabél e c i de pe l C:l J c s t lÇe: ::lel t.c r a L, f'}"Clp:trcio

n.3.1me;-1:.E- ã população, corr. os ~Just..es necessá::-loS para que nenrn..n

Í-st.:-~ê:... C'''G c- L~str: te T"ederõ:' ":e:-:r,a nienos õ.e ãoze 01) maa s ôe

~cssen~a Depu~ado:.

f:::r-- - - ---,- --o-----,--~.T'~ - o - o - __00 ---j

L- COI.ST~:rU:r.~~ RONALDS'_J~~-1;o -.-J
I,o ' 0_

r;or TllITO/.tUSTlfICÂ;ÃQ ---;-_-,

Acrescente-se ao inoipo I do parárra!o ?ri~eiro do ~rt. 22

do substitutivo a exp"cssã:l " eo: Ar"ey,cléia-", e.~óp " eX9~·"~,,í?:o

.. defi~r".

JUS~IFICAç'iiO

Os pró'"lrios trabe.lh~dores dcve"": 1e1 i bprar ~ r"",ei to :h "":".2

.,e através de Ae;e:::bléiee dll snas categoriap. A for.ul-9?O::l1UPO~

ta define ~O~ precis~õ essa ihrtâncie ~e12b?rativp..

W----------PLIllÃ'UO/CONISdo/IUICOIlI'sio-----------

t.

8ENDA 750287=7

f

~:"~ETIFICl'l.ÇÃC

EMENDA 7502.&8-5 I'fJ . -- ---
:J1;IJAllull 1l0NALDO ARAGÃO

:.J - . --------- PUNAflIO/C(I"'.$:lÃo/suot'OU.1.ÂO-·----------

~'::.!.1 i,:~:~í\n DA 0I1il['.r·1 SOC!.fI.:.:I.:.., -'

. TCJCTfI!oIU-llrlcAçi\o------------- ---

ú2f.. '...l-:iIÕ-,E" :::r Estaã.::. E ;'_l ú L.. l r r a to Feêe:::-a;' pz,; z, ;,'::':""·:'s~ ema

relaç~o de egJ:l:Lr~c cOW ~s Uf .,::~es ~eÓErat~vas h~JS ~:.~~S

polJ.t.1camente.

c s a s t ema a t.1.:a1 , co:' C> i. -.!'.ero ::(::: c ; t.c, ~~~J':.tJ -- _:. •

H'''''''' - I
L-.. i 'iliJl\----1

~.

_ T[XIO/JI''''IIICAI,AO- o

'-.::: rr- Q 1 4 ,_ rc.

lutar, no lnesmo nivel, pel&s su~s rel.v1ndl.caçEes, pOlS ~ __ ~

s empr e sao mas secraôo s nas vot açôes por UIT r;.crnero exces s ; .4·:;.r._

~e 81ev2d~ ~e ~e! :~s~~t..~ntGs ~=~ Estados Jr e : : :::'_C8S.

_ l.'.'::' '::.! J' s t âo ãe asonoma e e ]1.'S_I::='. ·,àc. F-

Os cza cô.rLos do concessão da nu.ís t.a.n cons t.on t,o d.:l Loí, nQ

GGU3/79 c' U,J. EJIIC"lH.1.:l Cou..t i Luc l oun I nQ 2G/U5 j5 cs trio pJC'J),:"wl"llLC' def.l

n í don C' rCCjul.:llnCnL.:ll1un.

pnr5.grnro único. A rcac1miss.:io ou a revorsâo iJ.O SC1"'V1:,

ço ativo dos scrvldoros cavín ou nd l i.taron ,

bencLiciaoos OOJn a presente unis(:ia, fica oJ~

dãcãoncdc 5. exclusiva iJUC-loJ.lJ..VoJ., CVllll-~Lêncju

C crit6rio da l\c]l\UlusU:ilç50 Ilübl~~u.•

~MENP~ MOD1PJC~T[VA

Nodif~lJua-t;C do Sub:.; ( r t ut.rvo 11\,'l COlLlíGLêlO tl.:t o ruc-m nOt:inl

o Ar L 26, que PClSSCl a Ler a segU1l1 te redn,::io,

l\.rL. ~!G '" f. conccdtrln ~l1iuUa il Lodos (1m', no po"["lLA.!o

oompreendido ontzo 02 de satanbro de 1%1 a

15 de "90<;lo de 1979, foram punidos em de(.'('l.E

rêncaa do irot, iV;:lç5.o p:J11b.cu., ror zu.oa insL2,.

tucíonrus ou atos oomp1C'lncnlares.

:: :..: :0 •.z..-

A administraç50 públic~l fleve cxprcsGar sua oJprl)vaç5o lJe-

la rCintcqrü,iío, lcvundo em conla i1 oporttlnidrllJo c c.:onVl'JllPI1c.dil. ~

1\ disciplinu. c n hicrnrcluia serno lcrrivclmcnLc cOtnlJromÊ

thl.:\G c~r;o :..C"ju concctlid" u. ~nistJ..u. t:l.OG pU1\J..dos. l)or atos ~'H.1u\).nt~Lri\t!

tlvos, CjUC' .:lll:/H cliHSO, v~li dl? clJconLro t.1:!1 110[..:;.:t5 llI.:tl:J C.1L
A.:lt; Lrddi<;''';;t,:;

jurIllicLls.

l\. fixi3ç".o tloLo 1:1.1uilt"'b de iJbr\111tjl:nci~ lc.'\'uu 1..''.1 cn.'1la q r"
se ua v í da n,],cionéJ.l em que as punições [oru1!l upl.l.cuuoJf:>, .:l&SJ.l11 como a

épocoJ uú' cluuorilç<:io ~lo~; tlir.;pOBl LivOH lcgi1~!3.

Pelos lOotlVOS aC~lIla. ougere-se â J.n.clusão. no 1.0Xl.O

st."lit pr·C',illi.00 da ~;l1p~"rvlG.io lIt~nil3lcrlul II uur; pl~fluu pouert':'; da

Unlão, COl1l0 sua aclorusta conlroladot;.a-.

exigc gr'oneil' flexibi11dade.

a) retiram a l'lexibilidudc de atuação das empr-osns pÚLJ1l

c~<;_ ..~~ de economia mis ta da área federal;

o ) implicam em multifllicaçtío de con t.r-oí os c r i nccl i7.,;çõcS;

e

c) mostram-se incompatíveis com a superestrutura cons~it~

eional ~ legal que rcge cssas entidades.
1\ ounc rvaçjio que no poüc fn7.Cl~, :'1 J11"Opll:; I \ o dcr.:."1 1'('fI,111 '2

IlIf1I1tnç:l() cct-condor-a , é que c í a u t Lnge J COIll .leu.,)! .lIl1pUCto, ('I'g:iO&

da adniãnLs t i-uçáo indireta pr'odu t.ava , de cuja :r:lex1bil1dadc dt'pe,"

de r,r"rJnu(" par-te da ccononu a <lo Pa i s , c nquo l on que, por :'õlHl i nuu

flcl.eêncl.u, trazem 'legl Limas pr-eocupaç oc s ao Governo e a aoc i o d adc

- -e que estar!,ftm a r?clamar. uma rnt.or-vonç iio cor-r-e t í va , --

. -,' .~..
A medio prazo e de p!'ever a que da dos..!!J-",c-i-s de efleie!..!

cio. das' e s Lnuu.i a 'produtivas, em decor-r-Snc i a daquela r-c gu Lumc n t a

"ao, que afeta a firmeza e rapidez de dee1sões exigidas clc qunl

qUCl' empresa • As estatais produtivas Lerão dificuldades de co!..!

correr em seus respectivos setores. q senso ~e opor-Lun í dade , ae..!.

lidade, ericiênc1à e'rapidez de aLuação são requ1sitos esscnc1ais

para a sobrevivência. no-inercado, cada voz mnis compc li tl VO, Q que'

JUSUI"ICATIVA

Alguns órgãos do Poder Executivo têm baHado normas que

vem causando d~ficuldades à atuação de empresas públicas e de s~

ciedades de econGmia mista.
Do exame dessa alividade normat1va evidenciam-se alguns

dispositivos que:

"N.l (.'xplopação t pelo Estado, de n t i v í dade ccOnÔflIlCé1, ac f"lIIprf'r.ns

I"~lh 1 i cnt~ c no socIcuauoc de economia. nu c la r-cll.cr-nc-üu po í uc no!:. ,'\
mas aplicaveis as mnpresas pr1vadas, inclusive quanlo ao d1reito

do trabalho e ao das obrl.gaçõcs, BujeiLando-sc aos mesIllos conLr.9,

lcs e me10S de f1scalização a que esteja submetidas as soc1eda

d~s."

I
I ~onsliLucionn]" de -d:JSPOS1tJVt\. quc as"cgul'e a CS"('G ór'gum" ~J'~ "ri

li' ·1,lnl::Lrn.:?io i JHIJ1'(' l n 1) me'"mo Ir'nl.ulll<'Illo cI.l" lOl"I"'"'''''' p,';v"d:I::,

:1
I
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JUSTIFICATIVA

_ 1l~'\F'TJGO 26 - É vEDAOc A SU3VEN::;jiQ O'..' IN:E.NTIV[.l FISCA_ DC~ l'\00:~:-:' "ll~_l~'n:,

1\5 E.I~-:O,:),D:'~ D:: PR~VID~f\J::-Ij.. Dn.JV.QD~ll.

Nada maIS justo do que estender os dIreitos
assegurados aos ex-combatentes aos "soldados da borracha"

que prestaram também relevantes serviços ao País durante a

Segunda Guerra Mundial. Eles foram recrutados e encaminhados
ã Amazônia para uma tarefa considerada da maior Importância

para a nossa defesa e devem ter esse trabalho reconhecidõ,

pois atuaram anonimamente desempenhando funções das mais

importantcsnos termos do Decr~to-lei acima citüdo.

1.1 _Jl' i'l'

('J) I . 1"-)]
J
]

':..
[M:'f~~l\ AO r':~R::'C'LR DD RE.:"/~10F\

.F/t1ENbA 7SO~94-=O »>

~.Pi:~!~!::.j~~l:':~l;~_~L!.~I~ç~~=-:~'~~ - _

Dar nova redação ao inciso I, do § únICO do Art. 29:

JUSTH' ICAÇÃO

A greve deve ser usada como último recurso depois de esgo
tadas as possibilidades de acordo. Deve ser um Instrumento de
pressão legítimo, mas nunca deve ser usada por mot1voS meramente

políticos. A greve reIvindIcatórIa é reconhecida como extremamente
vâ Lada c deve ser man t a da como uma 'conqul sLa dos tral.Kllhc.ldorcs ..

,
1- compete aos trabalhaÇlores definIr a oportunidade e o

âmbito de interesses a defender por melO da greve, depois de es

gotadas todas as possibIlidades de negociação, sendo proibida a
greve por motIvos políticos;

tJ COMISSÃO DA ORDE~t";~~e;~~Ão/SUPCONI!J3ÃO--__----_._-J rr~-;-;Aift;l

,....,c--·--------------lEltTO/ImrT~l)----

l:'--------------- "\l~TOR- .-~---- -. --

CONS'rITllINTE RONALDO ARAGÃO

------~ ------__ tt:X10/JUSTlnrAçÃo----

fM:NDA 7502~2.3

l~r--~O~~1'I'~'~ I ~'1'E ~~~-r:~~ -~I:~~ÃO

JUSTIFICATIVI',

APr()\'hJ:' T:;~ D1S;:lOSI1IV(.~ S::hit: D~S~STASl_j7ALJ::' TO:);:I C SlS~[l>1K D~

PRJV4Dh. ec R!SSOS ATÉ D=: S:.J;' E\11N:;~J

---~
l:J ----~_~~~J-~;Ão· 01\ o~~~~th~~~;~s~Ãn/sllllcoNI3SÃO J

Suprimir a expressão "com remuneração em dobro" do
Inciso XVII, do Art. 29.

:É'MEI.'fDA 750295·8

.JUSTIF rCATIVA

Tt.TOIJUSTlfICAÇÃO-----~---- ---

Acrescentar o artigo abaixo, onde couber, na Seção Ir - Dos servi-
dores públicos civis --, com a seguinte redação:
"art. - A remuneração dos Chefes dos Poderes Executlvo, Legislati

vo e Judiciário será de igual valor mensal. Os servodo
res públicos civis terão como teto máximo da remuneração
e ~os benefícios financeiros de qualquer espécie, o valo

percebido pelo Chefe dq respectlvo Poder. "

AIJTOR- -----~. - - J
FRANCISCO KUSTERcr- ~onslituinte

JUSTIFICAÇÃO

O relator tomou como parâmetro a grande C'mpresa que repre

senta apenas 5% do total das empresas Lraslleiras. As micro, pe

quenas e méc1J as empresas não poderâo arca r com Illtd s o s sa respon

sabilidade social e o dISPOSItivo provocará maIS desemprego e

instabiliddde social. Será mUlto d~Iíc~l ou quase impos~ívc] aos

Estados e Hunlcipios cumpr i r em a de t e rma naçjio do subs t i tu t i vo,
aumentando cons~dcrüvelmcnte o défJ.cit públJ.cor caso o Governo

Federal tenha que subsidIar os estados para tornar possivel a

Lmpl cmcn tziç.io da mcda da ,

f;MENDA 750293:1

P CON;'l'I'l'UIN'l'V !lONI\LDO I\HI\GÃO

I~J '" _ -1
Cll:!.._~

__________ _ _ _ _ _ _ _ TClClO/JUS1IfICAÇ;.O --- .-. - .-

Acrescentar ao Art. 27 o seguInte parágrafo:

§ único - Ficam assegurados os mesmos d1.rellos aClma aOS

"Soldados da Borracha" I as s i.m cons i dor-ados aquoI e s que pres

taram se~y'ços nas condições prevIstas no Decreto-lei n9 5.81

de 14 de setembro de 1943. A prova da prestaçdo de serviços

decor r e r â da apresentação de qualquer documento ou JUsU_flca

ção que ~ev~le ter o ~nteressado prestado serv~ços nas condI

ções previstas neste parágrafo.

A Constituinte não poderá deixar de estabelecer um teto máximo
de rewmuneração para os servidor~s ~ivis da União, dos Estados,

Distrito Federal, Território e municípios, sob pe~a de ser coniven
te com as denuncias propaladas a nível nacional, dos rendimentos
percebidos pelos servidores muitas vezes superiores aos Chefes dos

respectlvos Poderes.
n atual Constituição, embora já de~lare no Aert_ 13, V, Que

os Estados não poderão pagar a seus servidores mais do que é devido
como limite máximo de remuneração nO âmbito federal, esta norma não
vem sendo cumprida, criando um clima de inconformismo nacional.

A posturea da Çonstituinte -- que pretende oferecer à Nação_
regras de direito, de igualdade, qe respeito aos usos dos dinheiros
publicas, de isonomia -- deve também saber colocar um limi~e nos

descalabros hoje verificados no que se reFere a pagamento de remune
ração pública, paga, naturalmente, com o dlnheiro do povo.
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EMENDA 750296·6

FRONCISCO KUSTER ~

____J

f<] ......""~'
l_ pt-lnn__ _ _ M

§ 4º - Compete à Justiça do Trabalho, segundo a legislaçllo bras.!.

leira, conciliar e julgar dissídios entre as Missões Diplomáticas

estrangeiras e os trabalhadores por elas contratados'para a pre.§.
tação de serviço de qualquer espécie.

--••-------~-.----- lEx,.o/Ju!iTlfIC,l.';4'J _

Suprimir o texto dos dispositivos abaixo indicados, do substltutivo apresentado

pela Comissão de Ordem socraí .

I - Supnmir o texto do ort. 25 e dos §§ lº, 2º e 3º.

O § 4º do referido artigo, passará a ser o art. 25 do substitutivo.

JUSTIFICOTIVO

o FGTS, criado depois da extinção do direito de estabilidade dos empregados,

seria agora também suprimido, dando lugar a outro fundo com a finalidade de

dar garantia coletiva do empregado.

o proposta da Comissão da Ordem Social não convence. O FGTS, constitue-se

hoje, da unica reserva consignada em favor dos empregados, nos casos de retira

da permitida ém lei. Não deve a Constituinte, simplesmente der roqzi-Jo , mesmo

que admita, em disposição distinta, a volta da garantia da estabilidade.
!

A emenda é supresiva, dando ao atual § 4º, a redação de "caput" para o

Art. 25, do substitutivo.

Constituinte MAURíCIO CORR~A

COMISSllo DA ORDEM SOCIAL

Emenda aditiva ao substitutivo do relator.

Acrescente-se ao substitutivo o seguinte art. 19 renumerando
se os demais.

"Art. 19 - O ~ervidor público estável s6 perderá o cargo ou

emprego em virtude de sentença judiciária ou mediante, processo

admin~strativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa."

JUSTIFICAÇllo

O substitutivo do ilustre relator, em que pese a sua indi~ut.!

vel preocupaçllo com as garantias dos trabalhadores, olvida, quanto aos se.!:

vidores públicos, norma já tradicional do nosso direito, qual seja a de g2
rantir a estabilidade.

É o que pretendemos sanar com esta emenda.

COMISs)lO DA ORDEM SOCIAL '
."., TUTO/...uSTII'ICAÇão---- -,

'Emenda aditiva ao substitutivo do relator.

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo 4º.

.----. "Art. 22 - ..

JUSTIFICAÇllo

Em princípio, pede-se pensar que a matéria aqui proposta não seja

CONSTITUCIONAL. Não pensamos assim. Os conflitos existem e as soluções são

sempre desfavoráveis aos trabalhadores sob a alegaçllo de não existir prece.!.

to constitucional que ampare os direitos reclamados, prevalecendo, então, o

princípio da imunidade de jurisdiçllo. Por isso, através da presente emenda,

queremos sanar a lacuna existente no texto constitucional e, para tanto, nos

permitimos uma rápida análise da questão no que se refere ao tratamento rec~

bido em outros países. Senllo vejamos:

1. Até o século passado admitia-se a doutrina clássica da imunid2

de absoluta de jurisdiçllo dos Estados estrangeiros.
I

2. Em nosso século, renomados juristas internacionais e 'pátrios
como Marcel Silvert (França), Quadro (Itália) Gregenheim (suíça) , Podestá

Costa (Argentina), Cesar Sepulveda (México), assim como Pontes de Miranda,

Haroldo Valadllo, C16vis Ramalhete e muitos outros patrícios, rejeitam pereDE

toriamente a teoria da imunidade absoluta, para adotarem o princípio da i~

nidade relativa ou restrita.

3. Assim, é hoje tese praticamente pacífica, aceit~ pelo Direito

Internacional, que os Estados estrangeiros tanto podem praticar atos partic.!!.

lares, como uma empresa qualquer, como no exercício de seus atos 'públicos s,2.

beranos.

4. A doutrina e a jurisprudência em grande número de países do

mundo ocidental têm, dessa forma, distinguido entre os atos praticados por

Estados estranqeãros e,ITl virtude de sua soberania e aqueles em que agem como
pessoa ou entidade privada.

5. Na primeira hip6tese o Estado estrangeiro estaria imune à j.!!.
risdição dos tribunais de L<I1 outro Estado estrangeiro, enquanto que, na s~

gunda, estaria agindo como um particular e, portanto, sujeito à jurisdiçllo

dos tribunais do Estado estrangeiro onde operam.

6. Com a assinatura da Convenção Européia sobre Imunidade dos Es

tados, em 16 de maio de 1972, e da lei denominada "state IlMlUnity ACT of

1978" pelo Reino Unido, abandonou-se em definitivo a teoria da imunidade a!!,
soluta dos Estados.

7. Além disso, a 21 de outubro de 1976, os Estados Unidos da Am!
rica fizeram promulgar a Public Law nº 94.583, intitulada "Foreign Sovereign
IlIYIlUnities Act of 1976", que "define a jurisdição dos tribunais em ações j.!!.

diciais contra Estados estrangeiros, as circunstâncias em que os Estados e~

trangeiros estão imunes a tal jurisdição e em que não pode haver execução de

seus bens".

8. Vale ressalvar que a "Section-by-Section Analysis" para a lei
supra citada, diz, verbis:

"Os tribunais terão bastante latitude na determinaçllo do que é
uma "atividade comercial" para os fins desta lei. Parece inconv~

niente tentar-se definição excessivamente precisa desta expre~

silo, mesmo se isto fosse praticável. Atividades camo a venda por

um estado estrangeiro de um serviço ou produto, a locação de il!!Q.

veis, a tomada de empréstimo de dinheiro, o emprego ou contrat2

çllo de operári05,~ actninistrativo ou agentes de relações pQ
blicas ou de marketing, ou investimento em títulos de uma comP2

nhia americana, estariam entre as incluídas dentro desta defin.!.
ção", (grifo nosso).

9. Do mesmo modo, a Convenção Européia de 1972, "ao enumerar os

atos que não justificam a imunidade de jurisdição, relaciona 05 contratos de

.../



trabalho entre o Estado estrangeiro e UII ~regado, sendo o lugar da prest,!
ção do trabalho o elemento de conexão com o Estado do foro ••• n

Constata-se, assim, que nenhum tribunal de país europeu reconhec~

ria, nos termos da Convenção, a argüição de imunidade de jurisdição de um E~

tado estrangeiro que fosse acionado em matéria trabalhi~ta por um empregado
contratado no país em que o traba~ho foi prestado.
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piedade, profundamente marginalizadora e cheia de propostas de sol~

ções paternalísticas, ~ esmola do Estado.Sabemos que pela presente s~

gestão de Norma Const~tucional não iremos contemplar todo o universo

dos portadores de deficiências, mas podê:remos conferir aos ma~s aptos
o ingresso seguro no mercado de trabalho.

Queremos, com este d~spos~tivo Constitucional, rever

a postura tradicional que pretende dar aos deficientes, por caridade,

r.l---------------- Tr:KTO/~uSTI(IC..ÇÃO----------------__,

11. Em face do exposto e tendo em vista que os cidadã~s brasHei
ros e os não-brasileiros que aqui residem e são contratados para prestar ser
viços a Missões Diplomáticas estrangeiras que operam no Brasil, se sentem,
muitas vezes, lesados em seus direitos trabalhistas por certos Estados es
trangeiros, sem terem a quem reclamar, visto que muitas vezes são barrados
em seus direitos à prestação jurisdicional, em virtude do princípio da im.!:!.
nidade de jurisdição, é que propomos esta emenda cujo acolhimento esperamos.

EMENDA 750299-1
~ AUTOR

, S~nador Const~tuinte lRAM SARAIVA

~r---------- 1'1..t:"'-R,IO/eOM'!l.$Ã.O/SUQCOMIS,sio-----------tJ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

ÇJ_"A"TIDO~

. pMpB

.::J aqu~lo que lhes cabe por justiça, por seus méritos, pelo,fato de se

rem cidadãos bras~le~ros, que querem e podem contribuir para O

creSclmcnto nacional. Destarte, é impresclndivel combater esla v!

sáo marg~nalizadora e assegurar aos deficientes poss~bil~dades r~

ais de part~cipação soc~al. E, reconhecer-lhes este d~reito, é g~

rantir-lhes oportunidades concretas de inserção no contextos sóc~o

econõm~co do Pais, além de se lhes facultar o poder de ~nterfer~r

nos procedimentos, ,dec~sões e condições que afetam suas vidas, no~

mente aquelas segregaclonistas e prcconceltuosas.

Não obstante, falta-lhes o terce~r? elemento consti

tutivo da cidadania': afora o c i.vi.L e o polJ:t.~co, que é o elemento
social. Este abrange o direito a um mín~mo de bem~~star econômico ,
o dire~to de participar inte~ramente da herança social e de levar

uma vida com dignidade, consoante os padrões prevalentes na socied~

de. Entretanto, somente a garantia de acesso ao mercado de trabalho,
em cond~ções compet~t~vas as das dema~s pessoas, poderá assegurar

aos def~cientes O e~ercício da c~dadania plena.

"a r t . 2 Q ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMCND/\ N2

Altera o inciso XXIV, do art. 2º,
do SUBSTITUTIVO

arl. lº - b inciso XXIV, do art. 22 , passa a vigorar com a seguinte

redação:

Altere-se a redação do Art. 71 do Capítulo 111, do Subs
t i t.ut.a vo da conu s são da Ordem soc i a I , acrescentando-se os seguintes
Parágrafos:

Art. - Os órgãos PúblJ..cos c as Empresas com 11Ia1S de 100

(cem) func~onár~os obr~gator~amente empregarão no mínimo S% (~~nco por

cento) de portadores de def~ciênc~as nos seus quadros, em funções com
paLívc~s com suas apt~dõCSf -sob pena de pagarem tr~buto extraordlná-

rio à Prev~dência Social, conforme determ~nar a le~.

§ 19 - são garantidos, aos portadores de defic~ênc~a

cond~ções espec~a~s de aval~ação em processo selet~vo e o d~re~to de

comprovarem a compatibil~dade de suas aptidões com os requ~s~tos do
emprego.

EMENDA 150300-8

t:=ISMAEL WANDERLEY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ I"L[NÁI'lIO/C"WISSÃO/&UIlCOMISSÃO--------------,

(iI--- ._.....:::C~O.:.:M.:.I.=.:',STlO DA ORDEM SOCIAL
____ ~ ..;.. rrllTO/JU$flrlcAçÃo----------

[J--PM'DS--]

§ 29 - ~ assegurado, aos portadores de def~c~ência, ní
velS salarials ldêntlcoS aos daqueles que exercem funções sernclhante~

sendo passível de sanção legal qualquer discr~m~nação ex~stente neste
sen t i do ,

JUS~.i:FICAÇÃO

Nosso ~ntento, com a presente Emenda, é o de garantir ~

cesso, aos portadores de def~c~ência, no mercado de trabalho do País,
acesso este slstematlcamente obstacul1zado pelo proconcclto soclal,pe

la desinformação e pela ~gnorãncia. -

Na verdade, o c~dadão portador de alguma def~c~ênc~a

pode até ser ma~s produt~vo que o ~ndivíduo comum no desempenho de
funções compative~s com a sua defic~éncia, po~s é frequente a ocor

rênc~a do aguçamento de outras faculdades v~car~antes e compensat~

rias ao t~po de defic~ênc~a. É sobeJamente conhecida a elevação do

poder descr~m~natór~o tát~l nos cegos, da capac~dade de concentração

dos surdos, etc.
Todav~a, segundo dados da ONU, cerca de 10% de nossa

população é portadora de algum tipo de def~c~énc~a, permanecendo à

margem do processo produtivo, ~mposs~bil~tado de contr~bu~r para o

crescimento do País, ~ntegrando a sua força de trabalho. Este conti~

gente de pessoas talvqz otim~stamente calculado em 13 m~lhões de bra
s~le~ros, não pode permanecer marg~nal~zado nem O País pode dar-se

ao luxo de prescind~r da sua contr~bu~ção para com a riqueza nacionaL

A nossa proposta de asse~urar a 1nserção na vlda eC2

nôm~ca de uma parte deste contingente v~sa, sobretudo, a superação

compulsória de tabus e abstrusos preconceitos e a devolução da digni
dade a milhôes de brasile~ros, hOJe tratados como cidadãos de segunda

J categoria ou vistos pela tecnoburocracia estatal numa perspectiva de

XXIV - proibição das atividades de'intermedIação da mão-de 

obra, tempor~ria ou sazonal, exceto ~uando se tratar
de prestação de serviços especializados e desde que
O serviço a ser pactuado não se confunda com a ativi-.

dade fim da contratante_ beneficiária.

JUSTIrIC/\ÇIlO

Em primeirõ-lugãr, cumpte destacar que as
atividades inerentes à prestação de serviços diferem da locação de mão

de obra.
A disposição contIda no SUBSTITUTIVO, 'no

entanto, equiparB, de maneira equivocada', as duas atividades retro-ref~

ridas.
Portanto, é dever reli ficar a dubiedade, eis

que a atividade de prestação de serviços desempenha papel relevante no
setor t er ceá r í o da economia br as í l eLra e, também, na mundial.

Não. se pode olividar, assi, que nas ativida

des prestadoras de serviços se encontram as empresas de construção ci
vil, manutenção de máquinas e equipamentps, consultoria, limpeza, higie

nização e conservação etc.

Ass~m urge seja clareado o dispositivo com
escopo de evitar-se, em futuro próximo, interpretação restritiva àque

las aLividades indispensóveis ao crescimento e desenvolvimento do País.

Por outro lado, restará proibida as ativida

dees que, verdade~ramente, exploram o trabalhador, tais como o bóia
fria.
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COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

..,----------------- T[XTO/JUSTlfll:: .. ç;io --,

EM[NOA Nº

Acrescenta ítem ao Art. 56 do Substit~

Uva.

Art. 1º - Acrescente-se ao Art. 56 do Substitutivo o se
guinte ítem:

V cobertura dos gastos com medicamentos ..

JUSTIFICAÇAO

~ patente que grande parte da~ ações de saúde empreendl
das pelo Poder Público~perde sua eficácia,dado que mUltas d~s p~

cientes não têm possibilidade de adquirir medicamentos prescritos
para seu tratamento.

Hoje, no País, estima-se em 104 milhões de brasileiros

ou seja 80% da populaç~o - o número de pessoas de reduzido poder.
aquisitivo, grupo com salário médio mensal familiar de até cinco
salários mínimos.

Grande parte desse contingente "não tem acesso aos medl
camentos essenciais, necessários a promoção e recup~ração de sua

-saúde que ainda se mantém em níveis absolutamente insatisfatórios"
conforme atesta a própria CEME.

O exercício do direito à educação, ao trabalho e à vida

diana, pressupõe o exercício do direito à saúde/sem o qual,os prl
meiros se tornam ficções.

A igualda~e de acesso ao medicamento é, assim, condição
imperiosa para se garantir a plenitude de gozo dos direitos do cid~

dão.

~~~~~~~~~i~~";~;;.~~A-~--------- ------ ---r[~ -~;_;_~
[!J -- -- --~;I~~~~r:O- ~~' ~~~~:;.~~~~~~","iO --- - ----- -"] tJ -09;~~~ /8-7J

------- ------------ l[XTO/JU51IrlCAl;i.o ---- --

Acrescente-se ao Art. 70, do capítulo rrr do Subst~

tUt1.VD da Comissão da Ordem soc.ía t , os sc<]uJ..ntcs Itens:

I - educação espec1al obrigatórla e gratuita, para

o que a Un15o, os Lstauos, os Territórios, ~ Dlstrlto Federul c os

Municípios garantlrão no mínlmo 10% dos seus respectlvos orçamentos
destinados à educação,

rr ~ custeio, pelo Poder PúbllCO, de tratamento re~

bilitador, da aquislção-de equlpamentos ortopédlCOS e outras nece~

sários à adaptação e à garan~ia de adequada qualidade de vlda aos l~

dlViduos portadores de deficiéncla física, sensorial e mental;

rrr - lmplantação, pelo Poder Público, lncluindo a
Prevldência Socla1, de centros de habil~tação prof~ssional, bem c~

mo de oficinas protegidas, em todos os Estados, Territórios e no
Distrito Federal; em número e dimensões compatíveis com a população
de ind~viduos portadores de deflclência ncccssitados destcs scrv!
ços.

JUSTrFrCA'rIVA

Nem sequer nas estatíst~cas o deflciente existente

no Brasil e, se qUlzermos um dado que nos dimenclone o seu número ,

temos que nos socorrer das est~matl.vas da ONU para paises com as no~

sas caracteristicas de desenvolvimento, as quais afl.rmarn que 10~ da

~ população apresenta alguma forma de deflC1éncl.a severa, s~ja fjsl.cn,

sensorlal ou mental.
A uefici6nc~a scvcru exige uma tecnologia cducaclonal

diIerente, que leva em conta o tlpo e o grau de do í Lca.ênc i a , 7\. nela

que considerável número de crianças, adolescentes e adultos seJam
portadores de de[lclência, mas aptos, mediante a educação especlal,

a lntegrarem-se no contexto social e produtlvo do país, as polítlcas

de educação até agora não contcmplaram deVldamente esta expreSSlva

Ialxa populacional, o que a condena a uma vida marglnallzada e fora

da força de trabalho, constitUlndo-se em mais um peso para a Nação e

cllentela obrlgatória dos serviços da Prevldêncla Soclal.

O Centro NaClonal de Educação Especial verlf~cou, em
1974, que apenas 1,2~ da sua população-alvo, em ~dade escolar, era ~

lcndlda. rassados dez anos, e~ 1985, o atendlmento apenas chegou a

2,3!l..

No que se refere ao cns~no profiss~onal~zante, a1nda

é mais dlflcultoso o accsso dos deflc~entes, tanto pela reduzlda ~

[erta de escolas Ou de classes de enSlno especlal, como pela falta

de lnstltuiçõcs especlallzadas cm promover a profisslonal~zação do
deficlente. Decorre daí que a não tcrmlnalldade do processo cduc~

cional lmpede a lntegração profissional e soclal do deflciente.
t pleito ant~go das assoclações de deflc~entes, bem

como dos técnicos que mllitam na ãrea, e alocação de pelo. menos 10%

do orçamento gloual de Educação no ensino especial. Lmbora este mo~

lante não vã, certamente, reverter o processo, mesmo por que o enSl

no especlal dcmanda gastos adicionais, ter-se-á felto, no minlmo,
justiça, já que a população de de[lclentes corresponde também a este
pcrccntuqI

A habllltaçâo, reabilitação e reltegração proIlsslonal:

'anua é meta atingida por pouquíssimo portadores de dofí.c Lêncaa s ne fa~'

L~, de urna leg~111?aç5.o o de uma dot.H;.lo oupccIf r ca ele r ccur sor- quo os

.J.mpare no contexto de uma polit~ca ma1.or de garantl.a dos seus dlrcJ.tos

de c~dad.:lnl.a.

Neste sent~do, esta proposta de Norma ConsL1LuClonal

visa garantir à pessoa portadora de deIiciêncla o eietlvo acesso ao

sistema educac~onal espec2al e prof~s$2ona12zante e aos serv~ços soc~

ais do Estado, que devem, por ]Ustlça, custear-lhes a aqulslção de~

pamentos necessários à·sua adaptação social e ã manutenção de razoável

qualldade de vida. Por outro lado, a reabllltação da pessoa porLadora

de deficlênc~a passa obrlgatoriamente pelo seu dlreito de livre Clrcu
lução, o que só será passivol pela (>lJ.ln~nação das barre1.ras arquitet.§.

nicas e a imprescindível ndaptação dos serVlços de transportes coletl
vos.

Assegurar às pessoas portadoras de deficlêncla o exer

CíC10 pleno da cidadanla e permitlr-Ihes um mínimo de oportunldade a

sua r.elnserção no contexto soclal e produtivo do País. Um slmples ra

clocínlo que relacione custo e beneIiclo mostrar-nos-à incalculdve~s

\lanhos SOClalS e cconômlcos, ante um investlmento qulõ, de resto, faz
parte do compromisso do ~stado de garantir a todos os cidadãos Jdênt!

cas oportunldade de acesso ã riqueza e ã herança social.

r--p-l-. t-UI O 111, ""'""" ~:::~:~:~::~~:~:::::do ar t Lqo vo, do '!
"Dos Negros, Das Minorias e Da População Indígena",

passando a ter a seguinte redação:



"Art. 70. O poder pdblico proporcionará educação
gratuita em todos os níveis às pessoas portadoras
de deficiência, sempre que possível em classes r~

guIares, garantidos a assistência e o acompanhooe~

to especializados."

JUSnFlCAç1lD

Se os deficientes menta~s não ultrapassam o 39 ~

no do pr~meiro grau, o mesmo não acontece com os deficientes
fis~cos e sensoriais (cegos e surdos), que podem atingir o 39 grau,
daí a nossa soc.itação para modi ficação no artigo.

oeputado NClSON SEIXAS

- TE)'TO/oItl'lTlrlC'"AçÃo -------------

EMENDA AOITIVA

Aditar um parágrafo único no artigo 70, do Capítulo
111, "Oos Negros, Oas Minorias e Das Populaçôes Indígenas", com o
seguinte teor:

"Parágraro dnico. Em seus respectivos orçamentos a U
nião, os Estados e os Municípios destinarão para a
educação das pessoas portadoras de qualquer tipo de
deficiência, 10% (dez por cento), dos recursos car
reados para a Educação."

iJUST IFICAÇAO

O propósito desta emenda é envolver o setor Educação
no atendimento às pessoas portadoras de deficiência.

Estão explicitadas as medidas a serem tomadas em r~

lação à problemática, fazendo-se alusão a um percentual dos recur
sos a fim de qu~ o atendimento, consentâneo com o percentual de$ffi
pessoas na comunidade (10%), não fique ao sabor do dirigente públl
co e nem do prestígio social de uma entidade.

DepuLado NELSON SEIXAS

El't'lENI>A 780305-9

E;•.EKDA

ACTe~cc~te-sê ao i~Cl~C II ~o ~~~r1~c pr~~~i~~ ê~ ~rt. ~º,

após a xpressão" p:::"ovidêncJ.3C;U, ::i. e7prer'~ão tI-pelos t~:t'"uql:-_:'..do

res €";1 greve n•

Os 1JrólJrios . r~~ ..plh~dor"'~ e"'r :-rev~ t·3.... :nterec::q~;::. ..~ -o;;er

os s e r-va ço s ce ec:1cíais e , C:P'" J..C;::~O, ~e .,...~')('~~..a ~ '-'é.::'ir :tU~, 'flor

espe ·ot1.VO, O r-odez- 'J-J.b:'~co'" e"rr~["1e r-:ét0'30Cl ~~tl~e,:,~(':,~t1.C:):S CO~

tra a ;-r-ave.
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EMENDA 780306-7
~

Inclua-seum inciso no a~t. 22 ão substitu~1.vO cor ~ ~e:~~a

te redação:

n1ncJ.SO - a e'l~re$a, 0lJ. depa!'t~T..ento pÚbll.co, e-:. c:ue tra.ba

lhem mAis de trinta nUlheres é ob~ibada a T.a~ter crechc~

JUScI' r';Aç'J(Q

o direito à creche nas e~rreeae ~-r~ o~ :llho8 d~~ ~ulheres

trab~lhadoras deve ser ~B~~nt~do ~o texto c~nstitu~~~~~l, 1~-l.t~

do às empresas ePl que tr~~oalhe'11 "':\.~..is ô e 30 llulheres, de :"':>m?. a.

tõrná_lo v~ávdl.

Inclua-se o~~e c~uber J ~e.;ui:~e ~r~l.~o:

11 Ar,;. - Os a~sal'?riaãos, seja":l ou não sl.~cl.ca:"'iza.::1os, c'Jr..l!"1,

bv~rão, (?.11u9.1~e, ..te, CO"!i J equavaLec t e a re'"':".1..Y),~~~cP.:o eo t:.::: õ a,a

de t~f-1balho; e<':ta con-;r1.bv!.ç'Qo sin;ica.l 'SúrÁ '::e~contad~ e.-, f.Q.

lha de ppg9~e~to, pe1~ e~~r~gaàor, e ~~go ~o re~~ec~ivo sinc~

cato.

paráer:::.fo t~1.CO

s1.ndical ca be ao !Jl"'óprio sinüJ."CEõt:>. 8.trflvér- de ó:- ....P..,J "'.)·~~eta!!

te, aprovadas as CO:'ltas era A- ~e·n.l;l.éi~t-Ge!'p~, be-. CQ"'!:'.O q cus.

dest~nação".

JUS?Il'1 CAÇÃO

A contribui~ão sindical fo~t~lece ~~t' ~i?l~e:te a ~~t~~

tu~n s1nd1cal. A fiscalizp.cão d~~ C01t~s e d~ a~~ica'~D deSBa

contribuição é apeunto int:rno do si~dicoto, cecidido rye!a s~a

A~~e~bléi~-Geral.

EMENDA 750308-3

Acreecente-se ao ancí.oo . ~c q:,,"',,;. 12 ê: !:' ,bQtittttivo, ": e~

prCFSgO fi... ou d'e ..édico ti.

A pro:i~~ao de:én~copp~te~ue ~ ~~~fi2s1ohal ~OP~~ eVe~~er

dois c(tr~os:. t~:1to quanto e ?~":;f,~"'soZ'es. Ep~:, dire1. to já Lh s é
asee~~~~o hOJe nD lee2p18ç;~ or~~~~~i~.
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DA 750309·1

Pl.fHAR'O/CONI55ÂQ/SUBCO ..15SiO-----------j rr/OATA----,/

co.:ISSÃO DA o.,~·::·: SO'JIAL . ~ ~ J
de :fue a a -ose:.... tR. ozua deve ser i~J.a1. ao co ~8JoP,!,~O :r9ceb~do

pelo trebal~~ãor ~~?nõo ej ~tiv~d~~e.

Acreocente-~e ao p~ráEr fo segundoJ do arti~o ~? ã~ pub~ti

tutivo, a"ós a ex,?re~8ão 'I f u.Ild8.çÕes" , a expr-e ssão ti ••• institui

das pelo poder !'úblico".

AUTOIt---- _

Jl!"lrIFII]AÇÃO

A forl!ule.çãopro"':~8ta VJ..C!a CXp1.:'Cltar no texto ccnetl tucic·nal

que a proibição de aC1.t"'1ttlar:-ão de c~rgos _"·~fere-se .;~ f'.1.'"1';,=,("ões in.=.

tituida~ pelo Foder ?úblico.

~~_-_------------TtXTO/JUSTIFICI.ÇÃ"'----- ..,

PJ - incluir no anteprojeto da Comissão o seguinte dispositivo:

Art. O trabalhador rural terá direito a aposentadoria aos
cincoenta e cinco anos, e a trabalhadora ru~al aos
c1ncoenta anos, com proventos nunca ~nferiores ao s~

lário minimo.

Justificação

J'C"STIPICAÇÃ("

Atualmente o trabalh~dor ~ural aposenta-se aos sessenta
e\ cinco anos, e tão somente com uma remuneração equivalente a
metade do salário minimo, sendo vedada a aposentaria da esposa.

O regime consagra uma protunda injustiça com a classe ,
porque exige uma idade avançada, muitas vezes submetendo o tra
balhador a aposentadoria nos últimos anos de sua vida. De ou
tro lado, a concessão de uma remuneração de metade do salário I
minimo não permi te que na velhice, o trabalhador rurral encon
tre os meios de prover a sua subsistência.

Ao vedar a aposentadoria da esposa do trabalhador rural
o regime atual discrimipa de forma assintosa as mulheres, e co-

.~ete grosseira injustjç~ com estas, pois, sua carga de trabalho
e s~perior, muitas vezes, ao do próprio agricultor. Isto porque,
no ambito <ia unidade rural, não só assume as mesmas tarefas e
a mesma carga de trabalho que o marido, como ainda é responsá _
vel por todos os afazeres domésticõs. A trabalhadora rural tem
uma carga de atividades superiores a do marido, e no entanto a
~ei não lhe reconhece o direito a aposentadoria. '

A sugestão visa corrigir esta injustiça brutal.
De outro lado é imperioso por termo ao abuso em termos

de proventos da inatividade, cujos indices de reajustes são mo
nopolizados e manapuLados pelo governo, submetendo a grande mai
oria dos atuais inativos a rendimentos inferiores ao salário-mI
nimo. Com a sugest50, nenhum provento da inatividade poderá se;
inferior aó salário min1mo.

Por p~recer deec~~~eR 8 p~~t~c~p~ç~o ~~C!

em questões que ~ãolhes di~e~ re~"e:~Ot COüO

~os pela su,re~~ão do disJQ?ltivo.

EMENDA 750311-3 ,u'''.~=;-------'J [.J7.'~~'!f1:l-----'tJ CONS1'ITU -;11', ED:.:rr scx V.\L . C-.- --- _J

JU5:'IFI 'JAÇJ\O

~o",-----,'ar 06/ f-J
o Pl.tNJ,"IO/cClNl5SÃC/SU9CC"U.5'Ãc-----------l: v:I - COf.1ISSÃO O~ OROEV, SOCIAL

EMENDA 750314-8
pr~PD...LC' R4tv10~

1t:ICTC'JJSTtn::.:;iG-------------------,

rs ej ê incluído. onde couber, o seguinte Artigo:

AR7IG~' - Faca restaoelecids e prcrroçada. até a nomeação do últ imo candidato aprova

cc , = \ :'~1:Jad5 dos concurses púel í ccs pars aoeussão DE cessoa; . realizados pela AamiI r:::.:::-a::-~.: cz rets OL mcãreta ca uru ão , ESl:.3dos e Mun~=iplOS. E Que tiverarr sua Viºê~

I::'5 ':r~;:':-:Dm:.:aa. peles ef'eí tos Dó Emendó Const í tucaonal nQ é. oe 14 de abr:l de 1977.

;'ê:á:;;:õf: C1~i::c - h Unià::. 05 Estados e Munlcípios. não ponerão extlnguir. transfor
i
I ~s.: 8 ... :::-O\~: 0:':- nen"uffi5 rDTiTié. C10C. outr-a forma.os C8TgOS 02S respecr.Ivas cateço-
I r sas fl ...'1-:io...a.:s nem criar novas cateoorxas com funções iguais ou arseme.lhadas , enou82!

'-__ :13:' :.i VEre.... sido nome~dDS t000S os caodioatos aprovaaos nos concursos pÚbliccs. I III

men::iOISO':J: no caout deste t:..r:.i;J:

JS-FI:;;Ç;;: I
L..'1tE:'!l:J:-lTIen:.e ao t..1~vimer,:.c ReV':':~::l:né::-i:. os 19ó1,. +:::rarr ;:::::::rroga:J~s inúme~o:: co«, 1
sos para di versas cateçorias :JO ser..i:;o púnl ícc , entre as ooars se oestacaran, O~ cc.:.

cursos do Oo.SO para o Ministé:rlO da Faze~Oi:l. -,ural1t.e dois decênios que se seçurrae. se

fvI:JVlment:J Mili:'ar de 1964. poucos f'oran, os concursos; públi::os oromovtoos pe2.a U-:à:.

Estaoes e Munlcípics. O exame da composição atual dos ouacros j::. funcronal í smo o,::s::;: I

que a esmagaoora marorra não ingressou no concurso. Até mesmo em carreiras bastente '

especãal Izadas como as de Fiscalização t r.íbutár ía e as Procuradorias Jurídicas, os "E
vos governantes D?-E"Sê:'8'I· a prat ícar as C~E:lm:HJaS "transformaçõ~s". "desvãos de fun:ã:"

"reaoaptações'' e "reclassi f'i::aç.5es". co-wertenoc simples auxí l rares burocrát iccs e- t
Fiscais.. Bacharé:'s em.Direito. em tlssessores Jurídicos e até em Procuradores. Prova ,

'o, t:: não G.CJ. -a17 esc:p fo!:para a anos en 1.. .. (~ol·:,.p..•c e- :. p~r" L:

:!lula:·ão ...vaga e gc~érica.

AUTCIt--------------...,

cc::s:r::=: :~::; -jPOr- 5....:'. V"·T. o :- ~I-:-

Inc~ua-se on~s couber:

e 30 anos ~p..ra a mulher.

CO.:ISSÃO

me~ e aos sessenta e Cl~CO anos n~rn ? ~u'her

Inclu"'-r::e on o- c c~.:-:>:;.r J f'úb'_;,_ooot~ "lr- :'0':'"0:

Art. - O tr:-~plh"''::')r "::l..,~·to ~-·..,~c~~t~ci.o :D:~:::(lC_:':l u=..

valor icênt2co ao do ~8:ério r~~~bi~~ qu'~co e~àtiv~f~~e.

c- vo'tun'ta r-temerrte a."1Ó~ 3') ano s de ~1-3'''''vic') ~:1rR. O: hç.~' em

É prccis~ explicit~r P-O texto cv~~tituc~,~~l ~~ ~o~~ições

A.-t. - O tr"ba'!.h'ldo·" será a~':}f'el'ltp..do:

a- por in~lidez

b- Con:,ulFór:;.p:nente ao r s-=tel1t~ <no s 1e id~de ~~ ~..~ ... h2,

EMENDA 750312-1
[J



dí ss« ,.; oue o Governo da Nova Repúbl ica efetivou 36.000 funcionários acmrt ídos inde,'.: I
came- .e , o que na prática contribuiu para deteriorar sens ivermente a qual rdade oc se:_j

víçc -,úblico, além de violarem o princípio de moralIdade pública, digo na Adminlst~é

ção Pública. Al»uns DIplomas Legais cheqaram a ser editados de forma absolutamente a"

torit:'ifia, para facilitar a prática de contratação por apaprinhamento pelos donos do

poder arüquiIando Inclus ive os direitos dos concursados aprovados, mesmo que já reco

..,hecIdos pelo Pooer Judiciário,

Como exemplo, no ano de 1969, o Poder Executivo. em 26 de agosto, instituiu através

do Decreto-Lei nº 788, a classe singular de Técnico de Tributação com as seiscentos

e seis vagas existentes, destinadas aos concursados na expectativa de nomeação para

a carreira de Fiscais Aduaneiros, que foram dessa forma preteridos A redação do cl
taco diploma, previa o aproveitamento de funcionários do Mimsténo da Fazenda, mas

ao arrepio oa Lei foram aproveitados Oficiais das Forças Armadas na carreira de fi~

calrzaçào, oa Fazenda Nacional. No mesmo ano, novamente através DO Decreto-Lei nº '

1024, unífacou as carreiras de fiscalização, colocando os Técnicos de Tr ibutaçào 'lô 1

cúpula da carreira, confirmando a preterição.

P Lei nº 4863/65. que em seu Artigo nº 41, cecernuoa a val.acaoe do concurse até 2 '

nomeação ao últim~ concursado aorovarío, surgiu em função oas \S:12S orecericões se.

fridas pelos concursaoos Que. em carta aberta denunciaram as mesmas. Cont inuanoc a:

preterições, os concursados apelaram para a justiça, vencendo sucessrvamente vár i Dó

pleitos judiciaIs, não cumpridos, sendo' surpreendidos com abertura de novo concurso

no TFR sob nº 78459176-EJF, tendo a 3ª turma daquele Egrégio Tribunal, err' julgame-~'

decidido por unanimidade que: - O concurso cuja inscrição se Inícaava sé poríer ra ('0"

tinuar desde que. após a conclusão e aprovação os concursados novos só poderiam ser

nome~dos após a nomeação dos concursados sobjudice.

Na expectativa da nomeação, foram surpreendidos com a oetermmação de recesso do Con

or€,oon Nacional pelo Poder Executivo e a instituição da Emenda Constitucional nº 8,

de 14 de abril de 1977, que introduziu a limitação em quatro anos a contar da homol~

gação Od VIgência dos concursos públicos, dispositivo que até hoje permanece inte;;nm

do o entulho autoritáriG que o Pooer LegIslativo ainca não 'iemoveu.

Em ~onsequêncIa do pacote de abril, algumas centenas de candidatos -8j'lrotadõspéla u

nião, Estados e Municíp~~raUi-se 'discrrcTõriafía~;nte-despejados de seus direitos

-oor-uaa 'declsãõãLIõri;;ána do Poder Executivo. CunC'samente a quase totahdade dos

atingidos eram cioadãos cuja formação tinha acontec í dc na década de 60-70 e, eram c

siderado.2......Q.êTIOOSOS Dela si.stema~11i.e.....-Entr.,:, ac: razÕc=>c:: leVAda<=:: ;:m 1=I-Oi.ã!LPr:e..ti.-.

dente Ernesto Geisel para a edição da Emenda nº 8, a mais invocada era a necessidade

de impedu o ingresso de uma geração subversiva no serviço público.

As vítimas da Emenda nº 8, na verdaoe sofreram uma dupl a cassação de direitos. Além

ae não poderes, ser nomeadas para os cargos que haviam conquistado por concurso públl,

co. também não podenam se inscrever em novos concursos, eis que editadas novas nor

mas Em oonsequência da Emenda nº 8 e das normas dí.scrimínatór ías , os cidadãos pret.!:.

ridos viram-se duplamente cassados nos dueitos passados e futuros, praticanoo-se u

ma injusta e monstruosa dí.scr ínunação , que o presente projeto visa corngir.

Uma vez transformado em lei, o presente projeto não trará novas despesas para a 1.,

rüãc, Estados e Municípics. Ele não cria carços e nem determma o aproveitamentc r

medrat.o dos concursaoos . Apena~ o:.ver ve seus dIrei"tos e lhes dá justa pracrí.dade r.é:

amussão a cargos já existentes, que estejam vagos ou que venham a vagar.

O Parágrafo Único proposto tem como objetivo fechar as portas às tentat ívas dos go

vernantes de burlar o aproveitamento dos concursados mudando denominações de cargos

e carrerras , extinguindo, transformando e criando cargos assemelhados.

Impõem-se por justiça e coerência que a Assembléia Nacional Constituinte promova a

anistia dos concursados punidos pela Emenda Constitucional nº 8, restabelecendo os

seus direitos.
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xe:xí:'l(".~ p~surri.....,do-se satisfeit.as roôas as e

xígê-l:':'3.S Legaa.s e es"tatu~J.êS da carreare C~

'vil ou rni2.1t:aY, !lâ::- prevalecendo quaisquer ale

gações de pl 'escr:'çàc ~ decadéncae De reníincaa dE

é:lr8ito.

1..2.0 há TIc-::\'02 ?3.l-=.. gu.!:" se r.:.xe c prazo de 19 de fevere~

rc dE 1~~- pare c: ~'S?~ação rrorõl da perseguição dos a

::05 excepcaonaí.s , Os efeitos dos atos institucionais aí..~

da vigoram e somente deixarão de existir quando for pro

nulgade a nova Constatuição.

i-. subst í'tuícáo do t.ermo "punífíos " por "atangídos" dá n:

l.llor a.Dra..ng~l1c:.2. ac a::~:'gc.

:..:";..-=:a':&~ ':::)2 ,;=-_~..;;::).: ql.~ o.;.....;.ava;: ~ sem que -::~ fato ':::O:l~
------

tituisse urna punição. PropÕe-se a modiücação, para que a

õ..:'2.S"l:.::.2, se rorne reais ampla e v.:-je::i\a.

Pl.EH,t.R10/CONSSÃOICUBCOJlISSÃ::-----------,

Dê-se a seguinte redação ao inciso XXV, a$t. 2º

A apose'ltadoria deverá ser concedida:

a) Com 30(trinta) anos de trabalho, para

o homen;
b) Com 25(vinte e cinco) para a,mulher;

c) Por velhIce aos 60 anos de idaoe, I~

oeDenoente de contrioU1Câc previoen-

ciéri2.

JUS'FICr:.;lV~

EntenOemos oue a aposentadoria j uma

recompensa da Nação aos seus trabalhadores. As

sim deve ser entendido o direito dos que traba

lham por longos anos em prol do desenvolvimento'

Nacional.
Elevar-se esse conceito e essa gara~

tia a nivel constitucional significa garantir ao

homen e a mulhBr brasileiros o direito de, apo

sentando-se nos tempos previstos, poder garantir

um tempo saudável de vida destinada aos valores

dó "idE..

" éposentadorla por velhice, aos 60

(~e~5entaJ anos é a segurança de uffiê velhice am

pôraaô.

_._------,._]

'\
r--, .....,. ~IEX·CdJUSTIFICAÇÃC----------------_r

S.=S-=:.~ ...ê-S02 c -re..ycc do Artigo 26, àas Disposições Tra.l1sitórias,~

_.... reg-...:.;--;:e -:eh'";:::i:

',EMENDA 750317-2 __ <UTao

tJ COl1stJ. t u an t e João Cunha

,..-,------- PLf:N.RIO/c:OJllSSÃO/SUIlCOMIS3ÃO--- _tJ Comissão de Ordem Social

f: r;l;~O(=

~OATA--

'ov 06/8i

.!.............-;.. 25 :E C'O""lce'::.Ci:::. a...-.:.s-::..=: ar-p:Lõ ~ geré::' € :"'V"!"'es~"itc; ê.

TOjoS OS qt.e, =D::a.-. ;'''::-'':~OE .. em :J=::O~"1'::':'ê dE-

5-;:;:)~ l!~E-;::" -:'J~j,,::-.=.:,:::. :,'::>::-c!:'P-.-.:':3J."'~$ ou adr.'.::...'"'":.:.s

-:-,:,-.:::t~v~: ~ ~5S2f"..l!""'=''::'' s: :!':..::....... e,g:.~.3.:ão C01l' -:0005

TEXTO/.ruSTlflC...ÇÃO--- _

Inclua-se ao Art. 2 9 • o seguinte inciso:

.,. Os proventos da inatividade serão equiv~

aos da ativa, assim definidos pelos d1ssíd10s coleti

vcs da categorIa, garantidos ao trabalhador aposentado todos

os direitos neles·estabelecidos.
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JUSTIFICATIVA

E fundamental que o cidadão brasIleiro que

contribulu com seu tr&balho, durante toda uma ,lua. nara o

desenvolvimento do pais, possa ter uma velhIce t:dIIC .:~a ~ m

pr-o a l emas f i nance r ros e aue lhe seja proporcionada f. 1'~,:':"-;':

renda auferida na atlV oedE. a qual l!l{ ~ar~:J::~u o mesnlO p~

drão de v i da .

[!'f PLEHAIIIC/cOWI5Sio/5UICOlltSaio

~ VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

- -·-----·-----·----~_TEXTO/JUSTlfICAÇic.. ___,

Inclua-se no art. 29 o seguinte ineiso:

EMENDA 750318-1
t:.i0nstituinte JOÃO CUNHA ""'----------------l rp;ID<~J

r~ ----- PLEN""lO/CQUISSÃO/SU8CONIS$ÃO

~omlssão de ardem Social

11 - garantia de assistincia, pelo empregador, 80S fi

lhos e dependentes dos empregados, pelo menos até 6

(seis) anos de idade, em creches e escolas maternais;"

-r.-,......--------------- n:xTC'.I1.5T1FlcA:;Ãe ..-,

Dê-se a seguinte redação ao artigo 71:

Art. 71 -Às pessoas portadoras de deficiência

o Poder PübllCO proporclonará habi1l
tação e reabilitação adequadas. bem

como um auxílio benefício no ,alor

ue I(hum) salário mínimo. aos incap~

citados para o trabalho. oue forem
carentes de recursos . a partIr da
verificação e decretação judIcial da

deficlencia ou excepcionalidade.

JUSTIFICAÇÃO

A creche representa para a mulher trabalhadora uma

exigência para o exercício profissional. Essa assistência deve

ser dada pelo empregador. Não há necessidade de que o empregador

constnca uma cheche, mas de que dê assistência em creches.

JUSTIFICATI\'A

Os deflcientes físIcos_e mentais são

cidadãos brasileiros e devem ser amparados pelo Eo

der Público atravês de programas que possiblll~em a

sua recuperação e inserção na sociedade.

Caso seja impossível a recuperação

destes defic~enLes e eles se encontrem incapacitados

para exercer aI~urua atividade produtiva, torna-se

necessário assegurar-lhes a sobrevivência, o que po

derá ser feIto através da concessão do auxilio ben!

fiClr .dentro d0~ crlt~rlOS estabelecidos pela emen

da ap r e s ent ada .

~fj-º~ 750~21:.L_ '"'0·----- --------~ t: -Pl:D""B"'" --]
t:~nador Const~tu~nte I~RA~M__S_A~RA__I_~~A J '

:=J flOg- ;:~~-~7J
T'[XTO/,,\I~llrlc ..çi.o

Acrescente-se ao Art. 10 da Seção I do ~apítulo

I do SubstituLlVO da Cúmissfio de Ordem Soclal o

segulnte parãgrafo.

Parágrafo Único - Compete a Just~ça do Trabalho, segundo a legi~

lação braslle~ra, conclllar e julgar d~ssíd~os

entre as Mlssões Diplomaficas estrange~ras e

os trabalhadores por elas contratados para a

prestação de serv~ço de qualquer espécle.

JUSTIFICAÇÃO

Comlssão de Ordem Social
______ TE:XTO/JUS·1F1tAÇ;'O

Inclua-se ao ArtIgo 1 c o segUInte inciso:

SeF.~ro ~on:Ta dCldente do trabalho e mol~s

t1a$ ocupacIonaI5 eE falor d~ todas as categoTJaS

proflclona15. sem excessão lnclulndo-se aí os
serVIdores p~bl]co5.

Conslàera-se acidente do trabalho aquele ~

corrIdo no percurso que ~ feito pelo trabalndJo:'

de sua r e s r dEnc r a ao local de pr e s t ac âo de ':::'CT'}-

JUS! IJ-ICAfT\A.

Ap r e s cn t a r-e r en- "Opo r t uno 'l e n.pc i e

1 - Até o século passado admitla-se a doutr~na clásslca da !
munldaue absoluta de jur~su~ção dos Estados estrangeiros.

2 - Em ~osso século, renomados jur1stas 1nternaciona1s e p~

trlos corno MarceI 'S~lvert (França) ,Quadro (Itálla) Gregenhein(Suiça}

Podestã Costa(Argentina), Cesar Sepulveda (Méx~co), assim como Po~

tes de Miranda, Haroldo Valadão, Clóvis Ramalhete e mUltos outros p~

tríc1os,rejc1tam peremptor~amente a teoria da 1ffiun1dade absoluta,p~

ra adotarem o princíplo da ~munidade relatlva ou restrita.
3 - ASSlm, é hOJe tese pratlcamente pacíflca, acelta pelo D~

reito Internacional, que os Estados estrangelros tanto podem prat!

car atos part1culares, como urna empresa qualquer, como no exercício

de seus atos públlcos soberanos.
4 - A doutr~na e a jur~sprudência em grande número de países

do mundo oC1dental têm, dessa forma, d1st1ngu~do entre os-atos pr~

Llcados por EstadOs êstrange~ros em vlrtude de sua soberanla e aqu~

les C'm que ac;em como pesboa ou entIdade prl.vada.

5 - Na prí.mei r a h i póuese o I;stado estrangeÍlio es t ar i a .:!:
mune ii j ur i sd i ç.io d,?s 'I'r r huna r s de um outro Estado e s t r anqe aro , e~

quanto que, na segunda, cstar1a ag1ndo como um part1cular e, porta~

to, sUJc1Lo à ]ur1sd1ção dos tr1uunais do Estado estrangeiro onde

operam.

6 - Com a aSSlnatura da Convenção Européia sobre Imunl

d nd e dos r;stados, em Í6 de maio de 1972, e da Le a denonunada 11 State

Immunlty Act of 1978" pelo ReIno Un~do, abandonou-se em def~nltlvo

a teoria da imunldado absoluta dos Estados.- >' "..~=.........__~ '*-_----------J
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• rClt1f>IJII'iHFlCAÇÂQ--------

~ HXTO/JUSTIFlCAÇÃO------------------,

Senador C~nst1tu1nte lRAM SARAIVA

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

Inclua-se,na seção I do Capitulo II do SubstLtutivo

Embora partidário da responsabilidade primeira,

do dever do Estado, em promover e executar a política de Saade,

~ada impede que o cidadão faça a sua opção, pois mesmo nos pai

ses soc1alis~as, embora em peque~a proporção, existe a mediC1na

particular.

No artigo 48, da Seção I, "Da Saade", supr1mir o

termo execuçâo, passando o LexLo Ler a seguinte redação:

Deputado NELSON SEIXAS

EMENDA SUPRESSIVA

"Art. 48. As açBes de saade são de natureza pabi!
ca, cabendo ao Estado sua regulação e controle."

JU5TIFICAÇAO

~. PI.FNIIIIIO/cOMI<;SÂn/<;\lIU"nl,lI'lSÃO - ------

VII - COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

~, p\.[ .. "J\\O,c.oulssÃa/;uecoIoUSs.io--------------,

EMENDA 750324~5

~

EMENDA 750323-7e=----.---- w -- .-----~AUTCR-- --

, Deputado NELSON SEIXAS

7 - Além d1sso, a 21 de outubro de 1976, os Estados Un~

dos da Amér1ca fizeraM promulgar a Pub11C Law n9 94.583, 1nt1tulada

" Fore1n sovere i çn Immun1t1es Act of 1976 ", que "de f ane a Jur1sd.!:.

ÇdO dos tr1buna1s em ações judicia1s contra Estados estrange1ros,as

c1rCunstâncias em que 05 Estados estrange1ros estão imunes a tal J~

risdl.ção e em que não pode haver execução de seus bens".

8 - Vale ressallar que a " Section-by-Sect10n AnalYS1s p~

ra a 181 supra citada, diz, verbis:

" Os tribuna1s terão bastante latitude na determ1n~

ção do que é uma"at1vidade comerc1al" para os fins desta lei.

Para~e incoven1ente tentar-se definição exceSS1vamente preci

sa desta expressão, mesmo se 1StO fosse praticável. AtLvid~

des como venda por um estado estrange1ro de um serv1ço ou

produto, a locação de 1móveis, a tomada de emprestímo de d1

nheiro, o emprego ou contratação de operários, pessoal admi

n1strativo ou agentes de relações públLcas ou ae mark~

l~ng, ou a.nvo s t.i rnon t.os em titulas de. uma cotapnnhaa i'\m~

ricana, estar1am entre us 1ncluídas dentro élestd der.!

ru ç âo ". (gr1fo nosso}.

9 - do mesmo modo, a Convenção Européia de 1972," uO ~

numerar os alas que não jUSt1r1cum a imunidade de Jur1bd1ção,rcl~

ciona os contratos de i~rabalho entre o Estado estrangeLro e um em

pregado, sendo p lugar da prestação do trabalho o elemento de co

nexão com o .estado do foro .•. fi

10 - Constata-se, ass1Ul, que nenhum tr1bunal de pais eu

ropeu reconheceria, nos termos da con~ençdo, a argu1ção de imun.!:.

dade de jurisdiçâo de um ~stado estrange1ro que fosse aC10nado em

matér1a trabalhista por um empregudo contratado no país em que o

trabalho fOL prestado.

11 - Em face do exposto e tendo em v1sta que os c2d~

dões brasileiros ,e õs não-uras11eiros que aquL reS1dem e são con

tralados para prestar serV1ços a M1ssões D1plomátLcas estrange.!:.

ras que operam no Bras11, Se sentem, muitas vezes,' lesados em seus

direitos trabalh1stas por certos Estados estrangeLros, sem lerem

a quem reclamar, V1StO que mULtas vezes são barrados em seus di

reLtos ã prestaçâo Jur1sdicional, em v1rtude do princípio da 1mu

n i dadc de j ur í sda çâo , é que propomos esta emenda cujo acollumento

e sporamo s ,

da CQIlILSS5.0 u~1 Ordem S8c~.:l1, .:J. !H~CJU.Lntc omcrid a e

Art. - Os MunLcipíos só passarão a atuar em outros

nlve.Ls uc prcstuç~o uc serviços uc saúde quando as nccess.Lu~ues dos

cu~dados pr~lUár~os estl.verem sat~sfator~amente atendl.das.

-_ l(lll/l',Il'l;lrll;"çÃo- --- - •• ~~--- - •• -"--

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o texto do artigo 55 da seç30 1, "Ua Sa~

de, do Capitulo 11, passando o mesmo a ter a seguinte redação: ~

"Art. 55. A lei disporá sobre-as condições e requ!

sitos da remoção de órgãos e tecidos humanos para

fins de transplantes e de pesquisa, sendo permit~

da, independentemente de autorização da família,
desde que não tenha havido, em vida, manifestação

em contrário."

A presente j,)rol>osta prende-se ã neces sadade de se

salvaguardar as prl.oridaues rcil~S de atendl.mcnto em saúde no 'pal.s,que

são os cULdados pr1m5rLos, entend1dos como:

1 - educação quanto aos problemas prevalcntcs de sa~

de, 1ncluLndo sua prevenção e controlc;

2 - promoção de nutrLção apropr1ada;

provLsão adequada de água de boa qualidade e s~

JU5rIFICAÇllO

A autor~zação nunca é lembrada quando a pessoa e~

tá em pleno vigor, e assim mesmo temos o exemplo dos bancos de CÓL
neas que, apesar das campanhas encetadas no Brasil inteiro, eX1~

tem milhares de pessoas à espera de uma doação, com pouca esper!hça.

Hoje, examinando o estágio em que c~egou a téc~ica

mundial em cirurgia e, por extensão a brasileira, os transpla~tes

adquirem cada dia maior importcincia no cotidia~o da Medici~a cura

tiva,
Deputado NELSON SEIXAS

ncamcnto b5sico;

- cU1dados de saúde materno-1nfanlLl;

5 - l.munl.zaç5.o conqa as prl.ncl.pal.s doenças ~nfccc.!

asas;

6 - prevenção e controle das doenças localmente e~

dêmJ.casi
7 - Lrutamonto apropr1ado de doenças e lesões

cOl1\uns;

8 - promoção de saúde mental;

9 - J'or noc.ímcn t o de mod acnmcnt.os Cf',t;('nCl u' fi.
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Esta~do os Mun~cipíos no contato d~reto com a população

usuár~a, sofrer-Ihe-á, ~n&v~tavelrnente, pressões políticas de to

da natureza, pr~ncipalmente da camada méd~a com maior poder de

press~o. esta fa~xa da população, já tendo os cu~dados a nível

adiada sem just~ficativa plausível, a despeito dos notáve~s ava~

ços alcançados pela legislação prev~dertc~ária brasileira,~ue vem

incorporando gradativamente ao elenco de segurados em espec~al nos

ültimos v1nte e C1nco anos - as ma1S diversas categorias sociais,a

exemplo de empregados domést~cos, estudantes e pescadores autônomos•.

med~das prevent~vas ~ bás~cas, mais abrangentes e pr~oritárias.

pr~mário atend~dos, tenderá a cx~gir Serviços ma~s complexos e ~

nerosos. Muitas vezes,.os própr~os profiss~ona~s de saúde públ~

ca, tenderão a enfat~zar os serviços curat~vos em detr~rnento das

Cremos' que com esta med~da consignada em Le~ Mandamen

A presente" Emenda " tem por finalidade corrigir essa

situação anacrôn~ca e injusta, atendendo a antiga reivindicação de

duas categorias que,embora numer~camente expressivas e soc~almente

relevantes, não d~spõem, até o momento, de cana~s e me~os eficazes

de art~culação de seus legít~mos ~nteresses junto aos centros de

decisão política.

~al protcger-se-á os Mun~cipíos de possíve~s d~storções na wpl~

tação de políticos de saúde a nível local, mesmo porque, segundo

o texto do AnteproJeto, ter~am eles autonomia suf~ciente para tal.

Desta lllaneira, resguarda-se o princípio técn~co e político,onde,

EMENDA 750327-0
~senador Constituinte I~~~ SARAIVA

provavelmente, encontram-se os pontos ma~s vulneráveis dos

c~píos brasileiros.

Mun~

) cr;;;:;"-:J
PLEHÁlltOICOWIS5'iO/CUIlCONIS5iO-----------) _~DATA~

COMISS1I.O DE ORDEM SOCIl'.L tow O6I87J
=-o Tf.XTO/.luSTIFICAÇio------ -.

EMENDA 750325-3 l~ P"'D""'"T' - ._]l: ." - Deputado NELSON SEIXAS ._

__• l'EltTI'I/JUSTlrlC...çÃO

EMENDA SUPRESSIVA

Acrescente-se no item XXV, Seção I do Capítulo I dos D~

reitos dos Trabalhadores, r Substitut~vo da Comissão de Ordem Soc~al,

a seguinte redação:

Voluntár~a aos 60 (sessenta) anos para o homem e aos 55

lcinquenta e cinco) anos para a mulher.

Suprima-se o § 3º do art. 49, da seção I, "Da Saó
JUSm:FICAÇl\.O

de", no total.

JUSTIFICAÇJ10

Não é justo estatizar apenas a assistência médica

quando o restante da economia fica em sistema capitalista.
Por outro lado permanecendo Lal regime, não se po

de intervir, a não ser para a regulação das ações de saóde, mas

não desapropriá-las.

A Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente est~

belece no seu Artigo 59 da Seguridade Social que a aposentadoria por

velhice do trabalhador rural será concedida aos cLnguenta e cinco anos

de idade, enquanto que, o Anteprojeto da Subcomissão da Familia, do M~

nor e do Idoso prevê a aposentadoria voluntária aos 70 (setenta) anos.

Da mesma forma o Substitutivo da Comissão da Ordem 52

c~al, no nosso entender, por equívoco, propõe a aposentadoria volunt~

r~a dos Serv~dores Públicos aos 30 e 25 anos para homens e mulheres

respectivamente e se om~te no caso dos demais trabalhadores.

Considerando que aos 30 e 25 anos o trabalhador tem di

reito a aposentadoria ~ntegral por tempo de serviço, acred~tamos que a

aposentadoria voluntária deverá ser concedida com base na idade do in

dividuo.

Deputado NELSON SEIXAS
Considerando a~nda que grande parte do contigente de

trabalhadores no Pais é or~unda do campo e que ingressa muito cedo na

força de trabalho, tendo em vLsta também a d~versidade de atividades

urbanas que exigem grandes esforços e provocam desgaste físico, julg~

mos que deverá haver equilibrio entre a aposentadoria voluntár~a dos
~ trabalhadores rura~s e urbanos.

EMENDA 750326-1
E:::: Senador Constitu~nte

"UTOII-----------------,
IRAM SARAIVA

cr:UTIOD~

MDR

=,- TEXTO/JUSTIf'ICAÇio,---------------·----,

Inclua-se o item XXVI na Seção I do capítulo I do Sub~

t~tut~vo da Com~ssão da Ordem Soc~al, a segu~nte redação.

auToa---------------.J

Emenda ao Substitutivo

• ..LtNI.IIIIO/COIlI$3io/cu!lCOICI~5ii-----------..,

~~~o da Ordem Social

~,-_-__--__- __--__ TuTo/"unlFIC.lçio --------------,

EMEriDA 750328·8
PJ lRAM SARAIVA

campon~

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

XXVI _ Aposentadoria para as donas-de-casa e

sas, na forma a Ser estabelecida em Le~.

__________ PLE.N""IO/CONI5s;.o/suacoM.ssio-------------,

te

JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se § 19 ao Artigo 16:

A ~nclusão das donas-de-casa e das camponesas no s~st~

ma de seguridade soc~al, corno direito inerente ã sua cond~ção de

co-partíc~pes do processo de geração da r~queza nac~onal, tem s~do

Art. 16 •••••

§ 19 - terão direito a pensão por morte o cônjuge viúvo, qual

que~ que seja seu sexo, e os filhos do falecido.
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JUSTIFICAÇÃO JUSTIFIcnTIV~

Esta Emenda visa a sanar urna injustiça até hoje existente em

nossas leis: a de não permitir à esposa o deixar, ~ara seu mar~do,

pensão por morte.
Em outros tempos, quando a mulher exercia suas atividades ap~

nas no campo das prendas domésticas, bastava que a lei protegesse

o direito de o'homem deixar pensão para a esposa, ao morrer.
Em nossos dias, porém, quando marido e mulher contribuem, i

gualmente, para o sustento do lar, é necessário que se permita; ao

homem, o recebimento de pensão por morte da esposa. De outra fOE
ma, com o falecimento desta estaria abalado todo o equilíbrio fin~

ceiro da família, inclusive com prejuízo para a prole.

Q Constltuinte não poderá se omitir em relação aos valores pagos aos militares

das Políclas e dos corpos de bombeiros, dos Estados e dos HUf11cípios. Como são

conhecimentos, atualmente, pela Ieçis.lação Estadual ou murucfpal mais benéfica,

a remuneração paga a estes é multas vezes superior a que percebe o pessoal das

Forças Clrmarho:: União.

O princípio já consagrado na atual Constituição, em seu art. 13, § Ilq, não

. poderá deixar de ser novamente consrqnado , sob pena da Const i tumte convalidar,

pela omissão, estes privilégios, tão publicamente trazidos ao conhecimento da

Nação..

Sem falar aqui, por ser impróprio, na hierarquia necessár.ia à manutenção das

forças armadas, os Constituintes devem consignar uma posição de limite a que tem

direitos os milltares das corporações mantidas pelos Estados e municípios, onde

for o caso.

,.

~J - 'u..
l. llH / l."

ÁUTOR--------·-·---~-

- O Poder Executivo encaminhará no prazo de 180 (cento e oitenta)

dias a parUr da promulgaçdo desta co_nstltuição; proposta de

criação do contencioso administra\.ivo, fixando-lhe as atribui

ções e a competência para julgamento dos litígios decorrent.ens

das relações de trabalho dos servidores civis com R União,. suas

PutarqUlas e as empresas públicas federais.

IIJlrt.

Incluir na Seção lI, do substitutivo apresentado pela Comrssão da Ordem

Social, o seguinte artigo:

_l._.~,....:.. rE-xTO!.1USflncAçÃo-------__

EMENDA 750331-8
te

l i .... J
_ pm'1l) ______~ J

Il~rt. 11 -
xi o tempq de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado

aos órgãos da armíru st.ração direla ou indireta, será corout.aoo lnte~rol-I'

mente para os efeilos de apnsentadorra e di spnrub.í Liuace ; o tempo

de serviço prestado à lnici.ativa privada será computado rec iprocemc'<te ."

Incluir o inciso. XI, ao art. 11, do subst i tut ívo apresentado pel.i Comissão do

Ordem Social:

E.f - - - .._- - -- - . -- ~ I-lI ' Ali , (tl"'l"~ cr sunc lo,ll';SM) J
L C(JmiS$80 da Ordem Soc.ía l

, ._-~- ---------------- ----~------

JUSTIFIcnTIVA

Deixou de consignar no texto apresentado pela Comi ssão da Ordem Social, a norma

da coritaqem integral do tempo de serviço prestado a orqsos públicos, bem como O

prestado à iniciativa privada, pelo princípio da reciprocidade.

Estes princípios já constam da legislação vigente, como consta do §- 3º do

art. 102 da atual Constituição e da Lei Federal nº 6.205.

JUSTIFIcaTIV~

~ presente emenda visa conservar na Constrtuíção a criação do contencioso

administrativo, já consagrado na Constituição em vigor, nos_~rt.110 e 111.

O substitutivo apresentado pela Comissão da Ordem Social não consignou

esta figura jurídica, do conhecimento universal, pela praticabilidade de

ação para resolver os li tigios entre a Uruão,e os orgoos que cita, com os

seus servidores.

/1 emenda visa suprir a omissão que o atual texto consigna. E necessário, pois, manter o pr-Inc.íp.ío já previsto no atual texto cons

titucional, por sua validade e necessidade.

__ ~ TEXT'l/Ju·Hlrlt~';a.c• ---- • - --

EMENDA 750330-0!TI - -- -------- AI1TOU-~----- ---- ~--

L- Constituinte FR~NCIS('O K~STER
-- ---~- ~""""._-]• -cci'n~1[r

- -----

[

_ . _ _ ~ - ~ _. 'lftr'\ .. !c.OIJIS~tO!"Uj-'C.(>'"SS\tl··_·

:.J COllÍS~, ,r' cLl (l11!cm~~,I)cjill- ~-

_. ----- - -_._._----~ ---- -_._---- ------ ---

l I . d

§ 5º - ~ remuneração percebida pelos militares das Forças ~rmadiS, servirá

de Limite máximo para os respect ivos postos ou grad'..:~ç50 d35 p'1J jCi3S

mililares e dos corpos de BombeHos, dos Estados e "\Jnlcípios."

cresccbnter

Ordem Social:

"nrt. 19 -

o § SQ, 80 arl. 19, do substitutivo apresentado pe l a Corru ssõo dd

!J _.~ -- - -----~------------.-. -- T~'H~/:\.'~l\f\e .M'~ ~- ----

o inciso I, do art. 29 , do subs! itulivo aprcsrntado f",]a (lllrlls~;:;() 'JJ (1Iri"lI'

Soci al J passará a ler a scçuint e redação:

"~rt. 79 -

a) - ocnrrêncla de falta grave rcconhccí oa jud:pia]!II('.llp;

I

I

I
I
.i
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JUSTIFICf1TIvn

b) - conLrato de exper.íênc.la par1~tender as pecuhó'rid3des du Lr:-b~

lho, pelo prazo méximo de 90 ( noventa) dras ;

c) - supervemencia de fato economicoi intrtansponívcl , técnico 2U

de infortúnio da empresa, obrigatoriamente comprovado em JlIj78

A rcclaç50 prO~o5tQ pela Comissão não é prccas a nont.o p.rrt í,«

cuIar, ncccssitanllo, assim, desta claroz.:J. connt~t\lcion.:ll.

JUS T J F I C À T I V A

rCa]llstC" nutoJ,:D.tico .(? j>criódico (AO s-,!loFll.-l..o, V".J~1t..].l t.' LÇ,_l,

l:'Cl'll.1nCruç'õcs, :,cnsõc s c :-,rovol1los tlll a:"l(l~H'1d él(~nri ,1,

SCI'l:?rc (':1,.,C OCOrra nltcrfi.(..-âo do poder aqu í.s t t.í vo L1él .\8 .r:-:;

IV

No caso de acelc raç-ão dos ínuJ..ccs de altcrnç:5o do pOI..1....~

aquisitivo da r.1ocda, deve tmnbém ser acorn~anhilc1o dos reüJustcs dos

ass~ariados, co~o se prove na pro~osta.

A emenda pretende que o reajuste ocorre 0:-1 cara ter auto<leÍLJ .

co e periódico, scnpre que. ocorra a L tC'rüç-ão do poder asuisl. t.í.vo ('.l i
rnoeda ll

, precisando as épocas das tes.reaJustcs.

I
A estabilidade do empregado não poderá sujeitar-se a regras de'l13siad:mentc I

minunciosas de motivo para sua perda, sob pena de se tornar infrutífera a Olsro-,
sição constitucional que a consagrar.

Além dos prazos de 90 (noventa) dias, para experrmentação , em função d?s I

peculiaridades do trabalho, as demais causas impeditivas da estabil1dade C'~\;:r"

ficar sujeitas à revisão judicial, sob pena de ser unilateral a dcc.ísãa que d

extinguir.

(1 emenda acima propoe, exatamente, consignar as situações em que poder~,)

ocorrer a perda da establlidade, dentro eras princípios já aprovados nas 'LlOCL'-" I
'õ" .,," ",.,.1", .."m,1 """H,lo". . ~l

r<J -"'''U'' -J-
L-r.J!l·~ _

0------- _. ------ IL[N....llu/co"'l<;,iu/<.ulJCOJ.ll'l~AO· -

l_Col \1:~5!" dn 01-c.lC''"1 f,OCl (li . _

__________ Tt"TO/JUSTlflC'AÇ?,O----------- --- - -----

Dá nova redação no art. 29 do Substitulivo apresentado pclü COh\iSSÊÍO

ua Oru~l Social: ------·----------TEXTO/JUSTlfICo\ÇÃO------.- --_.

"Art. 2D S;;o assegurados aos trabalhüdorC's urbanos I r u r ..i í.s c clOl:lés..

t~C05 e aos servidores públ~C"os C] Vl.S, ícc1crc.\i!J I e s l adua a s

do DistrJ..to rcdcral, dos Territóri.os c dos uum.cIp i.on , da

AdI'linistJ.-d.çiio direta e indlrctn r os sC9'llinl:cs da rc.í-tos ,

além de out ros que visem a me Lhozaa de sua cond i.çjio

social: 11

1\0 Art. 2Q, Lnc i so IX do SubstJ.tut~vo uprcscnluc10 pol a COl\iSf)~O c1u

ordem Social, dê-se a :;e9uinte redação:

"Art. 29 -

IX saLâr í o faJ.1íIj a a razão J.línJ.f1a de J ()!J (dez por cento)

do sal5.rio mílJiMo, por dependente; 11

JUS'l'IPICATJVA JUf,TIS''[CNJ'I?A

o texto apresentado or,litiu a abran!Jêncl.ü do artllJo aos servi

dores civis do Distrito rodcral, dos TerrJ..Lc.rJ..os c dos pertencentes

aos quadros da adnu.nas traç5.o ) ndar c t.a das árcds Fcclcl::-al, estaclnal

e llunicipal.

A proposta cont.a.da no substitutivo tia cor.tissiío o'litiu a v í.n-:

cuLaç..ão nlni!"',a clcsajaL!.a, que eleverá SC'l.~ C.~Q IO~ U~:cz :)O~ cnnt;o ...~o

salário n{ni.;l~.

A onanda visa suprir a omí.s sjio , que num texto cons t a tiucâ ona.I

poderá ser de prcjuizos f undnrtcncaLs , até porque cri outros dJ.spon~ti

vos o texto indica a existênc~ a dessas orgnnJ.smos.

A onissão, Do~cr5 cnsej ar a fixação de qualquer valor na
lc!)islilç'ão ordinária. t ncccss5.rio fixar-se un nínl.i\o :x\ra esta

contribuiç-ão do l~stado à sustentação fal1\l.liar I conaarjrndo já no'

nosso direito constituc~onal e social.

A enenda é de real importância para o conce~to de sua abrangên

eia quanbo nos servidores civis.. Outra rClJra c1ua a atual prO!)Ostil auprIrio Ó ti rcsLriç~o l:Q que

o sal5.rio família só Q uevic10 aos OI trabalhac.1orcs de baixa rcn<.l..1." I

quando a lcgislnção vi'Jcntc utunl)'lcllte não faz esta r out.ra çfio , :150
é crível C:::UQ a nova cons tit.uição venha a rcstrinl)J.r, socrnImcnt.c ,

em questão já con.'JoliuuUil"

o Lnc í no IV, elo ar t.. ~.)., elo 5ub(~ti.tut:tvo a:'rr"\S(,!1tél':O j)<~l.~ Co ..;,,' "

:..'n Onl~~l GOCit.l1., c1ê-rc a f3C'!Uj n t~ r('t1..~r:5o:

fEMENDA-7S0336-9 .u".-------- _
~~~.:~.!.bllJ nt.~~l::J!".:Irif_Q...._lii~'l·I:T~ _

--- ----- ] [1

___-J l'!
-! • ~.'

°I
j
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JUST lFICATIVI\

Os cargos em comissão ou funções de confiança serao exer
cidos privativamente por servidores alivos, ocupantps
de cargos de carreira técnica ou profissional, excpto
os da confIança dIreta da autorIdade máXIma de cada
Minisléria ou entidade; n

JUSTIFICfiTIVfi

Art. 11 
IV

fi redação proposta é mais consetanea com o espírito da disposi

ção inserta, já que admite o exercício de cargo de confiança apenas
aos de subordinação dIreta da autorIdade máXIma do Minislério ou
entidade.

P redação retirou da proposta a expressão "org~o", tendo em vis
ta que qualquer setor, secção, divisão, departamento, secretaria,
é um "orglo" na acepção ~o termo,

Mantida:'- a redação como consta do substitutivo, o espírilo do
constituinte nlo terá aplicaçlo.

nos servidores aposentados, por suas experienclas, ficaria a
possibilidade de pres-tarem serviços aos dirigentes mdximos jd
mencionados.

...... . -,"Art. 29

5 19

§ 29

§ 39

fi 49

o principio de que a tri butüção para fins de r cnda SOI"(>nt.c

,seria incidente após o valor que excedesse de 20 (vinte) "ulSn c,~, I
J~ínimos, já havia sido aceito na subconus sâo , c-~ duas votações

SegUi:a:ropostü do subs1d tutivo orní cau a consignaçno <1C", { P '", lO"::, - 'I

pio. !lá CJUC ser r-cconho C~c.101 por~1l1 que a soci cc1':Hlc c L: 1.:1 ·... ~IJ·,~ .

a limitaçno do que seja aa Lâr i o necessário a BusLon~u\'3n, <10 l .. uc t
pode ser consic1C'rndo C01\O r0nda pilra fins tributEir.1os. j

r:: noccsuâr i.o prese'r~~ assoLarí.ados ilLé cer t.o ~'''l;\'':H_~_''__

voracidado elo Lnpos t,o ele ronda. ~

o salário, a r-eraunc ração r a penS30 ou o :))"o,'uyLo I~a

aposentadoria soraont;o será carac t e.r í aznlo CO,lO 1 ("'i,:.1:1.

para efc~tos tributários, a paz-coLa (lua oxcodr- r l:C

20 (v í.nt; e) salários mí narnos , "

':f/t'IENDA750337-7
t:---c;,-~~~I~~~I<J~TU;:------------ -~

~
- ------------ PLtNAFilo/re.F"wsÃo/'iuaCOI,II!lsÃO_ ---- ----- - - - ~ J
~ Conllss~o da OreJpm SocjuJ

------ --------
_________ __ _ _ _ _ _ _ ~ T[ltTOIJU51Irl'''~io-----.----------

O inciso VII, do art, 11, do subslllutlvo apresenlddo p~lR Comis
são da Ordcm Social, passará a ter a segulnle redação:

Art., 11 - , .
VII - 6 assegurado ao servidor públICO civil, um adlcinnal por

tempo de serviço a cada ano de e.eti~o excrciclo, em PC!
centuais iguais, calculado sobre a respectiva remuncrJ
ção, vedada a incidência ou a soma dos actlclonais poste

riores sobre os anteriores;"

,,'I "";::~- ---l
L I'H~

r;J---- ~------ ---- - "'L1 III 1I10/C~'I.lI:;::;hO/suueo""·,5ÁD - ---

'--' Conn ssão tia Ordem soc i a l
~._--- ----,-----------
D -.--------~-------_._-- .-- llXTo/Jll.Jll(IC ~Âo--- ------ ._- -------

O inciso VI, doall, 11, do substilutlVO apresenlado pe)& ComiSs~o

da Ordem SOCIal, passará a ler a seguinle redaçdo:

firt. 11 -
VI - a cada 5 (cínco) anosde efetIVO exercíCIO o selvidol rú

blico civil, que nlo houver sido punJdo, lClri dJreito a
licença especial de 3 (três) meses com todos os d~reltos

e remuneraçlo do cargo ou emprego que estIvcr exercendo;"

JUS'IFICfiTIVA
JUSTIFICATIVfi

fi emenda visa alribuir percentuiais iguais do adlcional por tem
po de serviço para todos os servidores civis, eVItando-se, aSSim,
que d~termlnadas iategorias lenham indices diferenciodos, como o

de computar um percentual sobre o anterIor.
A mesma proposta visa também que o cálculo do ad~cional seja

efetuado sobre o valor da remuneraç~o mensal, para co do ano de

efetivo exercício,
Ficará à Lei ordinária estabelecer qual será o percentual a ser

fi-xado por ano de serviço, já que atualmente existe na União com o
índice de 1% (um por cento) enquanto alguns Estados e Municípios Já

aplicam índices de 2 e de até 3%.

n vantagem da licença espeCIal nlo deverá conSIgnar o direito a
vantagens do cargo; mas à remuneração do cargo que esliver exercen
do, a fim de não penalisar os que exercem determInadas funções ou
cargos, como acxontece atualmente, pela legislaçlo ~igente,

n proposta efetuada pela presente emenda alende às reiVindica
ções das classes dos servidores públicos, jd que a lice~ça-especJal

nlo faça uma restriçlo salarial a quem dela se utIlízar,

,. .~

1'1 -"'" ..., -1
L.I'ralll --1

J l~III:~;"rl'i' ~J

ComJ ',',;:;0 ti .. --1pela

"

pJ-"- - .----.~- ..---_. l·lt'·ll"/(.('IJ.I:,.~lJ/S'lIIrc:HH· ... iQ "- ~--- -.
! Cnlll)S~~O do Orclt'ln SucIal

--.----------------------- --- .._ .._--

-----. J
----

lCXTO/JU'>TlIICAÇi.O ----------

IV do art. lI, do substitutivo apresentado pela Comi~~~o

Social, passará a ter a seguintc redaç~o:

______ PL'I.AFdO/C.:. ...FS~~o/SU/lCOI~I:5:540 ------

Comissão da Ordp, Sociol

~ncisol ~a-ordem

l&I1BtDA 750338-5 '"".-------- -----------J
~ Constituinte FRfiNCISCO Kl~ST[R __"_'_' _
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rt.ll - " "
§ 22 - São equivalentes os princlplos que estabelecer direitos a

pensões" aposentadoria e reforma no serviço público civi

e militar. "

nrt. 14
I

a) contar com o tempo"de serviço exigido para a 3pospn
tadoria voluntárla; "

JUSTIFIcnTIvn JUSTIFIcnTIvn

n emenda pretende que os princípios que regerão os direitos a
pensa0, aposentadoria e reforma, sejam iguais para os servidores

civis e militares.
n proposta do substitutivo da Comissão, d~termina a igualddde

no que se refere a "critérios e valores", quanto este último é
variável em relação a cada ocupante.

O que deve ficar consignado na Constituição, é que o~ princí
pios é que devam ser iguais, e não os valores, que é coisa diferen
te e impossível.de ser estabelecida numa regra,como é proposta.

~ redação proposta pela Comissão da Ordem Social, no seu substi
tutivo, nao expressa um conceito completo.

Os proventos da aposentadoria s~rão integrais, quando o servidor
contar com o tempo de serviço estabelecido no art. 13, lI, da pro
posta, já que a aposentadoria por invalidez independe de tempo de

serviço e a compulsória também não 'está relacionada com o tempo

de serviço.
nssim, nos casos de aposentadoria integral, por tempo de serviço,

a aplicação fica restrita a figura da voluntária, prevista no inciso

111, do art.13,citado.

, .

l\o art. 29, inciso V, do Subs ti tutivo apn'sontaclo po La Corri ns:io

da Oruem Social, dê-se a ~cgujnte redação:
O incisDV, do ar L, 29~':'~::~'::::oiVO-:::::tado pela comis~ã~'-l
da Ordem Social, passará a ter a seguinte redação:

ÉMENDA 750343·1
f:J Consli tu t nt.o .__P_R_l\_1_1C:..l_S_C_._o_.:..:.::..:..::...:.:..:.. -----~

-----------------TCX10/Ju!.TlflC'AÇf.:O----__ • _

Í'J "'''''.~L. pjlJ)n
"--- _..

v -- Irrcdutibili<1adc elo salário ou remuneração; "

"Ar t , 29 -

JUS~"IPICl\TIVl\

A'\..irrcdut~bil.idéldc não p adará ficar restrita s cnont,c a

abrangênc~a do que seja salário ou vencamcnt.o . l\. coraposa.çfio $1..11;::.

riul dos enpre~nàos G: servidores C1VlS, COllpOC-SC tia várias parce

las, cuja soma é conccitunda cone "r Cl'1une r a ç fio ·l
,.

Não se pode restringir a irredutilnlidade s omon t.c a uma par-co

la do total mensal, raas é\ toda a nua conpos i çâo , daí a sub s La.Lu I ç50

do terno "vcnc.írienco:", por "remuneração" I mais ab.rnnqcnt;e c ma í s,

correta para il 'ordert social.

E Lnpozt.ant.e salientar que mu í car, cntcgoriu~ de crlprc!]':\flos

(Ldc sorva.dorca POSSU01L\ UM salEirJ o ppCntlE; par-a fins de b':lSQ I po r co

bando outras vant.aqons e licncfLci.os que ih" ac.ros.ocnt, J\ d :hll·Le

variável. Bsta pois deve tambéI~ s er incluida no texto consti lu

cional. ~

pre\ende que a proibição também ocorra entre servido
Podei. Como se encontra redigida a proposta da Comissão
atinge diferenças entre a remuner3ção paga em diferen-

JUSTIFIcnTIvn

- é vedada qualquer diferença de remuneração entre cargos

e empregos iguais ou assemelhados entre servldores do
mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
caraler individual e as relativas à natureza ou ao local
de trabalho; "

n emenda
res do mesmo
a vedação só
tes Poderes.

n grande conquista dos servidores será estabelecer o princípio
da isonomia entre seryidores do mesmo Poder; não só apenas em campa·
Fação com outros Poderes, onde as funções, pelas caractcríosticas
própr.ias, possuem denominação diferenciada.

Art. 11
V

_J l~ I~~;;;'::~;J

..J" t~.'~':~.~', LLJ

[
,J -""",. ~-

PI·mO
----_ .

]pela Comisc;ão
pi-La 1

TlXtO/JU$TI'ICAÇ40-------- ~ -- -- -

inciso I, a letra "an,do substilutivo apJe~enlodo

Ordem Social, passará a ter a seguinte redHçao...No art. 14,
, Comhsão da

f,
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JUSTIFIcnnvn

I -

II ~ União, os ~stados, Os municípios e o Oistrilo Federal

instituirão regime jurídico único para seus servidores,

bem como planos de classificação de cargos e de carrei-

raj"

JUSiIFIC~TlVJl

Não é admissível inscrever-se na Constituição a possibilidade de menoreS-fica
rem sujeitos a trabalho gratuito, embora doméstico, mesmo que seja em caso de

prática educaí.íva,

O, trabalho doméstico, pela sua carga e dimensão, deverá ser proibido a Tenor
em qualquer caso, até porque este menor precisa é de estudos suficienteS pard o
seu aperfeiçoamento e aprimoramento, cultural, e não profissional.

O trabalho desempenho por menores, em estabelecimentos de ensino profi ss lo
nal, não se caracteriza no caso do item X, do artigo 32 , e por 1sto, (Iada a sua
eventualidade e transitoriedade, deverá ser previsto nos programas educativos.

Jl obrigação do regime jurídico único, não poderá ficar lestri

to somente aos servcidores da "administração direta" como consta

da redação proposta, pois seria amedida restritiva.

Como a re dação do próprio Art. 11 é abrangente, dirigindo-se

a todos os servidores civis, genericamente, não deve o seu item 111

reslrigir a servidores apenas da "administraç~o dileta".

A emenda mantem a mesma aprangênci~ do nrt.!l, pois o pe~soal(

das entidades autarguicas tam~pm devem estar incluido no conceito.

EMENDA 750347-4tJ OElvrUOO FRnNCróro KfJSl ER

[í--'-- _______ TEXTO/JurYlrICAçIl.O __ --_._~-_.,. •

R"'''''''''L f'1~r~ I

r=T---.----~------.- ---._- 1ExTOJ,rU51 IfIC4ÇÃO - -----

ART. 57 - P,\SSA A rcn 71 l)"GUINTE R':DAÇÃD:

A LRi di~ porá :obrP e conc:t:'C'cão d~ apoC'pnLadorJa por trlmpa dn .-l:Irviço, in.
clu!=ivp p.r:::p~cificando o... crit~oc; Dare a Y'Pdução do t or-po d" cont.ribuição

pxigido do ... "'eguredo~ quo pxprcPt'"'Pn- a.tividadp pr-oe L.....â cne I pr.Jno"a, in~al~

br-e , pt:trigo=B ou dn ccrropravado df:legat::.~p -Fieico Co emocí.one L,

O art. 16, do substitutivo apresentado pela "Co ml ssão da ü r dr-m

Social, passará a ter a seguinte redação:
"Art. 16 - O benefício da pensão por morle corresponderá à tolüii

dade da remuneração ou r'o provento do se rv l dor falcrio" '"

JUSTlrICfJTIVJl

O benefício da pensão não pode ser calculado somenle sobre d

remuneração e vantagens do servldor da ativa, eis que pode 2 ,;tl~9é!
também o servidor aposentado, quando enlão percebe "provenlos".

u emenda objetiva abranger as duas (2) sltuaçbE's: se atiVO,
~ pensão será calculada sobre a remuneraçDo, entendIda aqui COMO

a soma do vencimentos e das vantagens; quando aposentado, o c~lcul~

recairia sobre o valor dos proventos percebidos.
Não pode a nova Constituição cIiar esta discriminação enlr~ a

pensdo devida por por morte do servidor ativo ou aposentado,.
Neste sentido, a presente emenda é mais prática em sua red>l~cd

e abrange as situações tratadas acima.

JU5TIf:lCACAO

A ADIÇÃO O~ CO"ipT'DVaCO dn"'gac.tr:> '5tt--).co ~ "'ll"'Ocit':lllnl, W\ o.,cuP\Ç'ÃO ';)0 R=-FSrn

DO ARTIGC, Pf'~~Ot:'_~" AO sr;:NTIDO O": GA'1A'JTlR TA:l8~'I! A ARTISTA, QU'õ ATUA~'

"'! <;Ff>ETÁCULOS 0<; DIV"RSG'=:S, APO,,"NTADI11IA POR T~"'PO D'Õ F:::RVIÇC R"DUZIDO.

WJflOr:RM·:OQ...S:: QUt::

- artietee, ('l'l' f3eppcial 0<" qUI=! atueI\" na". arta~ c;r.icaC'"~ (ároQ<' =.... danço

circo e óp~rs.), COmO De; bailarinor p Cc" d~ inúfl'K'llr8c funçõp.-~ ,

iniciam n ('HJ~ndizagpm da profi..-::ão na l1'ait:: t r-nr-e idedp p, a PTCparação

técnica para o exnrc~cio da mec::ma, pxigeo pxtpnuant8 t rabaIho diário;

pl?la~ peculiaridadp~ dpC""'a~ profic",õp.t: pc"ep'C' arti...tac:: "'ofrPrfI inu... itEldo·

desga~te fio::ito p ~macionali

- p.c::~p.s artic::tQt:, como 19ualrrenta o.. cantorpt: dro op,.,ra (ATORF'S LIRICOS) ,

por força da npcp~~1dadp de ~p. ~antP~m ~m plpn~'" condiç~ ... para 6p~ 

c;,pntBçâ'o em e-ne , moemo no pr"'r1odo d,., fprinc:, obrigam-r n a rt"ali7ar

Q)("rctc1o~ diária~;

Ar~A~ artir.tas tnm limitado tpmpo paro o pxprciclo dp "'UB. carr-aira Pr',2

fic:e-ional, qutlnco a c>lu..-ticlelctr'r C:Q~ rn..orC'IAlr-or. e f'll'>ibill.dadr- " lpvpza

do corpo, 'ficam pr~judicodafi; o "'nri~l:;Jcir.-rAto dar arLiculeç;n... ; o"rmvp-

pro-

.. _.:.. ~ . • . TllfTOIJUSll./C"ÇÃo----·------- ..

o inciSO X, do ~rt. 39, do substitutiVo apresentado pela ComIssão eJ3 Ord~",

Social, passarâ a ler a seçuínte redação:

Jlrl. 32

x ~ proíbíção de trabalho donést.íco de menores estranhos à farnília em

regime de gratuidade; 11

blemac acentuedo~ p~lo avanço doe ano~, diriculta~ c> at~ i~p~do~ a atu~

çâ'o f!m P~PPtâculc~ t COilel'H::upntpm°:1tJ:ll t cO'l'promcrtpndo a at!vid9d= profi~

d""al.

Al:rim ~J=lndot ju~t ifica-ep a n~cPer id3d~ d~ 9arD.'"lt ir a apo-,..ntado

ris. B. p'~~c.'>~ tlrt:lc.ta~, a pe«;PF trabalmdct"'PC", qUJ3.r,do ~P' vi'ito {20) encs

de ~rreira. apó=, gra'1d~r:: c:acrif!cJ:oe p~ec'"oaic:. p"le -ua Bttp ~ t"m p~ol

do dpC"P-nvolvirrl='nto cultural d~ nov- o povo, Já não r::P ,:Inc.ont rOr;" pm condi

ç~e' dJ:) pror~eguir no px~rc!cio dI:" eua profirc-ão.
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PLItNAIIIO/COMISSÃO/flUBCONlsslo-------.

- C{JlIIfSM' [Ir, oiur.n f.OCIi'J.f:VIJ

~N"pA_--I5Q350-4 __ ."'0.---- ]
I:CONSTrrUINTE FAUSTO ROCHA

tI--'''',"O-j
• P~lD B.LQ..E...-.-JHEIRA FTl.HOseNADOR

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
L-------- P LCf. ARIO/ CO'," S S .;,O/ S UIlCOIotIS Si O

EMENDA 750348-2cr=
TEXTo/.luSllrreAçÃo---- ----- .-

Incluir onde couber:

TEXTO

Acrescente-se 11 1n flue", no art. 61 do substitutivo

dd Cornlssio da Ordem Social, a expressio liDE FI~S LUCRATIVOS".

r
r-- - - - - - - - - - - - - - - TE lt TO/ .l USTlrlCAÇ;;,V,

cos, inclu~ive as receitas de empresas e~

tatais, para constituiçio ou mnntlntençio

de entidades de Previdência Prlvada de

fins lucraLlvos.

Art. 61 - e vedada a aplicação de recursos p iib li-·
Art. É assegurado aos Ministros de Confissão Relig~osa o livre

ingresso nos Hospitais, Clinicas, Casas de Saúde, Pc
nitenc~árias e outros estabelec1mentos de internação
coletiva, para prestar assistência relig~osa.

JUSTIFICA'rIVA

JUSTIFICAÇÃO

Indiscutfveis prop6sitos ~ocial~ ju&tificam previ

incia privada ~em fins lucrativos, de car5tcr cpmpl~I"0nt,lr, (Ji~tin

la da da previdência s o c l n t a p c n n s p e l o s" a s p c c t o v f o rtn r i .. d c c o r r-e n-:

tes da posiç~o de cadd umn, pois o pcn~nmcnto doutrin5rin, flllld,ldo

nos ideais sociais e na p r c o c u p a ç Lo de p ou p n t p a r a p r o vc r a _ .s'ob r u>

vivincia, a invalidez e a velhice est~ igual c uniformenlcnte siste

mnt Lz a d o n a t un i d a dc do direito p r c v i do n c í Ii r í o b r a ... i l c i r-o .

A sociedade precisa rcadquirir cOI\fiança de que

as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o casSl d a lc'i

nQ 6.!.35/77, que r e g u Lantc n t a e I i s c a Ll z a a s a t í v í d adc s d a s elltid.ô:

de s de prcvidc;n\'ia p r i v a d a , s c r i o respeitadas. Foi .rc r c d Lt nu d o n r- e>

te r e s p e i t o que um milhão c oitocentos mil t r ab aIh a do r e s b r as í Le Lro s

CONTINU,\('ÃO

O acesso aos estabelecimentos hospitalares, clinicas de re
pouso, penitenc~árias, etc., pelo~Ministros de Confissão Religiosa
perm~t~rá uma contribuição por parte das associações de confissão re
11g~osa na recuperação ~ísica, moral e esp1ritual dos paC1entes ou r~
educandos.

t .---------------- TEXTO/JUSTITICAÇÃO-- ._. _

EMENDA SUBSTITUTIVA

apoiados por selecentas Qmpresas que os (>mprc~am, viram concretizar

-se um ideal de jusLiça, tranq~illdadc e paL social tão almejado c

conquistado após longo~ anos de estudos. debates e negociações com

05 e~presirios e autoridades do piis atingindo hoje uma popll1aç~o

assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasilciro~.

go

Art.

Substttua-se no Ante-projeto Constitucional o arti
do Capitulo

pelo seguinte:

"O direito à greve é assegurado aos trabalhadores dentro dOs
Larm, tes da Lei '. sem cerceamento a quem queira trabalhar.,
vedado àqueles que trabalham nos serviços públicos e es
senciais."

A rormlllaç~o rad1~ali?~da nio di~tingue o Joio do trigo,

atingindo instituiç~es d~ indiscutíveis ~rop6sito<; sociais, que

inLegraliLnm bencfrcios securitirio~, conLemplam grandes ma~~a~ des

protegidas, geram poupanças, abrem Lr'e nt.e s de emprego c d Ln nmr z am o

desenvolvimcnto,econ~rnico nacionDl.

JUSTIFICA'l'IVA

o d1reito à greve é 1nalienável pois se constjtu1, para os
tr~balhadores,_no,maispoderoso inst~umento para sensibilizar os pa
troes em relaçao as suas,reivindica2oes. Entretanto, a greve deve
ser u t í Lazada sempre em ultima instancia, dentro dos limites da lei
e evitando o cerceamento a quem queira trabalhar, ga,:ant~ndo-lhe o
direito de ir e vir, incolu!nemente. O povo paga impostos e não po
de se ver p r'e j udd c ado com a ausência de serviços públicos ou que lhes
sejam essenc1ais tais como, transporte, escola, hOsp1tais, etc.

Incluir onde couber:

4UT(lIl.---------------,
Constituinte ADROALDO STRECK

Comissdo da Ordem Social
..... TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 61 do anteprojeto a seguinte redação:
"Art. 61 - Iô vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive a

receitas de emresas estatais, para constituição ou manutençã

de entidades de Previdência Privada de fins lucrativos."

EivlENDA 750352-1
[:J

__________ PLENARIO/CD"ISSÃO/SU"cou.ilIsio _

.tJ

Consideram-se Feriados Nacionais os dias 12 de Janeiro;
12 de Maio; 7 de Setembro e 25 de De~embro, vedado
aos Estados e Municipios a instituiçao de mais que
dois feriados anuais.

Art.

rer nxTO/JUSTIf'.CAÇÃO -,

r:-r---------- PLt: NÃIUO/ CONI5s1o/ . uac ou l u l o - - - - - - - - - - -,

VIII - ontx.n f;(lCIl\L

EMENDA 750349·1 .u,..-------
f? CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

JUSTIFICATIVA

O excesso de feriados torna-se prejudicial ao desenvolvi
mento do Brasil tendo em vista a paralização dos setores produtivos
e de serviços.

O aumento de produção permite mais bens a distribuir, com
preços mais baixos ao consumidor.

Inwscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins

lucrativos, de caráter complementar, distinta da Previdência Social apenas pelos a
pectos formais decorrentes da posição dE! cada uma, pois o pensamento doutrinário ,

fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a sobrevivência,

a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do di
reito previdenciário brasileiro~



A sociedade precisa readquirír confiança de que as leis votadas pelo Con

1jresso Nacional, como foi o caso da Lei 6.435177, que regulamenta e fiscaliza as

,atividades das entidades de previdência privada, serão respeitadas. Foi acredítan
do neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiado

por setecentas empresas que os empregam,' viram concretizar-se um ideal de justiça,

tranqfJilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos.,

debates e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma

população assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo insti

1..uições de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam benefícios securitá

rios, contemplam grandes massas desprotegidas, ge,am poupanças, abrem frentes de

eT4Jrego e dinamizam o desenvolvimento econêxnico nacional.

~ -- PL.ENA'UD/cONISsÃo/suacOIlI'sio----------.--,tJ V,Il - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

T!:X~o/.lU5TIFIC"'Ç;'t--------------

Emenda aditiva:

Inclua-se no art. 29 o seguinte inciso

w -Comissão daOrdem SocláJ • 083

JUSTIFICACÃO

Servír1.a at:€: como estímulo e respelto aos boI.:

empre~ados.. Razão pela qual entenuemos necessár10 que se estabeleça r

O praz9 para a estabi12daàe no ern?rego, que não pode ser, ãe rorffiá,
alguma, a partir da sua aà~~I~s~s~a=-=o~. __

EMENDA 750355-5e CCl\5TJTUi!\TE Fi..1i\'lO PCCHA

C')~~; 53.3.0 DA DRDH! SaCIAL

o ítem 11, do artigo 39, passa a ter a segu1~

te reãaçã~:

Artlg0 39

Item II - gozo de rérIas anua1S remuneracasó"

30 (trInta) d~as.

JUSTIFICAÇÃO

alimentação custeada pelo empregador, str~ida

no loca~ àe trabalho, ou em outro de mutua con-

• - • 11ver.1enC13 ,

JUSTIFICATI\'A

o eminente SenadOT Mansueto deI Lavar, na Subcomissão

as folhas àe
r~as. Razão

almente .

Onerar~a Os .cofres públ~cos e
. "pagamento das empresas,. o pagamento em

pela qual procuramos restabelecer o que

sobr-ecaxreç a "", ,

dobzo , das ir

se pratIca at~-

QOS Direito~ ~os Trabalhadores e Servidores Públicos, com toda

Rr~priedade ces;acou que esse inciso poderá representar uma~da~

maiores c onqu a s t a s para a -c l a s s e trabalhadora, lembrando que a

merendà esc~lar se flr~cu c~~o essetreial para a atividade estuaar

til oe 1" grat.... Jê -"::;"'2 f o r ma , não tem se~t>i:'do !L~e trabalh2d~re_

'EMENDA 750356-3,,--.------- --..-o.------==:J-r=- c... · _.._-... , -- ,,.. R:"\ ...•\ • • ::: •• ~:_, r: rJ... \JL '.._';-

------------- P~[ .. ~.,:; ~:Iol~5i.t.rSJ.:.:"'~,J.: --. r;----rJ.·~.- i
'L"':"'" C2'_:~~~.:: D.':" :L.,~".:=::.~:.;.:.s::.:c:.:'c:.::.,_~.=L ~r· ~ , t-_ Li...LsL ~

_ -tJ.':' ~J!:" r.:,l,~j,. - _

trona! 2 ~e ~U~ ~ trab~lh2dor preste os seus serVlços devida~ente

alilT'e:-tac.c.

.preste~ serviços CC"Y" f cr-e , d ev e n d c ser incl~i:da como :b;'igação .~a-
O artIgo 29, XXV, § 19, I - passa a ter a se

qUInte redação:

Art. 29 - •.....

a classe ;'3'tror:a2.., compe t.e aos t.raba Lnadore s de.::l.n.:.r a opc-r t.urn c>

de e ârbl.to ãe l.~~ereSseE a defenàe~ por me~c .ãe grev~.

• ~ .. [IoIoJl ::'.r.:JIolS~~t. SUII:OU 5Si=----------~

r;-:_ ....- ...t- _..

~i.__ ._..J

}:Y"'..~ - .' ~ .

- ãepo15 àe esgo~ado~ Df en~eI.a;~ertcs c:

_____________ ·"-".w,·,,.,,·--------------

hcrescente-se 2 letra ( e ) ao item r, do AE

tlgC 2Ç, com a se9~~nte reãação:

Artlgo 29 -

Item I -

a) •••••••••••••••

b)

c) .. 'O .

d) •••••••••••••••

e) - a estab~lidade no emprego dar-se-á após

10 (dez) anos de serviço na mesma empresa.

JUSTIFICACÃO

Atualmente,o recurso da areve ~ usado lnaàs

guadarnente, p01S deflaçradas antes, para posterl.or negoclaçro,~a~

do, no nosso €:":.":'2!".Cer, ô ever a e acont.ecer o contrár1.o.

~c~r.a-se, po~s, necessá~10 estabelecer-se

d~reltc ã greve àep01.S ãe esgotaàos os canalE õe negoclação en~r~

empregn50~ e empregõdores.



084 • VII· Comissão da Ordem Social

-,

AUTOR---------------
DEPUTADD JOsE SANTANA DE VASCONCELLDS

= TUTO/ofUSTlfICAÇio -,

EMENDA 750360-1
f:J

PLINAIlIO/GOM.sdo'aulcOllllSio-----------j ~OAT"~

(!J COMISSIlO DA ORDEM SOCIAL ê09t 06J3
f7.------- f" .. t .. u.~.;; .. p~i:. .~ : .... ~3.::.

C C ":i~5T:, DA Ül\J['.: ~<Ií.. :-1 __________---J

EMENDA 750357-1
fi C·'.STlTUI:\TE FL.:';\JO ; "::,,',

o ar t i ço 29, XVII I passa ater· a segulnte .......r~

dação:

Art1go 29 ••••••

XVII - gozo de 30 (trinta) dias de férias re

Na COMISSAO DA ORDEM SOCIAL,artigo 22 , dos direitos dos trabalhadores, propo

nho incluir o seguinte artigo.

Art. _ Fica assegurado aos trabalhadores e servidores públicos a conpl!1.
rnentação de despesas de transportes, necessários ao deslocamento
trabalho-residência e vice-versa, na forma que dispensar a legisl~

ção ordinária.

muneradas.

JUSTIFICAéÃO
~TlFICATIVA

Os mesmo motivos alegados em emenda:que apre
sentamos ao ítem lI, do artigo 39, que trata do meMmo assunto.

A atual legislação faculta a utilização do Vale Transporte, tornando-a
re:;trita a al!)Jns segnentos da sociedade,não propiciando a aplicação, hoje
a todos os trabalhadores, marginalizando o seu maior objetivo, ou seja, ati!!
gir a totalidade dos empregados públicos e privados.

Nas cidades onde vêm sendo.aplicado este beneficio tem sido mugo bem vi~

to pelos trabalhaoores que o buscam como un. direito indiscut!vel, e inerente'
a convenções e acordos coletivos de trabalho.

r ~"'-"'-l
Subsidiariamente, teria um ~feito benéfico, qual o de

P~--1 ~uprimir ao erário as despesas feitas atualJ.llente com o Fundo de

1 ~'.,.-~
Garantia por Tempo de Serviço.

'o9j 06/y?

AUTOII.--~------------Jcr;:~;0:J

J

IPMi SARAIVA

Acrescente-se o inciso IX no Artigo 11 aa seção 11 do
Substitutivo da comissão da Ordem Social, com a seguinte redação:

IX - t assegurada a efetivaoão como servidores estat~

tários, Os funcionários da União. àos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municipios admitidos, em caráter permanente,há mais de
dois anos, mediante concurso ~úblico de provas e titulos, no reg~

me da atual Consolidação das Leis do Trabalho.

A Emendª ora 'sugerida visa, precipuamente, razer maior
justiça ~o~ atuais servidores públicos admitidos mediante concu~

so público de provas e titUlas, no regime denominado celetista.E~

sa maior jÜstiça consistiria na sua efetivaoão no regime estatut~

tio, a qual lhes conferiria maior segurança.
Tal medida teria também a significação de demonstrar o

alto valor e a primazia que o Constituinte de 1987 atribui ao co~

curso público como forma e meio de provimento dos cargos públicos
de carreira.

J.USTIFlCA!:AO

Jrr---------- 'Ltlf&IUO/CONlSSio/IUlcoausaio

C COl1,ISS1iO 6E ORDEM SOCIAL

EMENDA 750361-0
~enador Constituinte

r.'1c---~~-----------TC&'TolotusT'rre'cio-----------------,

.......-------------
DEPUTAOO JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

Na COMISSIlO DA OOOEM SOCIAL, em 'S"eu artigo 2º, dispõe sobre os direitos dos tra
balhadores, entre eles 'Os !dispostos nos incisos XIV, XVI e XVII, os quais di~

cordamos e gostar..íamos que fosse mantido a atual legislação.

~ "LENAI'Uo/coussÃo/sUIlCOIUS$AO

~M!SSÃO DA ORDEM SOCIAL

Precisamos hoje de oferecer maior força de trabalho ao País, visando .dese!!
volvê-lo e retirá-lo da atual crise em que se encontra.

Não será reduzindo a jornada de trabalho para quarenta horas, proíhínde o
serviço extraordinário e aumentando o prazo de licença remunerada à gestante p~

ra-período não inferior a 120 dias é que conse!)Jiremos soerguer a nossa ecõ~

mia.

JUSTIFICATIVA

Elevando-se o período de licença remunerada da gestante, a própria Consti
tuição estará limitando a participação da nulher nos meios produtivos do Pais.

EMENDA 750359-8
tJ GERALDO CAMPOS

.... .L~...."IO/co..ISllio/.u.CO.luio------~---__,

COMISSIlO DA OOOEM SOCIAL
"" nxro/.Ju,.)'II'JC'Áçio -,

EMENDA 750358-0
t:

r.-..- TEXTO/JUSTlrlcAçAo -.-

Acrestentar às õisposições transitarias no capítulo referente ao

Servidor Público, o seguinte artigc:

AUTOIt- _EMENDA 750362-8
PJ ~RAM SARAIVA

r.r---------- 'LI!HÂJIIIO/COlllssio/IU.C(UuUio ~

Comissão da Ordem Soc~al

Emenda ao Substitutivo do Relator

Suprima-se o Art.29

171---------------- TEXTO/JlJSTIFICAÇÃO _

Jt:c-:~F!CA'I:"!-

Visa assegurar direitos liquido e certo ate hoje reconbeci-

d::-s.

Art. Fica ressal~aãa a situação QoS servidor~s e funcioni

rios ja existentes nas Fundações ~tuais.
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COMISSqO DA ORDEM SOCIAL

r.r---------------TEXTO/.lUSTlfICAÇÃO-------------__--,

EMENDA SUBSTITUTIVA

AUTOR--------------'-

JUAREZ ANTUNES

r---------- PI.EN""UO/CQJ.tISsÃo/suacOMI:JsÃO-----------

f:

EMENDA 750365-2
tJ

JUSTIFICACÃO

Parece-nos extremamente radical a prov~dência de congel~ento,

propugnada pelo artigo, a qual poderia !evar, eventualmente, à perda
de direitos adquiridos.

Sugerimos que casos diversos,merecedores, talvez, de uma malor
atenção, seJam exam~nados à parte e julgados por lei ordinária.

AUTOR--------------

A garantia desse direito representa acolher o clamor tie

A) com 30 anos de trabalho, para o homem

B) com 25 anos de trabalho, para a mulher

C) com tempo inferior ao das modalidades acima, pelo exercício

ou

JUSTIFICATIVA

de trabalho noturno, de revezamento, penoso, insalubre

perigoso;

D) por velhice aos 60 anos de idade

E) por invalidez.

Substituir o inciso XXV do art. 22 Seção I Capítulo I, dando a

seguinte redação.

XXV - Aposentadoria com proventos iguais à maior remuneração dos

últimos doze meses de serviço, com os devidos reajustes re

ais. Caso haja perda salarial, não podendo ser inferior ao

número de salários mínimos percebidos quando da concessãc

do benefício.

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua o inciso XXII e o § 12 , assim como o ítem I e 11 do mesmo

'parágrafo, referente ao art. 22 dos Trabalhadores, pelo inciso( ... )

com a seguinte redação:

( ... ) é assegurado o direito de greve, cujo exercício não dependerá

de regulamentação, não podendo haver locaute.

~-------~-PLENARIO/COMlsSÁO/suac:Oul:J:JÃO-----------,

.-. TUTO/JUSllfICAQio --,

E1DA 750363-6
_ JUAREZ ANTUNES

JUSTIFICATIVA

quista social.

O povo brasileiro já está bem consciente dá'responsabi

lidade dos seus atos políticos.

Dos caminhos que a sociedade percorreu, não restam mais

dúvidas de que a greve é uma realidade para os trabalhadores, a so

ciedade e patrões.

A futura Constituição ~ão pnderá retroceder em uma con

em

tos dos Trabarhadores, onde foi aprovada.

Esta emenda retoma a discussão da Subcomissão dos Direi

E para completar este justo ~ireito, gostaria de dizer

que o que esta emenda objetiva ê 9arantir o mínimo necessário p~

ra um trabalhador que já deu s~a vida pela construção de uma pá

t!1a-Maior.

de milnares de trabalhadores pelo simple~ fato de não poderem se a

pos~nt~r, em virtude de baixa remunaração percebida quando do bene

fício.

milhões de brasileiros que vivem nas piores condições de vida,

virtude de uma seguridade social desfavorável.

Além disso, um País onde a maioria de sua população • é

composta de jovens, não se pode dar ao luxo d~ segurar s' llberação

~O'T'--:-:-::::::l'oat O.~

IUTOft---------------,
ANTUNES

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
..,., ~ 'I.EH,(R10/coUISSÁO/SUOCCllISSÃO----------,

i6"DENII>A 750364-4
~ JUAREZ

~O"TA"----'
'9J06 187)

;;";==='-'--'===="-'''---"UTOIt--------------

-;-r--------- .,LU~.''110/'\IIl1I1111io/8UBcO.ullaio----------

~ VII - COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

EMENDA 750366-1
tJ JULIO COSTAMILAN

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituir o inciso I e as letras A,B e C do Art. 22, pelo seguinte~ ,

1- Estabilidade desde a admissão no emprego, após os 90 dias de ex

periência, salvo cometimento de falta grave comprovada judicial

mente e contratos a termo.

JUSTIFICATIVA

O trabalhador assalariado não pode ser uma peça no tabu

leiro de um sis~ema. Ora está empregado, ota demitido. As dispensas

dos trabalhadores giram de acordo com a vontàde dos patrões, por

conveniência política-econômica.

Direito a uma cidadania é uma garantia que o homem deve

ter. Sem a estabi}idade no trabalho o homem não pode ser consider~

O Art. 57 do Anteprojeto da ORDEM SOCIAL, passa a ter a seguinte

redação:

"Art. 57 A lei disporá sobre a especifica-
ção de critérios para redução.do tempo de contribuição=
exigido ?os segurados pelo exercicio de trabalho notur
no, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso."

do um ser social.

Romper com estas questões é o objetivo número um de nos

50 empenho na elaboração de uma Carta Constitucional.
(JUSTIFI~ÇÃO ORAL EM PLENÂRIO)



086 • W - ComIssão daOrdem SodaI

= TEno/olusTlfICAlfiO ,

,...- 'LUÁIlIO/cON."io/aulcOM."io----------

ea VII - COMISsKo DA ORDEM SOCIAL

1- Contribuição dos empregadores incidente sobre a folha de salárioS oe sobre
o lucro.

eArt. 35 - A folha de salários é base exclusiva do Sistema de Seguridade Social
sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou contribuição.

..UTOII--------------~DA 750367-9
íJüLIO COSTAMILAN

o Inciso IV do art. 29 do Anteprojeto da ORDEM SOCIAL passa a

ter a seguinte redação:

o inciso I deve ter a sua redação alterada para:

0 1- Contribuição dos empregados incidente sobre seu faturamento em percentual
a ser fixado em leI.

"Art. 29 O artigo :'15 deve ser excluído.

IV reajuste de salários, remunerações, venci

mentos e proventos de aposentadorias e
pensões de modo a preservar permanentemen

te seu valor real~"

.:AJST1FICATIVA

(JUSTIFICAÇÃO ORAL EM PLENÂRIO)

[EME.~DA 750368-7
~''~ULIO COSTAMILAN

PLEN;,1l10/CONI'sio/sUICOMlssio----------

VII - comi~são da Ordem Social

..,.., -'-. TUTO/olUST1'IC...çio--------'~-------,

A contribuição previdenciária das empresas realiza-se com base numa alíquJta q.e

incide sobre sua folha de salários. Assim, quanto menos empregados tiver, menor se
rá sua ocontribuição social.

Ante isto e consfderanoo-se que as grandes empresas que ostentam elevado grau
de automação em suas linhas de produção, responsabilizam-se por quase a metade da
produção nacional, e que os chamados encargos sociais (previdência propriamente di

'\a, Finsocial, F.G.T.S., 1:'\9 Salário Educação, SENA1 ou SENAC, SENA1 ou SESC, etc)

oneram a folha de pagamento das empresas em, aproximadamente, 80%, concluiremos que:

- o atual sistema de contribuição é injusto, porque os gigantes industriais ,
inclusive as multinacionais, que se utilizam até de "robots", acabam recolhendo pa

ra a previdência, proporcionalmente, muito menos do que as pequenas e médias empre
sas;

- a arrecadação da previdência poderia elevar-se, consideravelmente, se o pe,!
centual de contribuição incidisse sobre o faturamento das empresas;

- o atual sistema, baseado na folha de pagamento , incentiva à mecanização ou
automação dos meios de .produgão, fato que, em breve prazo, deverã causar sérios pro
blemas à receita da previdência e ao mercado de trabalho do país. -

O inciso XXV do Art. 29 DO o~teprojeto da ORDEM SOCIAL passârá

a ter a seguinte redação:

"Art. 29 •••
XXV - aposentadoria com proventos, iguais a maior remu-

neração dos últimos 12 (doze) mesesde serviço, v~

rificada a regularidade dos reajustes salariais nos 36 (trinta e
seis) meses anteriores ~o pedido, garantido o reajustamento para
preservação de seu valor real'dque nunca será inferior ao númeró
de salários mInimos percebidos quando da concessão do beneficio;

a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem~

= n:ltTO/"USTI..tC'"'t~a---------- .,

Face a essas razões, animamo-nos a assumir a presente Inlcíat.íva, QUe
consubstarcí.. nrcvíoêncta já devidamente estudada e aprovada pelos mais eminentes.
"experts" em assuntos referentes à previdência social.

Na COMISSIlO DA ORDEM SOCI!\L proponho acrescentar os seguintes artigos às disposl
ções transitórias:

Art. -"I! estável o atual servidor que, a qualQUer título, preste, pelo menos

por cinco anos, serviço na administração direta ou autárQUica daoUnião,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos I-tmicípios.
Parágrafo Onico - A estabilidade ocorrerá, tarrlJém, com a inclusão dos

atuais servidores nos respectivos planos de cargos,
ao completarem 5 (cinco) anos de serviço nas entid~

des mencionadas, no artigo, vedada a dispensa, sa.!.
vo apuração do ilícito administrativo, observado o
devido processo legal".

Art. -"~ vedada a contratação pelo regime CLT."

tJ COMISSIlO DA ORDEM SOCIAL'"''''·'''''''"·''··'''''"'---- -.1) fõ9JATô6f!7J

lEPiENDA 750370-9 AUTCltI -,

tJ IlEPUTAlllJ JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

por invalidez

(JUSTIFICAÇÃO ORAL EM PLENÂRIO)

com 25 (vinte e cinco) para a mulher;

com tempo inferior ao das modalidades acima,p~

lo exercicio de trabalho noturno, de revezamen
to, penoso, insalubre ou perigoso~

por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade~

e)

d)

Í»

c)

.:llSTIFICATIVA

~~=-~~~.:..::===:o...=--_ .....-------------...,
DEPUTADO JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

,..,.., ' ......."toICOMtI.io'.uacollJuio----------,

CDMISSAO DA ORDEM SOCIAL
r;-r TCXTO/olUITI'lC~O---------------_,

Art. 34 _ As contribuições sociais a QUe se refere o artigo anterior são as segu~

tes:

O sistema de mérito essência do regime estatutário precisa ser tonificado.
A primeira observação é tornar o sistema do mérito não uma panacéia mas um

Poder-Dever.
Na realidade, apesar de todas as constituições referirem-se à obrigatoried~

de de aànissão no serviço público através de concurso, o sistema de mérito não
passou de um estereótipo. Foi e está sendo um engodo, embora tratar-se de um
princIpio lnsito no regime republicano.
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i"ÂRIO !-lAIA

No Anteprojeto da Ordem Social,

Seção r r., Art. 13, ·Subst1tlla-se...o item lI'! pel~ se-

EMENDA 750373-3
t?

o regime é todo impróprio. Não é compatível com o regime republicano a exis

tência de servidores instáveis, porque o contingente de agentes públicos serve
ao "Estado" e não a eventuais governos que se sucedem.

A impessoalidade e a imparcialidade não encontram suporte no regime da CLT.

A situação existente é abundantemente~rquica e tem que ser corrigida.
A proibição de contratação pelo regime da CLT, próprio e específico do trab~

Ihador pertencente a empresas, que exploram a atividade econêmíca, O Estado não

pode ser empresário. Na essência é prestador de serviços.

gU1nte:

\
III - Volúntariamente após 30 (trinta) anos de ser

V1ÇO para o'homem e 25 {vinte e cinco) anos pa~ a mulher.

EMENDA 750371-7
rr==;.RIO f'AAIA---------- AUTDR---'

VII CO~lssAo DA ORDEM SOCIAl
i"ÂRIO MAIA

No Anteprojeto da Ord~m Social
No capítulo: "DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SER

VIDORES POBLICOS"
!.!.J

No Anteprojeto da Ordem Social, Título-lI, do

Meio Ambie'te, subst1tua-se o art. 96 p~~~~s~g_u1n-.

Substitua-sB o 1tem-XVIII ao ~tigo 29 pelo se~uin-

XVIII -=- Licença, z emunezada, ã, gestante, antes ,e de
-pois do parto, pelo prazo ae 6 (se1s) meses, garantindo' o e~pre~

go e o salário a Eart1r da comunicação da grav1dez:,

jUSTIFICACÃo.

. A assi~tênciã ã'maternidade-e a pr~téçâo da infãn
çia são deveres do Estado,=Pela trad1ção do nosso d1reito pOS1t1
vo, a 11cença remunerada e a-pno1h1ção da desped1da do-emprego
por motIvo de grãv~dez, são normas -insculp1das·nas .últ1mas-Cbns
titu1cões e 1ntegrantes da nossa leg1s1ação trabalh1sta.

, Sucede q~~ a'~onst1tu1ção de 1967, embora tenha pre-
visto o descan~o remunerado e a garantia do emprego e do salár1o,
de1xou para a lei 'ordin~ria: ~ ~xegepe do p~epe1to~ Daí-Tesulta
raro duas deturoacões: a primeira, por C1rcnnscrever ao períodcr
apenas as semanas 1med1atamente anteriores e posteriores ao parto;
a segunda, por cons1derar que a garant1a do emprego só se dá, exa
ramente, no-período da licença.

Ora é evidente que uma "proteção" tão restr1ta ha
ver1a que resultar mU1to ma1S em malefíc10 que em benefíc10, e a
~r1me1ra conseqüénc1a foi a ad02ão da;prát~ca~d10sados emprega
dores de despedir a empregada tao logo tenham conhecimento do seu
estaào gravíd~co. _

A nossa pr9Posta V1sa a 9bY1ar essa prât1ca absurda
e tornar efetivo o preceito const1tuc10nal. Além da 11cença desde
loqo estabelec1da em prazo ma10r, f1ca assegurada a estab~lidade

da'gestante desde o momento em que comunica o seu estado ao empre
gador até o f1nal do seu afastamento do emprego.

- te:
l'.rt: 96 

recuperação do mé10 amb

por um mín~mo de c1nco

por contribu1ções qu~ ir
pol~1~oras e a expl~raçãu

lei cr1ará um fundo de cop~ervação'e

te constituído, entre outros ~ecu~sos/_

eiras por cenBQ das reqeitas da União,
, ,

dam'sobre as at1v1d~de potértcialm~nte

de reCursos nat1}ra:Ls.'

EMErIDA 750375-á
t: "!-IÂRIO />lAIA

EMENDA 750372-5
MÂRIO i"AIA

__________ T~XTO/"UllTlfIC4Ç~O----------------_,

No AnteprOJeto da Ordem Social,
,Inclu;-se'os seguintes artigQs:

Art. - O Poder P~blico assegurar~apresta~ãô -de
aSs1st~~c1a far~acêut1ca, no plano da atenção bás1ca de saúde; a:
toqos as "bras11éiros.

NO AnteprOJeto da Ordem Social, Capítulo I,

No Art. 59 suorima-se os ítens II e III

J.'JSTI FI CACÃ9.

Os ítens II e III do referido artigo são l1mitantes
à possibilidade de o trabalhador=dnd1ca11zar-se i,vremente.

O que se espera éOm esta nova Constitu1ção é,justa
mente a amp11açãô'das 11berd~des dos~1dadãos.

~rt. A~ aqu~s~rões d~ produt9s farmacêüticos, pa:
ra uso público, reca1rão nos~artigos produzinos por empresas na

cicrna~s, quando d1sponíve~s 1~t~rnamente.

'---------------------::--:--~----
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r.,---------------- TIXTOIJUSTI'teAÇio---- ..,

SJEti~se o inciso 111 do art. 13 do Substitutivo da comissão ~

VII:
Iô assegurada ao trabalhador aposentadoria voluntária aos 30 anos

de serviço. com salário integral.
§111 • 1\ ITIJlher é assegurada aposentadoria voluntária. com salá

rio 'integral, aos 25 anos de serviço.
§211 _ O professor poderá aposentar-se voluntariamente após 25

anos de efetivo exercício de magistério, com sal~rio integral.
§311 _ O disposto neste artigo aplica-se igualmente a empregados

de empresas privadas e a servidores da administração pública direta ou indireta da
lk1ião, Estados e f.\Jl1ic~pios.

1

justif1cação -

A garantia de atendimento até seis anos de idade em
reches e pré-escolas, como obrigação do Estado, incluido no art.30,

, itlCiso IIr , da Comissão da Família,. da Educação, Cultura e Esportes;
, da Ciênciõ e Tecnologia e da Comunicação, capítulo I - da Educação
lultura, Esportes, Làzer e Turismo, pressupõe a contra-partida da s~

ciedade em assumir também como dever esse atendimento, através das ~
sas públicas e privadas.

No caso específico das empresas' privadas, que são pr~

dutoras de bens, e onde está concentrada a maior parte damão-de-obr~

faz-se indispensável a inclusão desse inciso, de modo a assegurar
aos trabalhadores, homens e mulheres, a possibilidade de desenvolve 
rem seus ofícies, com a garantia de local apropriado para atendir"ento
de sues filhos, propiciando a estes, uma formação educacional necess~

·ria para que se incluam e participem como futuros cidadãos na organi
zação social e política do país,

r'--------------TEXTO/JUSTIFICAÇio

O Art. 29·do Anteprojeto da ORDEM SOCIAL é acrescido do inciso
XXVII, com a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA
A presente sugestão objetiva assegurar à ITIJlher brasileira e à

flSlCionária pública celetista ou estatutária a aposentadoria voluntária aos 25 anos

de serviço.
Justifica'-se a concessão de un tratamento diferenciado ao do hE.

lIIeIII em funç~o das pec.uliaridades do trabalho feminino. que jamais é exclusivo em su
atividade profissional, somando-se às atividades domésticas que. concomitantemente.
executa'.

Assim, cumpre ampliar a proteção já adotada em nosso sistema l~

gal, que premia a ITIJlher com a exigência de conhecer em sua plenitude a signi.fica
;lo do trabalho doméstico feminino, elemento imprescindível para a própria vida ecE.

nllinica da Nação.

~DA 750379-2
[!J 'JULIO CO~T~~LAN

AUTOIl- _

"Art. 29••••••

--------- .LCIfÁ"lO/co.. I"lo/.u.CO..lasio--- ~

(:J VII - COMISS!O DA ORDEM SOCIAL
(JUSTIFICAçKO ORAL EM PLENARIO)

~DA 780377-6
.:JULIO COSTAMILAN

AUTOIl;'------- _
XXVII Pensão, ao beneficiário, igual ã remune

ração mensal do segurado. "

.l!J

Ó Art. 29 do Anteprojeto da ORDEM SOCIAL é acrescIdo do inciso
XXVI, com a segu~nte redação:

"Art. 29••••

1XVI aposentadoria para as donas de casa, que
deverão contribuir para a seguridade so
cial.

(JOSTIFlCAçKO ORAL EM p~NARIO)

EMENDA 750380-6

r- TEXTO/JUSTlFICAÇio -----,

Modifica a redação dos itens I! e !II do 'art.'" 13. que passarão e
ter a. seQuinte reqRção:

"art.13 - Item 11 - co~pulsó=:'.amente aos 60(se~sent2) ~n~s d~ :d2
p.2:=:'8 o o hOr.lerJ e pél:=:'2 e r.lulhe~u.

Iten !!! -Volunté~:ancnte após 30 (t=inta) anos de se~-,
viço pa=a c homem e 25 (v~nte e ciryco) fines
~e~a 2 ......J.her tl

~••T.~
"u06J87

au_--------------

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL
,.....;--------- 'L&JfÃlUO/coM"lia/lu.coMIIÚO----------,

C'VII

WrmA '780378-4,
[!J JULIO COS;AM;~

r=-:.-------------- nxTo/~.TI'IC..çio,~-~------------..,...,

DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PO.BLICOS

DOS TRABALHADORES

Acre~cente-se ao artigo 20 o inciso nO XXVI, com a !~

guin~e redação:
"Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos

e dependentes dos empregados, pelo menos até seis (06) anos de idad~

em cre~~~s e pré~scola8, nas empresas privadas e órgãos públicos.

JUSPFICP.TIVA

Presente emenda tem como motivação maior a expectativa
de vida média do bras:'.lpiro, nas d:'.ve~sas reg~ães. A
r~gião Sul,po= ~xemplo. tem una expectativa de vid~ m!
dia em torno de 60 (sessenta) anos e esta é a m~:s ~!t~

dp país. Temp5 também a regiêo do Nordeste do pais co'
expectátiva de v~da média de 45 (quarenta e cinco) ~no~
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Dessa ferme é injustificável a aposentadoria aos 7r(s~

tenta) 2nos que fica Muito acima da méd:a bras:lpira.
Embo=~ hsje una perMsnente melhor!a na pe~fc~nance de
~édia de v~d~ dq brasileiro é Muito lenta, não jusiifl
cando po=tanto a idzde propcsta no relatório.

decola neM pousa o avião, sem a qual n~o há caminhões para transport
de trepas. ~ UM~ =epareçãc hunan~ de p,::ofundo 5:gnif:c~do p~=ú n~lh~

res de fam~lias no P==á, Mato S~osso, Anezcnas, R~ndonia e Ac=e, que
apesar de ~números esforços de assocjagpes de classe e de pnrlêment~

re~ jômais conscgui=am êx!to~

c;""".--:JPMnr.
~~'-~~:==~~-:"'--"'UTOIt----------_- __---,~DA780383-1.c= OSMIR LIMA

r=DA 780381-4 'UTOft--------
OSIHR LlMI', [!MÔS"·--,J

_---------- 'LUÁ,uo/cc"",lol.u.cou••'io _

V~I - COMISSAO O, ORDEM SOCIAL

~ - Ttlt't'O'..tUSl4fICAÇio------------------,

___________ PLlNÂIUO/ÇOI.u'.Xo/aullcOloll ••ÃO-----------

VII- COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

~ -- ---_-TUTOlolUSTlfleAçÃO------------ -----,

"SUPRIMA-SE O ART, 61." RenumereM-se os demais B~t!gOS sub

sequentemente após a alteração.

"Art. 18 - IteM rII" - SupriMa-se a ex~ressãe:

"e~céto para promoção' por me'reci1'1eri'Eó". JUSTIFICATIVA

o Iten lI! do a~t. 18 passa a te~ ~ segu~nte ~ed&çEc

III!! _ ~~ qua!que= ceso que exija o 2fastanento pa=a
e:<erc~c:o de nçndato ele~='Jo, sau tef'lr;.c dE' se
viço será con~ado para todos os efeitos lcga:s

JUSTIFICATIVA

~ matéria 'bastant& polêmi~a que em ncsse op:nião deve
ser disciplinada em lei compleMentar. Há exenplo de
boa apl~cição desses recursos come po~ exemD~o C~:~~S

de prev~dencia de Banco de B=as:l, ent~e out=an, q~c

funcionan como estimulo adic~onal aos funcionár~os qUE

em última aná!5se são a razão ma~o= d~ o=gan:=~çr~.

Sendo o n2nde~c ele~5vo U~a das mc~s nob=es

nissões con~:pdas ti uma pessoa pois depenop

fundamentalmente"do grau do conf:ançú nela
depositada por out~cs cidadêcs, n5c vc~os ~P7fll

pB~a ex~stenciê dessa exceç80 citad~ nn ::cn

lI!.
RttENDÃ 780384-9 J [r'F'I""'-=?'r: - Constituinte JÚLIO CAMPOS . ~_. ~

,."l..AJUOI'O.,ISSÃol.u.eo..ls$io---------~ :r=/OA1A~/.e: COMISS~O DA ORDEM SOCIAL 1~ ~.J
~~ TEUO/olU$1IrlcAçac;.-----------------,

EMENDA

EMErIIDA 780382-2
OSMIR LIMA

G'AftTI00:J
PI1D8

'Suprima-se integralmente o artigo 50 da Se
ção 1, "da Saúde", do Substitutivo da Comissão da ordem
Social.

VI! - COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
___________ PLU·AftIO/cou.,)ÃO/IUICOUIUÁO- _

I JUSTIFICATIVA

A Segurança do Trabalho, conquista do trab~

lhador brasileiro, desde 1944, com a criação da CIPA
Comissão interna de Prevenção de Acidentes, é matéria pe~

tinente ao Ministério do Trabalho e não ao Ministéri~ da

Saúde, como está proposto na Subcomissão de Saúde. Segu
ridade e Meio Ambiente, com a denominação 'de "Saúde Ocupa

cional ll
•

r- TEXTO/JUSTIFlCAÇi,O -...,

" DA NOVA R~DAÇAO AO ART. 27:"

"Art. 27 - Ao ex-cOM~atente, civil ou nilitar, de Se~unde

Guerra Mundial, que tenha participado efetivamente pm ope~2çnes ~é

lic~s da Fo~ça Exp~dic~9ná=J8 8~es:lei~a, rl~ ~D~~nh8 de Gup--e, na
FO-Ç2 Aérea S~asile~=a, de MGrinha ~1e=c~nte ~u de Fo~ç~ d0 Exp~~i~o

que tenha prestado serviço de scgu~anç? ou vigilânc:a do li~eTal ou

ilhas oce!nicas e ~os denon~nridos seIdedos da bC~Iach2, são assegu
raêlos os seguintes d'irei tos:"

JUSTIFICATIVA

A extens&o dos benefícios'contidos nos itens I a V do c:~,d

e~tigo vem cOfrigir uma injustiça histórica, d~ntre as muitas que f

ram conetidas contra os bravos migrantes nordes~!nos quP ccnvocprlr~

oficialmente pelo Governo. Federal para integrar-se ao esf0rçc de gu

ta, sa í r an de suas t err as - e. t1a':oria do No"'des~e - pars , Cnf7élY":c n
do o desconhec~do, as ~MensRs d~f:culd~des dQ f~o=esta am~~on~c8,

~almente d5f~'::ente de seu hcb:tat orig~nalt a=r:sc~~?n SUêS v:des ,
.de~xG~a~ suas familias, co~ o objet:vo de produ7ir um dos ma~s ~mpo~ ,
ttlntes e estratégicos produtos de guerra: A BDRRI'CliA, sen a quP' nçc

1,

r

Saúde Ocupacional (denominação importada da
Inglaterra) é o mesmo que Saúde do Trabalhador,. que iden

tifica apenas à conseqüência das condições - de segurança

do trabalho, nos ambientes laborais.

É assim compreendida e universalmente acei
ta desde 1919, no FORUM DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO

TRABALHO - 011', ratificada pela m~ioria dos países do mun-: '
do; inclusive Brasil, e não na OMS - Organização Mundial
pa Saúde, como quer determinado movimento elitista e corpo

rativista.

A Associação nacional de CIPA's, que repre
senta 25.000 entidades no país e hum milhão de cipeiros,

J
j
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repudia tal artigo, que em última instância quer tirar o

direito do trabalhador brasileiro, conquistado desde 1944.

o trabalhador brasileiro quer preservar a

sua própria integridade física nos processos produtivos,

de forma democrática (PLURALISTA), participativ~ e respon

sável junto ao Ministério do Trabalho, que entre outras

atribuições zela pelo direito e segurança ~ do trabalhador.

Falar sobre a importância do curso superior p!
ra._8 cultuTE indígena é proclamar o óbvio.

I. Manter a restrição do § 29 , sem o acréscimo d!

~.~s!.~m:~_prooondOé uma intilerável discriminação.

Pela presente Emenda o Inciso VIII do Artigo 11 passa ter a seguinte r~,

dação:
Art. - 11 J

XI - O Servidor Público não poderá receber a qualquer
título, remuneração superior à 1 salário mínimo por dia.

para

reg!:! '

para
outro.

Estado

min!

TnTO/"usTl..ICAÇÃO----------------,

AUfOIl.,...-------------

O salário mínimo deve ser único e,suficiente
as despesas necessárias à uma vida digna.

Ao fazermos est~ proposta pretendemos que o
remuneração máxima tendo como parâmetro o salário

AN~
Deputado Feder~l

PMDB-MT

DEPUTADO ANTERO DE BARROS

11IIlIQWSllIliliECl-í1l]VR"1lI1111

cobrir todas

Entendemos que o parâmetro a ser adotado para
lar as diferenças salariais, deve ser o salário mínimo nacional.

Na (,forma colocada no Anteprojeto abre-se espaço
que seja adotado dois salários mínimos, um no funcionalismo, e
no setor privado.

propçnha uma
mo.

;!'MENDA 750381-3 )rr ~
~ PLlfilA'UO/COMISSIo/&UICOMI ..io----------J ~IÀ"A---'

f:J ·COMISSI10 OA OROEM SOCIAL C09! 06/81f

!!T

AUTClJ'-----~-- _

I
Inclua-se como art. 20 do substitutivo da Comissão VII o seguinte:

Trata-se de um procedimento de inquestionável mérito, uma vez que
regulariza situações consolidadas anteriormente à nova ordem constituída, não se
justificando mantê-las inalteradas, sob pena de contaminá-las com eiva de incons
titucionalidade, em muitos casos insanável.

Sobre assunto, cumpre-nos ainda assinalar que, apesar dos cuidados
do legislador constituinte de 1967, a concessão de estabilidade deixou de con
templar inúmeros casos que teria sido de justiça amparar. São basicamente aqueles
servidores que não satisfaziam o requisito de tempo de serviço à data da promul
gação, às vezes por margem -irrisória. Até hoje, muitos dos remanescentes perma
necem em situação irregular, porque a administração não lhes facultou acesso aos
procedimentos adequados para obtenção da tão almejada estabilidade. Essas' situa
ções são mais freqUentes entre servidores das entidades estatais internas, caren
tes de estrutura administrativa apropriada. Por outro lado, são problemas prati
camente insolúveis, na medida em que as condições para aquisição de estabilidade
emanam de prescrição constitucional, sendo destarte incontornáveis.

Isso posto, somos pela aprovação desta emenda como forma de se
fazer justiça a esses servidores.

Art. 20- São estáveis os atuais servidores da União, dos Estados e Municípios, da
administração centralizada e autarquia que, à data da promulgação desta Consti _
tuição, contem com pelo menos quatro anos de efetivo exercício ou que tenham sido
admitidos mediante processo seletivo.

DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI

JUSTIFICATIVA

~_--------------TE:ltTO/"USTIPIC"'Çi.O----- -,

públ!
legi.!
Empr!.

Incluir no Artigo llg, o Parágrafo Unico com a seguinte redação:

, Parágrafo Unico - Ficará inabilitado para função
ca, os Chefes de Executivo, Integrantes de mesas Diretoras de
lativo, Presidente e Oiretores de Autarquias, Funda~ões ou de
sas Estatais, que admitirem funcionários sem concurso público.

..,,--------- ,LINA'UO/co..lsllo/.ulcollflulo -.
ÇDMISSI10 DA ORDEM SOBIAl ~.'T'::--::J '

C 09j 06J8?J'
=---------------TCXTO/.lUSTI'ICAc:lo, __. !

tEMENDA 75038&-1 ,
~ AUTQ"
~ DEPUTAOO ANTERO DE .BARROS

No momento em que tomamos conhecimento .do festivaY de
contratações irregul~res, em quase todas as unidades da Federação, co

loca-se na ordem do dia a,discussão dos critérios que a administraçã~

pública deve adotar para admissão ao quadro funcio~l dos órgãos 'da
.. a'dministração direta e indireta, nas eSferaS;.Federilt, "E9tI!~ual e "Mu
. 1l1clpl1. . .,... -
~-~

,I,
I
!

I
f1
}.

I

1

aum p2~ágrafo com-,c
I ••

.UTD~----__- _

A=rescente-se ac a~t.

------- PL!oI'''",,'IC,':O''155ic'r.UllCOlIlssic _

JUS T 1 ~ I C h ç h O

§ - A União garantirá, ac íncio que estiver
aC~D. c ::=e::~ de acesse e frequéncia à Ur,iversiaade ~úblicê 0_

DE~ti=L~E=. em regime ae gratuitidade.

o parágrado 29 , do art. 79, 00 SubstitJtlv~,

~~ringe ao índio, o cireito à educação básica.

!MENDÃ- 7S0386-5~
~ DEPUTADO VALTER PEREIRA

.- Ttx~c..tolUS1'lrl:..çic.-------------_:_-,
I fI:"
~~I

j
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-'------------------------'----------------:--------

A moralização ~o serviço público, neste momento passa
necessariamente pela ad~ção do concurso público para todas as· contra \
tações. Esta é a única forma de respeitarmos um dos princípios mai~

res da democracia, o de conceder oportunidades iguais a todos os cid~ A

dãos.
No entanto, para que a realização de concursos públl

cos torne-se uma regra a ser respeitada em t~das as esferas da admi
nistração pública, é necessário que em nossa lei maior, a constitui
ção, esteja de ~orma clara e inequívoca, na forma do artigo que pr~

pomos, a inabilitação para função pública, de todos os dirigentes que,
admitirem funcionários sem concurso.

Este é o caminho para que o Poder Público, em todos ni
.veis, inicie o processo de conquista da credibilidade popular, que'

vem sendo desgastada paulatinamente.

ANT~
Deputado Federal

PMDB-MT

l~ i QUSTIFICATIYA ':
~ ;'

Esta Emenda tem como objetivo definir quem são os ~ervl' 1
dor es Públicos. \ :

\'
Entendemos como Servidores Públicos Civis, todos os fu.!! I

cionários da Administração Pública, direta e indireta.
Atualmente apenas os Servidores da Administração direta

são classificados como funcionários públicos.
Com a definição que propomos todos os trabalhadores vi.!!

culados as Autarquias, Fundações e Estatais podexão ter os direitos

l"tltoldo, ",t, C"itolo. ~~

AN~RS
Deputado Federal

PMDB':'MT

"

r,,--------------- TCXTO("US't\,.IC...Çi.O----------------~

"
~""'''TIDDn
~DB-M~

r.::====--=-:-==,.,. .....~NAI'Uo/cONlssiD/sUIlCOIil'ssiD-----------
t:'CqMISS~O DA DRDEM SOCIAL

EMENDA 750391·1W AUTO"C= DEPUTADO ANTERO DE BARRDS_l)! 7S!l3~._ .UTOO--------,
DEPUTADO ANTERO DE BARROS

6..---·-__-----Pl.lHÁ"ID/coUIUÃO/su.co1usdo,-----------,
CDMISS~D DA ORDEM SOCIAL

IrJ
Incluir

gos e
tais.

onde couber:
"Art. - O Serviço Público terá um

Salários ~ara todas as Autarquias, Fundações
~n!co Plano de Car
e Empresas Esta

Incluir no Artigo 92, o seguinte Parágrafo:

Parágrafo Õnico - Não ser~ permitlda a mineração em á
rea situada a menos de 100 km do Pantanal.

IillllcrI!J5i1iiJ:Ii'IE:AT]YiIli',
_, JUSTIFICATIVA_

.~

mesmas

dis
pri.!!

O dispositivo proposto deve-se ao fato de que opa.!!
tanal é uma região onde encóntra-se o maior número de espécies ar.!
mais e vegetais que foram os ecossistemas, em perfeito equilíbrio. E

certamente a atividade mineradora, nesta área, causará enórmes d~

nos ao equilíbrio ecológlco e consequentemente a vida humana.

,L4:..~~
ANTf~g~~~
Deputado Federal

PMDB-MT

Com a apresentação desta proposta, pretendemos
por a Nova Constituição de regra constitucional que garanta o
cípio de -isanomia salarial para aqueles que desenpenham as
funções, mesmo em órgãos diferentes.

Colocando e~~e dispositivo na Constituição estar~

~mos resgatando a luta de diversos segmentos produtivos da administra
ção pública, que em diversas mobilizações e greves reivindicam equi~~c

rações salariais, entre órgãos. Como exemplo recente, temos a greve
dos 'bancários, onde reivindicava-se a equiparação salarial entre
trêp bancos estatais-Banco do Brasil; CEF e Banco Central, na medida

.em que.existe uma defasagem salarial, de até 60%, entre servidores ~ \
desempenham as mesmas funções. II

Considerando que o emprega~~t-é.o Estado e que àS
suas empresas, acima de tudo, possuem como princípio obrigação so
cial, torna-se preemente estabelecer por parte do Estado, o direito
de isonomia salarial, até mesmo para dar exemplo de justiça, tendo em

vista que é o maior patrão em no~~~~

AN~~
Deputado Federal

171--------------- T~XTOI4USTI'ICAÇio,- __.

Acrescente-se no Capítulo r, seção V - das disposi_
ções transitóriás:

EMENDA 750390-3__ - .UTOO------J m==;,.o"••;:=]J
(? DEPUTADO ANTERO DE BARROS _ ~MDB-~

PLlNÁ"ID/CClNlss;.o'aulcoM'SSio-----------j l!T"'::"'0ATA~

~...í_~,C~O_M_I_S_S_A_O_D_A_O_R_DE_M_S_O_C_I_AL ----' M op1.

~---------------TIXTO'oIUSTIJf'CAÇlo-----------------,

Incluir na Seção dos Servidores Públicos Civis, como primeiro Artigo:

ÉMElNDA 750392·0 :-
ea BENEDITA'DA SILVA

AUTOJt-- ~ _

"Art. - Os Servidores Públicos Civis são todos os
ci.onários da administração pública, direta e indireta".

Renumerar os Artigos posteriores.

fun Art. ••• - Ultrapassados os dez anos de investidu~

ra, o funcionário demitido terá direito à aposentadoria proporci~
.nal ao tempo de serviço.
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JUSTIFICAÇÃO d) Imposslbilidade econômlca, financelra

técnica comprovada judlclalmente.

ou

Trata-se. de reparar uma i~stiça aO servidor público.

Enquanto o trabalhador geralmente se benefici~ d~

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como pecúlio da aposentado

ria, o funcionário dispensado da função pública nada recebe, paupe

rizado e marginalizado pelo sistema.

Na falta do FGTS, nada mais justo do que lhe propor

cionar uma compensação do tempo prestado, como ato de inegável ju~

tiça.

No caso de delito tuncioAal, Já responde.ele perante

'a preceituação penal vigente e até mesmo por dano civil, insuporti
ve1,uma terceira punição, representada pelo desemprego.

JUS T I F I C A T I V A

O ante-projeto pratlcamente descarta o principio

da esLabilldade. Ora, essc principio nos parece lnegoclávcl se_

quisermos avançar em termos de relações trabalhistas.

EMENDA 750395-4cr Senador. HANSUETO DE LAV~RT!lIl------------- - ] L~;;;'J;~

Cf cmlis-s7iojjÃORlmt~"t;~'~~E:=:":=~ __·_. __~~~=-.~ C(~~~2A~i~
--- --------- - ----- -- _ T[)l:TO/JIISTlrtCAÇio-_~ ,o

JUS T I F I C A ç Ã O

___ Plf~.lqIO/CONI'i"ili)/:lunel),.lIss.i1.l

(J--' -c;~;~~ic>- DA ORDEM SOCIAl.

I)~ _7SQ393-Q
SENADOR MANSUETO~

- t quias públicas de~Não se justi~ica a exclusao das au ar
I • sente inciso. Afinal, os sOEse rcg1me juridico unico previsto no pre

sa- o concursados e ligados a~ DASP como qualvidores das autarquias

quer outro servidor da Administração Dlreta.

JUqTIFICAÇÃO

Ac r-eaccrit.e-c s e , "an fine", no art. 61 do substitutivo da

Comissão da Ordem Social, a expressão "DE FlNS UJCRATIVOS".

A redação flnal seria então:

Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos pÚbllcos, mclusave as

receitas de empresas estatais, para conshtuição ou manu

tenção de entidades de Previdência Privada de fms lucra

tivos.

Indlscut1veis propoea.tos SOClaiS justificam previdêncla privada sem
fins Iucratavos, de caráter complementar, dratãnta da prevtdencaa social apenas
pelos aspectos fonnais decorrentes da posaçáo de cada uma, pois o pensamento dou
trinárlo, fundado nos adeaí.s socí ars e na preocupação de poupar para prover a so
brevivência, •a mvalIdez e a velhice está igual e unifonnemenLe saatemaí.tzado na
unidade do direito previdenciário brasllelro.

A socaedade precisa readquar-rr- conflança de que as lcis vot.adas pc-
lo Congresso Nacional, como foi o caso da lel 6.435/77, que regulamenta e fiscali
za as atnvadades das entidades de prcvidêncla pr-rvada, serão respcã tadas, Foi ac;'
dltando neste respelto que um milhão e oitocentos nn.L trabalhadores brasileiros ,
apoiados pôr setecentas empresas que os empregam, viram concret tzarcse um i dcal
de justiça, t.ranqüi l í.dade e paz social tno almejado e conquistado após 'longos anos
de catudos , debate-s e ncgocaaçcos COO1 os crnprc'sárlos e aut or-i dndc-s do p:\ís ólt.JJ1~in

do hoje uma populnção n.sRi<:>iidn do corca de so í s ou nJ{11S nnl11õps nl~ hl',lCC;llt'it'(ls .. -

A formulaçoo radícal f zada nno distingue o J010 do t r-í go, lltln~lndo

instituições de mdlscut1vels propósitos sociais, que mtegt-al Izsm benefícios ao
curi1.&108, contemplam erandes mnnsns deeprot.cgãdas , r.c.~t~run poup.uiçns , o1H"(.'1O fren
tes de enprego e dJndWizDIll o dcsenvojvrrnonto econômico nac ionas ,

dcplanos de classificação

os Estados, OS Municipios e o Distrito F~

para seus servidores da aem!

Dê-se ao artigo lI, Jnciso 111 do antc-projeto a relação

111 - A União,

deral instituirão regime juridico único

nistração direta e autarquias, bem como

cargos e de carreiras.

seguinte:

~ TEXTO/,JuSTlfICAÇÃO------'------

I'HllB

OHDLM SOCIAL
----------I'Lf.NAAIO/COI,lIS$AO/SUBCOMISSAO---- __ • ~_

EMENDA 750396-2
[i]c= Dep. Lúcio Alcântara

r.;---------------- TEXTO/JUSTlrlcAçÃo- __________________ nXTo/JuSTlrlCAÇÃO - •

SENADOR MANStlETO DE LAVOR

~ CuIHssiío DA OlH)E~l SOCIAL

"~iA 780394-6,__..... _..::;..L_"",,"--:;;.~ AUTOR-- • ~ _ ••• _

Art. 48. Cabe ao Estado, em colaboração com a iniciatlva
privada e a comun1dade, regulamentar e controlar a qualidade dos se~
viços de saúde.

'I
A norma const~tuc10nal ef1caz e estável é genérica. Canse

quenternente, contém em si o comando sobre as situações, circunstâ~
c1as, fatos e necessidades do futuro. O anseio nac10nal não é apenas
por uma Constituinte mas, também, e principalmente, por uma Carta'

parágrafos a redação seguinte:

Art. 22 - são assegurados a todos os trabalhadores

e servidores públlCOS OR seguintes direitos, além de outros previs-

tos em lei.

I --Direito ao trabalho, mediante relação de empre-

go estável, exceto nos casos de:

a) Falta grave judiClalmente comprovada;

b) Serviço de natureza temporária;

c) Estágio probatório que não ultrapassará no

venta dlas;

dação:
Dê-se ao art. 48 do substitutivo do relator a segu1ntc r~
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";Magnã- sintética e, na medida 'do possível, precisa..0 repetitivo pro
cesso de emendas retira autoridade da constituição e empobrece o tr~
~balho do Legislativo. por isso mesmo, melhor será a enunciação de
"norma genérica que confira à lei federal a capaci.dade de estabelecer
,diretrizes gerais.

o substitutivo, nessa parte, é incompatível com os princi
pios democráticos de uma sociedade aberta e livre. PrJ.meJ.ro, por9ue
inibe a iniciativa privada individual, fundamento da ordem economJ..
ca. Segundo, porque interfere, para impedir, o lJ.vre exercício de'
profissão, ofício ou trabalho~ observadas, apenas, as cond1ções de
capacitação profJ.ssional. Terceiro, porque pressupõe que o atendJ.Me~ I
to estatJ.zado das necessidàdes de saúde seJa melhor, bastante c sufl
ciente, e que possa dispensar a inJ.cJ.ativa indJ.vidual e a partJ.cipã
ção da comunidade. -

Não' hií n;da a opor quanto ao reconhecimento de formas de organi1'
zaçâo de ãmbito nacional dos povos indígenas, desde que o r i en t ndn parri
defesa dos legítimos interesses indígenas. No entanto, ev i d~Ílci a -se',
como altamente nocivo ao desenvo Iv rmerrto harm6nioso da SOCIedade bra-'
sileira a inclusão do conco ít.o de nações indígenas na nova Ca r t a , Tra
ta-se, por outro lado, de um grave risco a ser assumido, projJordon,m,lo,
por exemplo~ a oportunidade de fonnaçio pe ,enclaves dentro do território n30iona1.

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEID~

Tais prem1ssas não correspondern, à toda cv~dência, às tr~

dições e à rea11dade nacionais, e, por 15S0 mesmo, a emenda que ora
se apresenta.

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL SEÇAO 111
DOS SERVID:JRES PÚBLICOS MIL,T,JIàRI;;.~,,,.,.o _

EMENDA ADITIVA

ORDE~l SOCIAL

Art. são extensivos aos servadores púbUoos militares

os incisos VI e VII do Art 11 e o Art 16 referentes
aos servidores pÚb1J.CXls ervas,

JUSTIFICATIVA

Acresça-se ao SubstitutJ.vo da comissão da Ordem Social ,
III após o § 49 do Art 19, o seguinte:na seção

= TElIiTO',IUSTIFICAÇÃO-------------M--

~ PLEHAR10/COl,llSSÃo/sUDCOU.SSÃO---------

] tI --";;;:J
L.--...:.:::::;::....:::::.:..:::..:::~===------------~

!.J -ou. 'Ié 119 /06/ B7;

EMENDA 780397-10-
ol- Dcp. Lúcio Alcântara

Dê-se ao art. 58, do substitutivo do relator, a seguinte
redação, suprimido o parágrafo único:

Art. 58. A previdênc~a social manterá seguro coletivo f~
cultativo,de caráter suplementar, custeado, proporcionallnente, na
forma da lei, por empregadores e empregados.

Apesar de haverem grandes diferenças entre essas duas ca
tegorias de servidores, esta proposta possui uma grande abrangência

social, vindo pois, atender a antigas·pretensões dos servidores públ!
cos mi~itares.

A ordem constitucJ.onal libertária e democrática não deve
inibir a capacidade de progressão e contribuição social que tenha c~
da indivíduo. Assim, o texto proposto enseJa à iniciativa privada e
ao Estado a possibilidade de combinarem esforços para a melhoria cg
letiva.

'EMf<:rtDA 780400.-4
[J CONSTITUINTE OSWALDO ALMEID~
rrr----------- PlEN,lAIO/COIU5Sio/SUBCOlflSSÃOC COMISSAO DA ORDEM SOCIAL - - SEÇAO lI! -'- -I t:08-;~';;t?J

DOS SERVIOORES PÚBLICOS MILITARES _
TEXTO'olusllrlcAçAO---------- ~- __ ~ •• _

TiTULO - I DA ORDEM SOCIAL
Art. 19 - ••••••••••••••••.•••••••••••.•••.••••••.••••••...•.•••

V _ A sociedade brasileira i pluriitnica. são reconhecidas as

formas de organização próprias das nações indígenas.,

~ÔA 780398-9
t: CONSTITUINTE OSWALDQ ALMEIDA

______ rLcN,lIUO/CCU!ssio/SUBCONISSÃO--------

DE ORDEM SOCIAL
.-. TEltTO/olUSTlfICAÇ;,O

r:' -"'~';:::J

~!;~:; /.~:;]

EMENDA ADITIVA

Acresça-se ao substJ.tutivo da Comissão da Ordem So
cial, na seção III - Dos Servidores Públicos Militares, após o
§ 49 do AEt. 19, o seguinte:

I1Art Sao vedados aos servidores públiros

mUitares a orgaru.zação, constatUJ.ção e adtninis

tração de entidades sindicais, bem caro O direi

to de associação aos sindicatos e ainda o direi
to de greve.

~MENDA SUPRESSJVA

Cancelar item V.
JUSTIFICATIVA

A essa destinação constitucional nada deve ser in
terposto, pois poderã provocar a incapacidade de seu cumprJ.mento.

Os direi~os dos seus integrantes, ainda que justos,

devem ser colocados numa posição subalterna aos interesses maio 
res da Naçao.

JUS T I F I C A T I V A

Há o reconhecimento histórico da formação básica da nacionalida
de brasileira ter sua origem na plurietnia das três ~aças predominan
'tes (branca, índia, negra). Oesde o início da formação da sociedade
brasileira processou-se a miscigenação natural entre as três raças,
que, de certa forma está criando o tipo brasJ.leiro, ainda em desenvo~

vimento.
A inclusão do cpnceito de sociedade brasileira pluriétnlca, na

futura constituição, represen~a uma tentativa artifJ.cial de estancar
este desenvolvimento; que vem se processando harmon~osamente ao longo
dos tempos, sem conflitos entre as raças. Um outrO pon~o a ser obse!:
vado, quanto à inclusão do conceito supracitado na futura constitui-

ção, é que ele não contribui para a desejável .integração nnc i ona l , con~

a solidariedade entre seus membros, sem preconceitos ou disparidadeS

de qualqu~r natureza.

As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria
ã garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem.

e



094 • VI· CoinIuIo di Ordem 80dIl

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

COMISSi'lO DA ORDEM SOCIAL

r:T---------- ..l..INÁItIO/COWI:l~Ão/.U.CO .. llSsio _

sim, judiciãrio seria a única instáncia decisória na qúestão "pé
~tuacão sindical. Acolheria denú~cias dos supostos lesados pela pr!
tica'das entidades e emitiria juízo, ouvidas as partes interessadas.
Essa, em nossa opinião, a maneira de garantir efetivamente, na nova
Carta, o princípio da }iberdade e da autonomia sindical.

AUTOIt----- --.EMEr.IDA 750401.2 I

fi

r-"I rrXTD/Jun~,.ICAçÃD----------------......

Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do Subs~itutivo da Comíssão da
Ordem Social, a expressão "DE FINS lLCRATIVOS".

A redação final seria então:

AAT.61 - É vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive as »e
ceitas de empresas estatais, para constituição uU manutenção de enti
dades de previdência privada de fins lucrativos.

'I.t:MÁ,uo/cONlssio/IUICOlil"Io--- _

CO~ISSXO DA ORD~ SOCIAL

.rUSTIFICAC'Ãn

Art. - Todo trabalhador terá direito a anosentadoria cujo
proventos corresponderão aO seu salário e demais vantagens quando em
atividade.

§ 19.- A pensão devida aos dependentes do segurado após sua
mórte não poderá ser inferior ao valor da aposentadoria que o segur~

do percebia ou que perceberia se estivesse aposentado na data de sua
morte.

§ 29 - Para fazer face à alteração do valor aquisitivo da
moeda, os proventos da inatividade e a're~uneração dos benefícios s~

rão revistos na mesma proporção e na mes~a ocasião em que ~ejam cor
rigidos os salários dos trabaJhadores e~ atividade.

;:rUSTIPICA('ÃO

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem social~

Reconhecidamente,o desenvolvimento económico do Brasil tem
se feito a custa de granae concentração de renda, vin~o a tornar o
PaIs a oitava economia do ~unao capitalista e, ao mesmo tempo, um
dos países de maior índice de concentração de_ renda. Na realidadé
pes~uisa rea~izada para a Secretaria de Plane~amento da Presidência
da República do atual Governo afirma ser o Brasil o país õe maior t~
xa de desigualdade econômica do mundo.

Naturalmente, O perfil da concentração de renda não tem po~
pado os aposentados e pensionistas da Previdéncia Social. Em recente
pronunciamento, o Senhor Ministro da Previdéncia e Assisténcia Social

afirmou que cerca de 58% dos beneficiários urbanos da Previdência r~

"cebem menos de um salário mínimo, enquanto Cerca de 28% situam-Se na

faixa Compreendida entre um e três salários míni~os.

'Com efeito, sendo baixo os saJários da maioria dos trabalh~' ,I

dores brasileiros, é compreensivel que sejam igualmente baixos os va
lores das apose~tadorias, desde que tais valores são ~alculados com
base no salário do sequrado da Previdência. Além disso, as aposenta
dorias tém sido calculadas com base e~ variáveis que reduzem ainda '
mais seuSFvalores em co~paracão com os salários percebidos pelos/se
gurados quando em atividade. ~ ~esmo raciocínio vale Dara O cálculo
das pensões com relação às aposentadorias, o que confiqura verdadei

ro "feito cascata" nas redu,ões dos beneiõícias, tornando ainda mais
penosa a vida daqueles que jã sobrevivi~ COm reduzidos ganhos. Des
sa forma, pode-se dizer que ao processo concentrador de renda envol
vendo os trabalhadores em atividades,tem corresnondido um outro, en
volvendo os inativos.

Poder-se-ia imaainar que tal situacão é perfeita~ente com
preensivel, uma vez que a Previdência Social encontra-se constante
mente em crise, decorrente, sequndo reiteradas afirmações, do desco~

passo entre a sua arrecadaqâo e a sua despesa. Lembremos a esse res
peito, no entanto, que, nos últimos anos, benefícios foram criados o
estendidos a divers~s categorias sociais, sem que fosse~ criadas as
correspondentes fontes de custeio, em flagrante desrespeito à Const!
tuição vigente. Além disso, boa parte dos serviqos sociais do r~ver

nO assenta-se preponderantemente sobre a Previdência, fazendo que
seus recursos financiem programas que deveria~ Ser finanCiados excl~

sivamente com recursos da União.

Conquanto os recursos da previdência Socjal se originassem

inicialmente de contribuições tripartites da"~nião, do empregador e
do empregado, posteriormente estabeleceu-se legafmente que a" União
teria a responsabilidade de custear as despe;;s'dé'P~SS041e de ad

_________________ TEXTOlolUSfIP'lCAVÃO -,

possibilidade de intervenção exter
resultante de deci~ão judicial. As-

Para a alteracão dessa situação, não é suficiente, a nosso

ver, a simples inscrição do princípio da liherdade e autonomia sind!
cais na nova Carta. A só afirmacão do princípio, sem a proib1cão
explicita à inte~enção, suspensão de atividades e dissolução p~de 
ria daz azo ã introdução dessas práticas por le~islacão ordinária, o

que tornaria letra morta o dispositivo constitucional.
Outra não foi, em nossa opinião, a situa~ão do direito de

greve na atual ordem jurídica do país. Garantido pela constituição,
foi reaulado em lei ordinária de tal forma ~ue, na prâtica, é ouase
impossfvel realizar-se qreve que atenda a todas as exiaéncias de le

galidade vigentes.
A proposta resguarda à

na em entidade sindical quando

são connições de todo ordenamento social cue se pretenda d~

mocrático a livre expressão dos interesses dos dicersos seqmentos S2
ciais, bem corno a liberdade de organizar.ão e~ torno da defesa desses
inreresses. Soh esse ponto de vista, é flagrante a ~efasaqem da atual
legislação sindical, que define o sindicato corno entidade vinculada
ao Estado e permite por consequinte, em deter~inadas circunstâncias,
ao Ministério do TrabaJho nele intervir, destituir diretorias eleitas

nomear interventores e, até, suspender temporariamente suas ativida

des.

Acrescente-se na parte "in fine" do inciso '7 do art. 59 da
Comissão da Orde~'Social a seguinte expressão:

JUSTIFICAÇi'lO:

" e associação profissional!'

~-_- --_-_- TUTO/"uSTI'IC...çio--_-------------...,

Indiscutíveis prop6sitos sociais justificam a previdência privada sem
fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdência social apenas pelos
spectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pensamento doutrinário,

fI.n:lado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a sobrevivência,. a
invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do direito
previdenciário brasileiro.

A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo

, Congresso Nacional, como foi o caso da Lei 6.435177, que regulamenta as atividades da
entidades de previdência privada, serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito
que lJ1l milhão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros, apoiados. por setecentas em
presas que os empregam viram concretizar-se un ideal de justiça, tranquilidade e paz
social .tão almejados e conquistados ap6s longos anos de estudos, debates e negocia
ç!les com os empresários e autoridades do país, atingindo hoje a população assistida
de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.

A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo ins
tituições de indiscutíveis prop6sitos sociais, que il'lteQ!:alizam benefícios securitá
rios, contemplam grandes massas çleS'protegidas, geram poupanças~brem frentes de em-

e dinamizam o des v' men o econômico nacional.

~_-------:===""";-;ltLI:HÃIlIO/cOlol.ssio/IUICOIlISSio-----------,COMISSAO DA ORDEI' SOCIAr,

EMENDA 750402:1 AOT ••-------

pn CONSTITUINTE NELSON ~ffiDEKIN
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'i'J
lminrstrã~o, -ãí~ 'de' cobrir eventuais insuficiências fina~ceiras do

"Sistej1la Nacional de previc'ência e Assistência Social. 'rodavia, nas

:recentes crises da ~revidência, ocorridas em meio à recessão econôm!
'ca, o Governo, usando seu poder de legislar, ef-etuou redu~ões nos já
deprimidos valores dos benef-rcios, conse~uindo, assim, diminuir igua

nente os aportes de recursos da União nara o ~istema previdenciários.

Ademais, o que ~ princIpio seria a contribuição do empreg~

dor, ao ser repassado para o pre~o dos produtos, torna-se efetivame~

,te ônus para 'todo consumidor, ou seja, torna~se em última instância

contribuição de toda a sociedade. Observe-se ainõ4 mais que, ao in 
cidir sobre a folha de salário e, em seguida, ser repassada para o
preço dos produtos, a suposta contribuição do empreuaào~~ ã~par de
fortemente regressiva, representa maior peso para as pequenas e mê 

dias eopresas, as quais utilizam mais intensivamente a mão-de-obra.
Verifica-se, pais, que a depressão dos salários, ainda mais

intensa para Os beneficiários da Previc'ência Social, não ê simples
,coincidência, mas resultado lógico de processo de cresçimento econô

, mico que tem-se feito ã custa de acentuada concentração de rendimen
tos e em benefrcio principalmente d~ grande canital.

Mesma não tendo o alcance de garantir aos beneficiários da

I ' ~revidência ganhos compatíveis com suas necessidades fundamentais, a
\ .' .
I Sugestão de Norma Constitucional que ora apresentamos visa a garan -

~tir, aO menos, que as condições de sOhrevivêncià do trabalhador ao

se aposentar, ou dos seus dependentes, quando de sua morte, não se

40rnem ma~s penosas ém decorrência de'diminuicão artificiais nos pr~ "'1/

Jentos da anosentadoria ou nas remuner~ções das pensões. Situa-se a
i

I 'presente Emenda , pois, no contexto das necessárias e urgentes re - i

formulações que visem a melhorar o padrão das desiqualdades sócio-ec~

nômicaas atualmente existentes na sociedade brasileira.

'EMENDA 780405·5:.r -CONS'l'I'l'UIN'rÊ -NELSON":'~~J<IN '

'wr---c,.------- .1.t:HÁ"IO/COMISdo/IUICOMISdo---- _c= COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

pê-se ao inciso XV, do art. 29, da Comissão da Ordem Social

. a seguinté redação:

Art. 29 ..

~l - O trabalhador terá assequrado nos sábados, domin
gos e feriados, repouso remunerado, ressalvados os casos de servi 

ços indispensáveis,quando o trabalhador deverá receber pagamento em

dobro e repouso e~ outros dias da semana, qaranEido o repouso de
2 (dois) fins de semana pelo menos uma vez ao mês.

JUSTIFICArÃO

Esta emenda, elaborada pelo DIAP, vem de encontro a uma ju~

ta aspiração.de alguns setores, principalmente industriais, submet!
dos ao sistema de rodízio, e tendo que trabalhar nos fins de semana.

Esse sistema é altamente prejudicial às relações sociais
familiares e até ao exercício dos cultos religiosos.

No momento em que os trabalhadores ~vançam nas suas conaui~

tas, é de se inscrever na nova constituição a presente norma, de
tal sorte que as empresas que se vale~ do sistema de revezamento nos

finais de semana, afora os serviços essenciais e indispensáv7is, s~

jam impedidos de utilizá-lo.

., L

JUSTIFICArÃO

, '...- "LUÁIUO/CClMlsslo/.UICOM.4IAo'-----------

, COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Acrescente-se ao suhstitutivo anrovado pela comiss~o da Or
dem Social o seguinte artigo 19 e seu parágrafo único, renumerando 
se ~s subsequentes:

Art. 19 - 2 obrigatória a participa,ão de empregado~ na ge~

tão de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarqU}a6 e
,fundaç~es mantidas pelo poder público.

parágrafo único - A categoria profissional respectiva, obse

'vadas a proporcionàl~dade e a ~orma que a lei determinar, indicará'
os'empregqdos destinados a participarem da co-gestão estabelecida ne
te artigo.

flP,,·n."§]'pMI1B/sc'
AUTOIt---------------,

CONSTITUINTE NELSON WEnEKIN

ENDA 1S0406-3~

I'LIENÂIUO/ÇONISSÃO/IUlcOMlsaio-----______ ~OATA----:-I

COl-'ISSÃO DA ORDEM SOCIAL ) tv 6JU

Dê-se ao art. 89 da Comissão da Ordem Social e supri~a-se se
parágrafo único, a seguinte redação:

Art. 89 - t assegurada a representacão dos trabalhadores na

gestão dos Organismos da Administração Pública incumbida da formula
ção e implementacão de normas, políticas e prooramas afetos a seus •
interesses, na forma que vier a ser estabelecida em lei.

JUSTIFICArÃO

A finalidade da presente Emenda é inscrever na nova Carta Ma

na diretriz que assegure a representação dos trabalhadores nos cole
giados enca~regados da administração de políticas e proqramas de in
teresse da classe trabalhadora, tais como óroãos do Sistema Nacional

de Previdência e Assistência Social, PIS/PASEP, C~nselho Curador do
Ff,TS, Conselho do INPC (IBGE), Conselho Monetário Nacional, etc.

Trata-se de preceito que encerra, a nosso ver, um profundo '
significado em termos do fortalecimento da cidadania do trabalhador,
eis que o reconheci~ento do direi~o à particip~ção em tais instância
decisórias do poder público há de traduzir; mais do que a ampliacão
do elenco de direitos sociais dos trabalhadores, uma nova dimensão •

dos direitos políticós da classe dos verdadeiros pr6dutores de riqu~

za em nosso paIs.
Como a cjência política já há muito desvendou; o aparelho b~

rocrático do estado está longe de operar com o monolitismo e a impaÉ
cialidade a ele atribuídos por uma determinada concepção das institu'

ções estatais - segundo a qual-a burocracia se incumbirá da fiel ex~

.cuç~o das leis e dec1sões emanadas de instâncias propriamente polIt!

=----------------UXTO/JUSTlfte...qio----------------.....

'I

EME.rmA· 17804.04.11...,.....0:=.-",-•. '-"'".. ....,--- _

CONSTI~UINTE NELSON WEnF,KIN

Os empregados das chamadas empresas estatais, notadamente •

nos últimos tempos, se têm organizado em associacões internas de
elevada representatividade, qUe, por isso mesmo, precisam ser ores 
tigiadas

As referidas empresas, de outra parte, até corno decorrência
da participação majoritária do poder público em seus respectivos cap

tais sociais,·necessitam, co~ urgência, ser democratizadas.
Com esses objetivos, estamos sugerindo a norma acima consub

tanciada, na qual estabel~cemos a obrigatoriedade da participacão do
empregados seja na gestão das empresas púhlicas e sociedades de econ
'~ia mista, seja , também, na gestão das autarquias e das fundacões I

lliantidas pelo poder público. ' '
, A moõalidade de co-gestão a~ui sugerida, segundo entendemos

.lém de inegável fator de democratização interna, constit~irá inafa~
/' .tável garantia de continuidade administrativa, pois oo-resoonsabilizará os ernpr~

,gados pela boa ou ná gestão dessas orçanízacôes, '
. De ressaltar, ~or fim, que a medida sob comentário,somente
gerar~ o~ e;e~tos esperados se os emp~egados destinados a particip~.

rem de co-~estão aqui aventada forem escolhidos, conforme acim~ pr~

posto, p'elos seus próprios pares.

~(
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caso Parece mais realista visualizar o ca~po de co~netência desses
orqanis;'os corno urna espécie de "arena:', na qual entram em competi 

cão diversos interesses diverqentes, e do qual promanam decisõe& ou
cursos de acão que, ao invês de obedecerem a uma lóqica instrumen -

I tal comumente associada aos processos de execu9ão burocrática, na
realidade são produto de processos po11ticos de pressão, negociaç~o

e barganha, isto ê, em nada diferem, em essência, dos processos de

cisórios transcorri?os nas instâncias formalmente políticas.

Ora, se assim é, parece pertinente indaaar: se a burocracia

dispõe de certa marqe~ de autonomia pela quâl produz - politicamen
te - sua própria interpretação do que ê "bom" para a socieé\ade em

geral, corno se articulam os interesses dos trabalhadores neSSes 10
cus de resolucão de conf.litos ?

t por entendermos que a resnosta a essa indaoação aponta no

sentido da hegemonia permanente dos interesses vinculados às clas 
ses economicamente dominantes, que disnõem de meios ryo1íticos para

avançar suas demandas nas diversas instàncias burocráticas, que con
sideramos fundamental criar mecanismos de representação dos trabalh

dores nas esferas decisórias do aparelho burocrátjco, com o escopo
de abrir um espa90 institucional nara que a classe trabalhadora
tradicionalmente alijada dos nrocessos políticos extra-parlamenta 

res - passe a ter voz e presença efetiva no embate de interesses
contraditórios que constituem o ca~po de acão da burocracia estatal

lO

t evidel1te que nada justif.ica a oerceoção, por parte do
trabalhador rural, de aposentadoria in~erior a de seu comnanheiro I

urbano. O trabalho ~n campo ê certamente mais desqastante, as con
dições de vida mais duras ,e a inserção no processo produtivo mais
precoce do que na cidade.

Contudo,a aposentadoria do trabaJhador rural, ou a pensão
devida a sua viúva, não é in~erior apenas à do homem urbano, é in 

ferior também ao próprio salãrio~rn!nimo, mais eXqtamente, encontra
-se fixada em meio salário-mrnimo.

Nesse aspecto, há incoerência absoluta na le~islação. Se a
lei define o salário mínimo como o montante capaz de atender à man~

tenção, em condi9ões rnínimias, da vida do trabalhador e seus fami 
liares, não é cabível que a mesma lei espere do trabalhador a sobr~

vivência com a metade do que seria esse mínimo.

Da! a necessidade da f~xacão de um piso para os valbres dos'
beneficios da preVidência, piso qu~, por toda lÓgica, deve correspo~
der ao valor do salário rolnimo.

.fMENDA 750407-1

~~ PI.I:NÂR10/COMl$sÃo/auBcOMISsio-------------,

, COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

tr'ARTlDO~• PMDB

EMENDA 750409·8
t: CONiTITUINTE ~SWALO;";~MEIDA
~---------_ .. L.E:HAI'lIO/cO"'155Ão/suoCO"ISS.iO-- ~

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL - SE ~O 111

EMENDA . MODIFICATIVA

Modifique-se do substitutivo da Comissão da Ordem So

cial os incisos rr e IV do Art. 27, que passa a ter a ser.ui~te r~

dação:

~ U S T I F I C A T I V A

Acrescente-se
_ - ao Substitutivã da

Comissão da Ordem SocIal:

Art. - Fica assegurada à dona de casa que
de casa que trabalha na cidade, os
cial, in~lusive aposentadoria.

trabalha no campo e à dona
benefícios da Seguridade SE

"Art. 27

11 - aposentadoria com proventos inte 

grais aos vinte e cinco anos de servtço e
fetivo, se funcionário público da adminis
tpação direta ou indireta ou contribuinte
d~ previdência social, além ce'outros ben~

ftcios salariais que a lei dispuser;

A presenta emenda objetiva tornar clara e explícita a Seg~r!

dada Social da dona de casa já que esta, pelas atividades típicas,não

possue empregador.

IV - assistencia médica, hospitalar

educacional, se carente de recursos;

JUS T I F I C A T I V A

e

EMENDA 750408-0.."., _
CONSTITUINTE NELSON WEPEKIN

~ 'LlNAAlO/cONI$sÃO/aulcOM.ssio-- _

COMISSÃO DA ORDE~ SOCIAL

Cogita-se em ampliar consideravelmente os benefícios já

concedidos pelo Art. 197 da atual Constituição, aceitos e consaBr~

dos com o passar pos anos de pés-guerra.

A Carta }lagna não deve abraçar preceitos paternaÜstas

de concessão de benefIcios, tais como os constantes do inciso IV.

Os beneficiados por este inciso devem ser somente os

carentes de recursos.

ALltO",----------------',
CONSTITUINTE OSWALD~ ALMEIDA

___~ TUTO!JUSTlfICAÇil), ---,

Acrescente-se ao ãrtirro 31 da comissão da Ordem S09ial o
sequinte parágrafo único:

'parágrafo único - Nenhum benefIcio da seguridade social p~

derá ter valor inferior a um salário mínimo.

JI1STIFICArÃo

COMIssno DA ORDEM SOCIAL
DA SEGURIDAOE SOCIAL

CAPITULO II

A história da previdência social no Brasil revela a tendê~

cia à equalização proqressiva do conjunto dos segurados, tanto no

que toca ao rol de benefícios, quanto aos valores nerceb~dos. Per 
slstem, todavia, diferenças significativas, ~ntre as quais talvez a

mais gritante seja a disparidade existente entre valore~ de benefI
cios da previdência urbana e rural.

EIlENDA SUBSTITUTIVA

O inciso VI do art. 34 do Substitutivo passa á ter'a~seguinte

redação.
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4.

V·I Contribuição incidente sobre as concessões de serviços
de seguridade privada.

DA .S~ODE:

JUSTIFICATIVA 1':"1:-- TEXT~/l!,lSTlfICAÇ-itf·-'------

TAL CONTRIBUIÇAO OEVE'SER UMA REMUNERAÇAO A S~~_PAGA-PEtA CO~

CESSIONARíA DO SERViç~, PELO USO-DA-CÔNCESSAO E NAO MAIS UM
·~RI~lJ.LO_ AO SEGURADO.

EMENDA MODIFICATIVA

o art. 50 do Substitutivo passa a t~r a segJinte redação:

Art. 50 - A saúde ocupacional é parte do Sistema Onico e' será asse
gurada aos trabalhadJres attavés de medidas que visem i~

formá-los dos riscos do trabalho e a eliminação dos referidos ri~

:os, sendo-lhes permitida a recusa ao trabalho que não oferece as

condições acima.

,=,- HUO/JUSTlfICAÇÃO--------

~c----------'l.ENAAIO/cOUl$sÃo/stJDCQUI5SÃO----------

COMISSÃO DA ORDEM ~OCIAL- SEÇÃO I- DA SAÚDI, J

JUSTIFICATIVA

O objetivo é consolidar as idéias para efeito da Constituiç~o,tran~

ferindo à lei ordinária o encargo dos detalhes:

ALMEIDAOS\~ALDO

-- ...utOR---~-----------JIMéNDA 780411-0
~ . CONSTITUINTE

EMENDA ADITIVA

CONSTI'l'UI':TI' O~\~r\LD() AL~llnl)l\

p]--m,,,ó'4
PI. .:.--J

._----_._-
com ssão DA OIU)jo'~l SOCIIII, - C'IPf1'ULO v- ,)0:': ;"n:IW~, 1',"

1'":1---------- PLlNARrO/COUISSÃO/SUDCOI,lISSÃo

'f::;=:.=:::::=.:.::,-:..:::~~~~.2--.uTon-------·-------~

"Art. 44 - A saúde é direito de todos os brasileiros, natos, natu

ralizados , sem qualquer d~stinção e dever e respon~ab~l~dadp do /

Acrescente-se ao art. 44 do substitutivo.

Estado.

!!.USTIFIATIVA
Supri.ma-se o art. 68 do substitutivo.

JUSTH'ICATIVA

o País, tendo, sempre o aspecto definitivo e permanente d~ um t.c~

to Constitucional.
A eKpressão "sem qualqu-er dist.inçãõ ll se faz pertinente par'a Cvi'Lili" t

por Ex. que continuem as discriminações entre o homem ru;al c url~

t preciso caracterizar I1TDOOS". A quem se refere? IITodo~ os bras.!.

l~iros? Todos os que estejam e~ ~crritório Nacional, mesmo que /

temporariamente? ou a todos os cidadãos "7 A constituição d~ve estabelecer as linhas normativas qerais p~ra

no ..

CONSTITUINTE OSIlIlI,DO IIL~mIOII

r.r---------- PL[f,lA''!o/cONISSÃO/SUDCOloUSSÃO _

CO~~ssi\O 011 ORO~;M SOCTIII>-C~l'fTUr,O V- DOS ~lI:C;RnS, - -~~-J
NINORIAS F nl\';- POPU[~i\CÕI';S J~:I{;KroYj~ã)WIC"'Ç.\O '

t:,=c..::=-==:::..=........:.~=-~~~~--"- AUTOR-------

PI,

DA ORDEM SOCIAL - secxo I - DA S"IÚD!"

6>~0Jit2-1t .",..~_-~~~-=.2~--::'---__~
cOlisTITUINTE OSIIALDO ALMEIDA

~ 'Lf:HÂ'1II0ICOI.usSÃO/SUOC:OUISSÃO

1':"1 -'-' n:XTO/olU5TlfIC,t,ÇÃO-----------------!

EMENDA SUPRESSIVA
EMElqoA SUPRESSIVA

...~u?:ima-se O § ,$ do art. 4.9 do Sttbst:ttut:tvo.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o art. 69 do subs t í.tut.í.vo ,

Entendemos qu~tal disposição num texto constitucional dará opor

tunidade a nível municipal, especialmente de prefcitura~.a atos I

motivado~ por interesses pessoaifl ou por represálidS a adversári

os.

JUSTITFICIITIVA

Nosso parecer é de que a matéria do artigo acima concerne à política

nacional da ~úde.
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rB'ttiIDA 7804i~ 1
(!J COllSTI:IN;E OSWIILDO ALNEIDII

1':1---------- "LCNAttIOlco"'/55:p/S(JII~Olll:iSÃO

Lél -"::- m~JCOMISSÃO DA ORDEM SOCIIIf - CAPfTU~,O-V 01~ Nf'r;R0<i, ~ / I '

MI;TORIAS F. [lIlS pOPULr,CÕ!?l: n!QJIo~MA&".ç,o ~_-.-__'--_

EME~~A MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a matéria tratada nesses artigos deve ser objetó de

legislação ordinária, não cabendo nem em texto constitucional que

estabeleça princípios genéricos à proteção de minorias; se ~~sim I

fôs5e~ teríamos que estabelecer normas a todas as minorias.

Os artigos 70 p. 71 se fundem, por exprpssarem a mesma idéia, e o ng

vo artigo passa a ter a seguinte regação:

• I.

JUSTIFICATIVA

reger~m, visando sua integlação na vida soci~l e pconôMicQ do Paí~.

IIArt. O PodE?r Público gnrante, de forma gratuita, assistPncia~ tra

tampnto médico . hospitalar e re?bilitação, educação báSlca e profís

CONSTITUINTE OSWALDO IILMEIDA

780419·5 ,.... - --o - AUTOR _

DOS NEGROS, DAS MINORIAS E DAS POPllLAÇOES INDfGcx.\S

Art. 79 _ são reconhecidos aos índios seus direitos originários

sobre as terras que ocupam, sua organização sociai, seus usos, costu

mes, línguas, crenças e tradições.

r.1----~-----------TEllTo/JUSTlrlcAçÃo--------------- -

~m instituições apropr~adas às pessoas portQdoras 08

incapnzes de suprJ.rem. sua própria SnbS1.8têncl.a ou ~e se
..
déficiência,

siorializante

Entendemos que os deficientes carentes, merecem proteção integral ,

gratuita_ do Estado para se integrarém à vida normal em socicdddc.

~ MODIFICATIVA

Alterar a redação.

Art. 79 _ Aos índios e aos silvícolas são reconhecidos seus di

reitos originários sobre as terras que habitam, sua organfzação social,

seus usos, ~ostumes, línguas, crenças e tradições.

U S T I F I C A T I V A

Considera-se necessária a inc1usão na texto constitucional dos

conceitos de Itíndios lf e de "silvícolas" levando-se em consideração os
,diferentes estágios,de aculturação que se' encontram os vários grupos

i indígenas no Brasil.
~
~ ...."oo:=).

PI.--- ,CONSTITUINTE OSWALDO IIL~lEIDA

6=..4:==:c::..=-~';:;"::"::':::":"-=:"--AUTOJl------------

.-:1,---------- .1.CNAJlIO/çot.lI:s,i.O/~\lOCOIIISSÃO--------.-- __ O] I!1. 0&". - ~.j

COMISSÃO DA ORlmM SOCIAl. - Cill'i'J'lILll -V lJOS NI~GROS 11\'· ~:..~~~

AS F nAS ?(Ip{JJ,Acõrs Irn,tç,lf,'i.ilt'."o .. ._

EMENDA SUPRESSIVA

. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

ORDEM SOCIAL

,- 'LUAJlIO/COIolISSÃ.O/SUBCO"'I'3ÃO

..EMENDA. 78042().,9~-=:;;,;==========l: ~ ~
Suprimam-se os art. 72 e 73 do substitllt1VO.

Entendemos que os artigos 72 e 73. embora procedentos, devam co~~Lar

das disposições transitórias.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

O § 12 do art. 82 passa a ter a seguihte redação:

§ 19 _ Competirá ao Congressq Nacional ouvindo a Administração Fe
deral e a Comunidade Indígena, a aprovação dos pedidos p~

ra a exploração de recursos minerais no subsolo das áreas indíg~

nas,---, tJ- ...".~~'-- J I'L~

ltitteNfiÃ' 780418-7
~ AUTOR

CONS'rITUINTE OSWALDO 1\l,.mIDA

fi rLE.N"Al0/CO"'I:;sio/SUDCO"'15S,i~-------.----.- • - -CCOMlSslio DA OIlDl,~l SOCIAL - C,\pf'l'Ul,O V - DOS )11:"1(0" I)~']

INORIAS F nlls POPlILIICÕr.s .I'IlJ;,ç.ll;:ill\~""ç,o

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Entendemos que~ongresso Nacional, depois de informado pelas

duas partes, deverá julgar as questões surgidas.

Suprimam-se os artigos 77 e 78 do substitutivo.



W· ComissãodaOrdem SocIal • 09~

.NQ'" 750421·7
CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA,

COMJSSI1D DI?
DOS NEGROS. DAS MINORIAS E R~~"t:m~Hh~çOES INlJIGENAS

JUSTIFICATIVA

Estando explicitado n~~artigo anterior o que se entende por meio

ambiente ecologicamente equilibrado,tôda a matériâ·tratadn no a~

EMENDA MODIFICATIVA tigo 89 nos parece objeto de lei ordinária.

'IAH'IUO~1 [~ 1'1.
'~'::":'::'::::':'::"":':~=-=-~------;--------'

l~
"....~

r O~j 0('1 8.
._-~

. PLENAfUO/COl.4ISsÃo/<;unCtll.llssÃO o __ - _.__

p~;;;-~\O DI: ORDDl SOCI,\1.

JUSTIFICATIVA

O artigo 83 passa a ter a seguinte redação:,
"Art. 83 - Os indios, suas comunidades e organizaç5es, represent!

~os pelo Orgão da Administração Federal ou por ele a~

sistidos, o Ministério Público e o Congresso Nacional são partes
legitimas para ingressarem em juizo na defesa d~s direit6s e in

teresses dos indios"

Não sejustifica a exclusão do Orgão da Administração Federal
que exerce a tutela especial dos indios __ da capacidade de repr~

sentar ou de assistir os indios em juízo.

_----------------- TEXTO/JUSllrlCAÇÃO-----

DOS NEGROS, DAS MINORIAS E DAS POPULACOJ.:S lNllfla:N.\S

Art. 79 - ••..................................•................•
§ 39 - A execuçio da política indigenista seri coordenada por 01'

gão próprio da administração federal, subordinado a um Cons('lho de re
presentações indígenas, a serem regulamentados em lei.
- - - - - - - - - - \- - ,

PROPOSTA

EMENDA MODIFICATIVANova redação:

JUS T I F I C A T I V A

O órgão tutor da adm1nistração federal não poder5 subordinar-se

a um Conselho de representações indígenas que venha a ser coihpos t o
por membrn~ das comun1dades tuteladas.

§ 39 A execução da política ind1genista seri cbordenndn por 5
gio próprio da administração federal a ser regulamentada em 1('1.

Um meio ambiente equilibrado a que se refere
tigo cnmpreende:

~ S'i110 DA OROEI1 SOCIAL - TITULO II - D::J ~\EIO l\~mlLNl

A~rescente-se ao artigo 88 do SubstJtutivo o § único:

" § único

EMENDA ADITIVA

...,.,, PL(NARIO!COI,lIS:;ÃO/SUBCO...'SSÃo---- _

EMENDA 750422-5
l:'- CONSTITUINTf OSWALD::J ALMEIDq

....0---------------- TI:XTO/olUSTlfIC:.ÇÃO---------

a) utilização racionalizada do solo, subsolo, da água
e do arj

b) proteção e preservação dos ecossistemas;
c) recuperação de áreas degradadas pela poluição ou

erosãoj
d) educação ambiental em todos os niveis de ensino "

em especial da comunidade, para participação na defesa do meio a~

bientej
e) estí~ulo à pesquisa de tecnologias p~ra proteção

dos recursos ambientais",

CONSTI1'UIN'rE oswxr.no IIL~IEIDA

,------------ PLIENARIO/COI.lISsÃo/sunCO/,lI:isÁO ~

DE ORDEM SOCIAL

-----------------. -1[X10/JU~TII'r:AÇÃ')

......................................................JUS, InCATIVA
DOS NEGROS, DAS ~lINORIAS E DAS POI'ULAÇOES l:-Jllf(;I.~·.\S

Art. 79 -

Acrescente-se um parágrafo ao artigo 79.

§ 49 - Os direitos previstos neste capítulo nio se aplicam aos
índios com elevado estágio de aculturação, que mantenham uma ConV1ven
cia constante com a sociedade nacional e que não habitem terras ind!:
genas .

A redação do parágrafo único que elaboramos nos parece proceden
te, para deixar explicito no texto constitucional o que se deve
compreender por meio ambiente equi,J.ibrodo, ficando a matéria do
art. 89 para legislação ordiná~ia.

EMENDA MODIFICATIVA P R O P O S T A

.;f'J'leiO'" 750423-3,
CONSTITlJtNTE OSlvllLDO IIl.m:rDII

til PLUI.,iAlo/eoWlssÃo/suoCOllllSSÃO

ê COMISSÃO DII OnIJlo:N. SOCJIIT. - TfTUl.O II - DO NJ:lO ~"m~~;J

JUS T I F I C A T I V A

Aos índios que optarem, por livre e expontânea vontade, po;r esta
condição de vida, junto à comunidade nacional, devem ;er assegurados
os mesmos direitos e deveres. de um cidadão brasileiro não Indao .

El-1ENDII SUPRESSrVA.

S~prima-se o artigo 89 do subsEitutivo.



1S042~
~--------==---=_.:.:.~..::::..- AUtOR - ." •• - -- -- -"--

CONSTITUINTB OSWALDO ALMEIDA
EMErmA 780428-4.

CONSTITUINTE OSWALDO ilUmInA

PLUIARIO/CO"lISSÃO/SUIlCOMIssio -.......--------. -- - - J tJ . 0,1,,1' - -l,

tJCQMISSÃO DI: ORDE~I SOCIAL . LO')/__ l.'~!~
------ -----.-_ - - _ --- __ Tr XlO/JUSTlHcaçAO

----------- ------, --- rcxrOI.fIIsrUlC4ç';O.

DOS NEGROS, DAS mNORIAS E DAS POPU!. \~'Ol S 1~I1fl" ~ \<,

Art. 80 - •••••••••••••••••••••••••••••••••..•••..•....•.•....

§ 10 - São terras ocupadas pelos índios as por eles hab í t ada s i
as uti~izadas para suas atividades produtivas e as áreas necessárias
â sua 'reprodução física e cultural, segundo seus usos. co s tumcs e tra
dições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiC'lltC' e do
seu patrimônio cultural.

DOS NEGROS, DAS MINORIAS E DAS POPULAÇOJ.:S INDflol.N,\S

'Ar-t • 80 - ••••.••..••••••••••.••..••..•.... : •.••............•..•

§ 39 _ Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros slmila
res, ficando garantido seu retorno às terras quando o rISCO estiver
eliminado e proibida, sob qualquer pretexto, a destinação para qual
quer outro fim das terras t.empor ar i amente desocupadas.

J li S T I F I C A T I V A

Alterar a redação.

Art. 80 - ••••••••••.•••.•.•.•.••.•••••••..••••.....••.•.....•

§ 10 - São terras habitadas pelos índios ou silvícolas dquelas
por eles utilizadas par~ habitação, a t í v í dades produtivas para sua
subsistência. que possibili't:em o seu desenvolvimento sÓclo-econ§.
mico, que mentenha seu ambiente cultural e que permita a sua h armo«

niosa e progr~ssiva integração à comunhão nacional.

Observa-se na e Labor açâo do texto original, a nítida intenção
.I de tornar indefinido,? conceito de terra habitada pela< populações

I indígenas, justamente num ponto onde a legislação v í gr-nt c , embora
Muito mais clara e precisa, não tem conseguido evitar o sUlgimento
de inúmeros problemas administrativos e questionamentos Iudiciais no
processo de delimitação de terra indígena.

P R O P O S T AEMENDA MODIFICATIVA

Nova redaç.ão.

§ 39.- Fica vedada a rêmoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo no~ casos de epidemia, catástrof~ da natureza e outros simila
res e de interesse da soberan~a nacional, ficando garantido o seu re
torno quando o risco estiver eliminado.

JUS T I F r C A T I V A

Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode ser
compelido a promover ações que obriguem o deslocamento de qualquer
grupo popu l ac í.ona l que se encontra numa área sensível. A responsabi
lidade da "destinação da área física desocupada mantóm-se vinculada ã

.sobcrqnia nacional.

PROPOSTA

- - - ( - - - - - ~

EMENDA MODIFICATIVA

TfXTO/JUSTlFICAÇio __ • - _ o. __ "_

----------------------------------~-------------------- - - - - - - - -- - - - -

COMISSÃO DE

-----.--_-----.----~------ TCUo/J\'SlIrlCAç;;'o •

DOS NEGROS, DAS MINORIAS E DAS POPULAÇDES INDÍGCNAS

----------------------------------------------~------- -- ---- - - - - - - --

Art. 81 - São nulos e extintos e não pr oduz i r ão efeitos jurídl,
cos os atos de qualquer natureza, ainda que já praticados, que te
nham por objeto o doinfn í o , 'a posse, o uso, a ocupação ou a concessão
de terras ocupadas pelos índios ou- das riquezas naturais do solo e
do subsolo nelas ~xistentes.

EMEI'ft)N 780429·2f: CONSTITUINTE ~~o~ALDOALMCiD1\--'------ -- J r -PAi)'JI~)O~J

ORoEM'~;~~~ot'io/'u... "..,io-_.. _-----_ .. -__ .-1 t:O'i ;';;;, / CllJ

.....................................................
DOS "'EGROS., OAS MINORIAS E DAS POPULAÇêlES INDíGENAS

Art. 80 -

§ 29 - As terras~ocupadas pelos índios são bens d~ União, inali~
'I l'Iáveis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer t í tul,o , vedada o!!,

I tra destinação que ~o seja a posse e usufruto dos próprios índios.

. I ÉM~NJ;ll\. MODIFICATIVA P R O P O S T A ~MENDA MODIFICATIVA P R O P O S T A
.Nova redação.

§ 29' - As terras habitadas pelos Indios ou silvícolas são bens
da União inali~~áveis e imprescritíveis.

JUS T I F I C A T I V A

A manutenção da idéia expressa na redação original na nova Con~

tltuição, com toda certeza, limitaria õ desenvolvimento nacional, se~

C!O que,' na região Amazônica esta limitação. traria sérias conseqüê~

elas.

Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas,
" em fuJ;uro pr6ximo, serão as maiores prejudicadas, pois, estarão i!!!.

possibilitadas de usufruírem os benefícios advi.e~ do desenvolvime~
to.

Alterar a redação .

Art. 81 São nulos e extintos e não produzirão efeitos juríddi
oCos os a tos de qualquer natureza, ainda que j á praticados, que t~

~ham por objeto o domínio, a posse; o uso, a ocupação ou a concessão
de terras de posse imemorial habitadas pelos índios ou silvícolas ou
das riquezas naturais nelas existentes.

JUS T I F I C A T ~I V A

Nenhum grupo étnico deve ser privilegiado em relação aos outros.
Não há porque conceder aos índios o subsolo das terras ocupadas por
eles, a menos que todas as outras etnias brasileiras também possam
usufruir desse direLto.
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P R O P O S T A

CON81'ITUINTr:: 08vl.\LDO IIT.NEIDII

------ ---------- -----l[~tOIJll'lIIIICJl,ÇAO-

DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTeS, LAZER E lURISMO

Art. 4Q - O ensino, em qualquer nível, será ministrado no idi~

ma nacional, assegurado às nações indígenas também o emplego de suas
línguas e processos de aprendizagem.

EMENDA MODIFICATIVA

Alterar a redação

Art. 4Q O ensino, em qualquer nível, será mí n í s t r ado no idi~

ma nacional, assegurado às comunidades indígenas também o emprego de
suas línguas e processos de aprendizagem.

JUS T I F I C A T I V A

O conceito de nações indígenas permite interpretações que podem
vir a comprometer a própria idéia de integração nacional. A substi
tuição proposta nações por comunidades -- vem, inclusive, dar maior '
precisão ao que se deseja transmitir.

f.MJ;NDA 780431-4
f? CONSTITUINTE ROBERTO B~LESTRA
------------ PLEHARIO/cONI$3Ão/sUDCO... S!l40 _

COMIssno DA ORDEM SOCIAL SEçno IJ}

EMENDA MODIFICATIVA

Mofifique-se do substitutivo da Comissão da Ordem 52
cial o Art. 27, que passa a ter a seguinte redação:

presentantes da União e majõr~táriamente por re~escnta~

tes dos trabalhado;es, confcrre o dispos:c ew l~i.

parágrafo úni~o - Os recursos :0 Fund~ de Garant:a p~r -e~:~ de
Serviço s=~ente P9~e=&: ser ap::cados e~ pro~e::s e ~:o

gramas habitacionz:s éestirsé:s pr:oritá~:~rrBn:; 6:5 t:~

balhadores de ba í zs rer-=a ....·eé;::!a sua u:::izõ~~c ~=:a .!

out:-a ativica:e.
Justi fi caçto

O fundo de Ga:anl!a pc: Te~çc de Serviço ~eI~er\=~ Cyc:u
sivamente aos trabalhadores, já qu~ ~~ ~uas conlr:bu:;c:s s~c cê
ri~adas dos propósitos sobre a remur.~_:,~o e em substit~iç~~,in

feliz, no regime anterior, ao :nstitute da instacild:act:. Cono !

tal, é injustificável que os seus legitimos titulares seja~ e~

cluidos da administração do seu patri"-Ônio.
Em verdade, a União valendo-se dos recursos do Fundo e

adminl~trando-o ao arbítrio da burocracia estatal, encontrou ne
le mais uma fonte para manipulação e financiamento de gastes do

setor público.
Para evitar-se o abuso. é necessário que os trabalhadores

assumam.o comando diretivo do fundo. Oe outro lado, o fundO ,de
Garantia constitui-se' em valiosíssimo instrumento de política h~

bilacional e se tivesse sido administrado com se;iedade c de I

conformida~e com sua concepção original, ~ deficit habitacional!
no país estaria eleiminado ou sensivelmente reduzido.

N~ entanto, o governo aproveitando-se dos recursos do fu~

do, e sem qualquer controle na sua atuação, de~viou os reoursos dos
propósitos para fiQanciar o setor público e inclusive a industria
de construção civil, em afronta aos interesses dos trabalhadoreS.

A sugestão de vincular os recursos do fGTS ~xclusivamente
a programas e projetos habitacionais visam corrigir estas dis~or-'

ções e abusos, e convert&-lo no instrumento prioritário da po1itl
ca habitacional, propiciando aos trabalhadores br~sileiros'a pos
sibilidade de acesso à habitação.

1

.-----------.,.....- rCX10/JI.STlrll:AçÃO ------ --- •• - -- • '''~l-'

"Art. 27 Ao civil, ex-corrbatente da Segundr, Gu€'r
ra Mundial, que tenha partJ.cipado efetJ.vamente em~

rações bélicas da Força Expedicionãna Brasileira, da
Marinha, da Força Aérea Bras21eira, da MarinhaH<"XC<OD.

te ou de Força do Exército, são assegurados os se
guintes direitos:"

JUSTIFICATIVA

ÊMERDA 780433-1 _'.
~ CONS;lTUINTE NIL~u~~G~BSÕN-'-------'- --':=J

- .... --) ~ 09 ;~'~ ~til

Cogita-se em ampliar consideravelmente os benbfícios
já concedidos pelo Art. 197 da atual Constituição. Bsta amplia 
ção eolocaria'cm uma mesma situação os ex-combatentes que efctiva-

.mente pisaram solo europeu e os que durante a 2~ Guerra Hundial ~
maneeeram no Brasil, prestando serviço de segurança e vigilãncia em

área litorânea. Seria diminuir Os serviços prestados e os r2SCOS
corridos pelos pr2meiros em detr2mento dos segundos, o que fug2ria
do espIr2 to mais elevado de pz-emí.ar realmente àqueles que além/ fro.!!
t~irn não rncdlrürn esforços em defesa dos idculS dcrnocr5l1cofi do

mundo ocidental.

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE DISPOSITIVO AO SUBSTITUTIVO
INCISO XXVI. AO ART. 22 , ASSIM REDIGIDO:

XXVI - A indenização de antiguidade ~ devidapelo empregador
em caso de terminação do contrato de trabalho po~

tempo indeterminado quando ~ empregado deiXá de trG
oalhar por motivo de dispensa ou outra causa alheia
a sua vontade

.;JUSTIfICATIVA

f!t'IÊNDi\ 780432-2-,-,- 'u""
l!J' VIr,SON 30UZA

• • , ..l"~" O/'C"'I~:s.i~/s:.i::'" :si::t__·-- •__.--

tk!I.JISSÃO DA ORDE>! SOCIAL

...:...., ,;- _•.•.."-.=]
~;,t...b

~----

(.: ---""-'--1
[' I I ~

A morte do trabalhador é· causa alheia a sua vontade.
Procede , portanto a illdenização .

.________ ~ . ·r'·~ ' .. ~~ ,-::_:1-:.---.--.:--:-._ ~--- -;-". : ..-::::- ~-:-.;:. .,~:,.

r-anc l ui r- no r-ei a:..o r i c e an~o;:p:':'Jeto na .. CtOJ.fl_::>S:::, .. ~ ;.::l-a...,,"-'.I. •• _t: _ .... •..... _·-1'
Art. O órgão de çesl~o dos recu;scs do Fundo de Gar~nt~a ~~r

Tempo de Serviço selá composto de forma colcgiõ:õ co~ r! ' J
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'EMENDA 780434·9' .
~ CONSTITUINTE

A.UlO~ - • ----.__

NILSON GIBSON ..,'.._..- _~.J C_ ~M~8" ...J os salários , mesmo sem trabalhar . O direito de greve ~iste

com uma Justiça especializada constitucionalmente dotada de comp~

tência Dara julgar ~s conflitos coletivos 00 trabalhe .
Dispondo a lei que a greve ce sssar é por decisão I da

Justiça do Trabalho, e não pela declsão, cabe a esta Justiça de 

terminar ou não a paralização •

ACRESCENTE-SE AO.SUBSTITUTIVO DO SENHOR RELATOR, UM
PARAGRAFO ÚNICO NO ART, 10 , ASSIM REDIGIDO

JUSTIFICATIVA

A Justiça do Traoalho , especializada e soberana
para apreClar dissídios entre empregados e empregadores, em
consequência de divergências originacas na aplicaçãc da CLT,
também deve ser competente afim de fixar o salário-profissio
nal das divessas categorias .

« Parágrafo 6nico Salário-profissional sua flxação
em sp.nt~nçâ normativa da JUstlça
do Trabalho. I

r
r

I
I

I

1

EMENDA 780437-3
fD RAQU-r.!. _,cíiNDIDO ,i

I'1.f:NÁI\IOICO"'lssÁo/aulcONISSÃO---- _

~sKo DE O;;EM SOCIAl
·-- rf:

lIlTO/,JU5T1f'IC,açio
-'-1

ACRESÇA-SE, no Artigo 27 - Secção V

Disposições TransitõliD~

II o seringueiro"

JUSTIFICATIVA:

_________________ TtXTO/ .. l.>S·"IC-;Ãi:: - ---.---- --

ACRESCENTE-SE AO SUBSTITUTIVO DO SENHOR RELATOR , UM
PARAGRAFO NO ART. 4 , ASSIM REDIGIDO:

« Parágrafo 6nico - O contrato de trablaho, uma vez ey.lste!:'.
te , há de ser objeto das devldas anot~

ções na Carteira de Traoalho no emprega
do .

JUSTIFICATIVA

A expressão seringueiro r~fere-se, in casu ao deno

minad~ Ilsoldado da borracha" urna vez que este nia tem ainda, pela

legislação atual, obti.do o seU reconhecimento. Has o seu trabalho

sim, a sua luta sim,.muito embora alguns ainda teimem em margin~

lizâ-los, deixando-os no abandono e no ostracísmo legal.

Não pode a Nação, nem o legislador constituinte. es

quecer o seringueiro "soldado da borracha·1 aquele que se contitui

u numa verdadeira frente econômica de sustentação das Forças Alia

das. A contribuição do Soldado da Borracha foi decisiva, e se não!

esteve nos campos da Italia com os bravos e e x t r a c r d í n â r í o s e~peü!

cionirios soldados brasileiros, derramou seu sangue e seu suor nal

selva amaz~nica. A mesma selva onde vive no abandono.

O Soldado da Borracha, um símbolo de bravura e de r~

sistência, a união do nordestino com os caboclos da Amazônia. tam

bim ajudaram significa~ivamente pela implantaçio dos ideiois de li

herdade e de d~mocracia.

Porisso que, deve gozar das mesmas vantagens como I
se tivesªe sido um combatente.

AUfOIl--------.----:=J

Sendo a Carteira de Trabalho doc~mento

historiador da vida funcional do 'empregado , é Lmpe r a t Lvc '

legal a anotação du Contrato de Traealho . J~DA 750438-1.,
,e"l RAQllF.L CíiNDIDO

m----------- Pt.tN4Rloteou';;Ão/Jl)lleO"H'''.iO

~ COMISSÃO DE ORDEH SOCIAL J
r.I---------.,.-------TtXTO/JUSTI'ICaçio------ -,

JUSTIFICATIVA

111 _« A greve cessará por decisão da Justiça do

Trabalho « •

ACRESCENTE-SE AO § lº DO ART. 2,00 SUBSTITUTIVO DO SENHC?
RELATOR UM INCISO COM A SEGUINTE REOAÇAO :

EMENDA SUBSTITUTIVA ao Artigo lO, no seu § QV, ln fine

JUSTIFICATIVA:

Tem sido tantas aS distor~ões, os enganos e os equív~

cos do ôrgão competente federal que, uecessar~o se torqa, subordi~

ná-lo a um 1Conselho polrtico com uma visão maior ~ geral, integra~

do e inter-relacionando Setores que constantemente ~stão em con·

flito. Daí que, O Conselho de política HineraI, Indígena e Fl~res

tal, a quew se subordiriariam oS órgãos federais atuantes nesses s~

tores) traçaria toda a política, evitando-se o entre choque de de

creto~. ~egulamcntos e demais disposições.

Art. 10 .

§ 2Q •••••.••••.••••••••••••• subordinado ao Conselho de
política Mineral, Indígena e Florestal conforme dispp 

ser a 'lei.

j
l

'] l~_:·~.~i,.;::.J

: .. J t.>' ;"~I! .63

Al'fOU__ ------.,

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

__ • TfxTO/J"s·"·c .. ;:;c __• _ •• ~ ---

A gr~ve apenas suspende os contratos individuais, as~

segurando aos trabalhadores, entre outros, o dlreito de receber'

____________ PLf.,a. .. ,OlCO\l,:.s,i'l/SUI:l:O\lISSÃO .-

~ COMISSAO DA ORDEI·I SOCIAL . >. .. __
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JUSTIFICATIVA:

ACRESÇA-SE ao Artigo 13, o § 49, com a seguinto redação:

um

que

da

de

des::-

l~ ";;~ ~=:J

lU ~-;~~' 18~!-Jcomissão da Ordem Social

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal, Lei Magna de uma Naçao, visa assegurar
aos seus cidadãos e poderes constituldos normas de procedime~tos que
podem ~er traduzidos, de maneira simplista, em direitos e deveres.

Espera-se que uma constituição seja a mais a~rangente posslvel,

alcançando todos os segmentos da sociedade de um Pais e não, apenas,

a um determinado. Bem como, se espera que se perenize no tempo, como
forma de asseçurar:a conscâ tuí.cão de uma sociedade, realmente, demo

·érática.
A Constituição deve espelhar os anseios do povo e não de

grupo de pessoas. Deve ser escrita de forma livre, sem pressões
grupos ~ sem idéias revanchistas, para que bem possa expressar o

tino a ser dado à Nação.
Em outro contexto, não se pode negar à história de um Pais, o

seu passado. Em OU~ras épocas, tal mat~ria foi tratada pela legisla

Cão ordi~ária e os beneficiados n~o ficariam em condições de inferió

ric~Qe, não tendo sido essa matéria" inserida na Gopstituição.

Assim, por entender que a matéria não se constitui em textà con~

t~tuc±onal e com base nos exemplos h~tóricos de nosso Pais ~

apresento esta Smenda, no sentido de suprimir o assunto Anistia
Carta Magna.

r:-r---------------- Tr.fo'olIUS'I'ICAÇÃO

(' o própria!

~c aumentar /
de nossas rc-

- &U1'OIt -..,

nas. Se tQd0~,. at; mesmo as ditas miss~cs religiosas

FUNAI arirmam que diminui a populaç;o ind{genn, como

as Tese~va91 Defendemos os índios, mas não ao preço-._.. '

Art. 13

fi 49 - As frações de terras, aumentadas para fins de re~

serva indígena) noS últimos cinco anos t serão I
submetidas a reexame pelo Serviço Geogrifico do I
Exe:rcito.

~ sabido que nos últimos anos, a Nação e os Estados fo

;am e vem ainda, s e ndo submetidos a decretos discricio;lãrios .emi

'tidos pelo órgão federal competen~e, sempre aumentando as reservas

indígenas, Sem que se saiba de sua verdadeira e real população.

Há casos impressionantes como o aumento de cerca de

600.000 ha para 1.800.000 ha, na Amazônia.

Tal disposição, como outras, àtinge profundamente proje

tos ag~ãrios de outro organismo federal, criando-se conflitos deI

competência e constrangi~entos entre autoridade fe~erais e estadu

ais. Grande parte dos conflitos de terras no País tem orígem nes 

aas decretos discricionários. Clnro está, nestas alturas, para o a

visado ler,islador pátrio que intcres;cs eSCUSO$ e inconfe~~ãvcis

se escondem sob o manto protetor dos interesses purdmentc indfge

• ,.Lr!NJ.~It:JICOUIS!lÃDISUIJCOIlI!lIlÃO--- ~tJ CONISSÃO DE ORIlEH SOCIAL J

!MENDA 780439·0"
~A~UEL CÂNDIDO

r... _

AUf(l1t .

Con~tituinte NILSON GIBSON

Ao Substitutivo do Relator da L~missão da Ordem Social, su
~rima-se o Ar~igo 93 e seu parágrafo único.

JUSTIFICATIVA

--- ---U.l0/olIUSlIPU'açÃo-- _ ------__- --- - -- .•

Ao Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social, supri

ma-se o inciso I do Artigo 29, r~numerando-se os demais.

JUSTIFICAÇÃO

Não se pode, nem se deve lim~tar o desenvolvimento de um país.

O texto colocado na Carta:Magna imped~rá, definitivamente, o d~

senvolvimento tecnológico do PaIs nesse setor. Consoante a tra
dição nacional, estamos voltados para decisões e procedimentosp~

cifistas, contudo, não podemos ter em nossa Carta Magna, ta! pro!
bição. Essa deverá ser, sim, uma decisão politica, tomada a ni
vel Executivo e Legislativo, e constante ~p lei ordinãr~a.

A retirada do inciso I, renumerando-se os demais, justifica
se plenamente, pois a estabilidade no emprego, desde sua admis
Isã~não se coaduna com a realidade do mercado de trabalho onde a
competitividade, o aprimoramento profissional, a produtivid~da e

outras qualidad~s do trabalhador são r~9L~!pi~os de importãncia p~

ra a manutenção de seu emprego. A não p.xeqUibilidade d~ tal medi

da, constante de texto constitucional, poderá inviabilizar,então,
a consecução de seu provável maior propósito, ou seja, o increme~

to da estabilidade no emprego, favorecendo a automação ou.roboti
zação e criando condições para o desemprego em massa.

Adotando-se tal procedimento - Lei ordinária - estamos respe!
tando os interesses nacionais e resguardando o l'ais, no tocante
a-sua segurança, para o futuro.

, TtllTO/.lUSlIflCAÇi.O --__ - --

Ao Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social, suprima-se
o Artigo 95 renumerando-se os demais.-

I!MEMDA 750441-1.', .uro.-,--~----
fU Constituinte NILSON GIBSON rr"·TO00-:JPMDB '

JUSTIFICATIVA

comissão de Ordem Social
...,.--__...- l'IXTO/"U"I'lcacã:o ~ .,

Ao Substitutivo da Comissão da Oraem Sacia!', suprima-se o Artigo

~6, +en»merando-se os demais.

Trata-se de encargo atribuido às Forças Armadas em desacordo com

sua destinação constitucional,'como Instituição garantidora üa defesa
da Pátria e dos poderes constitucionais, da lei e da ordem•

Evidentemente que o désvio de meios das Forças Armadas para o cum
primento de tarefas alheias as suas atribuiçóes especificas, ainda que
em caráter suplementar e com vistas aos elevados propósitos da defesa'

I



-do meio-ambiente'e da ecologia, ensejaria manifestos 1ncovenientes ao

adestramento e empreg~ da~ instituições Militares, para o mais eficie~

te d~sempenho de sua missão constitucional.

C~pre ressaltar, no entanto, que nada obsta, em caso de necessid~

de urgente, o emprego das Forças Armadas independentemente de expressa

imposição legal, conforme aliás vem ocorrendo.

:,.."_..)A 780444-6 ,
!J ("nt'\r:'!~·· • r~-r'-Ta~;:::·~:~lI~'·:::;:'r-.=,:'========:::==V

Constituinte CUNHA BUENO

JUSTIFICATIVA

( As peculiaridades das atividades desenvolvidas pelas Forças Ar

madas, indicam a conveniência de ser mantido um Sistema de Saúde pr§

prio, adaptado ao atendimento de um grande contingente de usuários,

com a rapidea e as especificações características das atividades mi

litares.
Tais serviços, parte integrante dos sistemas de logística de

pessoal, são organizados de forma a atenderem requisitos de saúde,
especificos, dos combatentes do mar, de terra e do ar face às dife
renças de ambiente onde exercem suas atividades. A urgência na r~

~uperação de militares feridos em atividade faa com que os hospitais

militares atribuam elevada prioridade ao seu tratamento, não sendo

aconselhável que tais atendimentos sejam realizados no Sistema único

previsto do Anteprojeto.

m------------~_---'CllfOIJU"lfacA;io --.

V suprimir.
Art. 80 -

Ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social, dê-se ao ~eu .Art.
ao, pa~á9rafo 29 a seguinte redaçáo:

AUTOII • --,

-ConstitUinte CUNHA BUENO

=-- ·...TO/~uSfl,.leAçio---- _j
e cinco anos deapose~tadoria integral aos vinte

serviço público ou privado.
suprimir.III

IV

Ao ,Supsti1:utivo da Comissão da Ordem Soci,al, dê-s~ ao Art. 27, !!i
Ilegu~nte. ~~dação:

Art. 27 - AO ex-combatente, civil e militar, da Segunda Guerra

Mundial, que tenha participado efetivamente em qpera~

ções bêlicas da Força Expedicionária Brasileira, das

Marinhas de Guerra e Mercante e da Força Aérea Br~si

l~ira, são assegurados os seguintes ~ireitos:

I

II-

o texto proposto visa esclarecer, de forma definitiva, que a

livre navegação, nOS cursos fluviais situados e~ terras ocupadas pe
los indios, deve ser assegurada para todos, evi~o-se a repetição
dos graves inctdentes ocor~idos em passado recente - 1ncidentes estes

causados.pelo bloqueio fluvial à navegação Ae aquavias em terras indl

genas.

JUSTIFICATIVA.

A extensão dos beneficios concedidos aos integrantes da Força do
Exército que tenham prestado serviço de segurança ~u vigilãncia do li
toral, ~q decorrer da 2~ Guerra Mundial, semelhantes aos concedido~

àquele. que efetivamente combateram, seria úma injustiça para quem so
freu as agruras da guerra, além de abrir um vasto leque de beneficiá:

rios que iriam sobrecarregar diyersos setores da Administração Fede-.,1.
Os direitos do inciso I e do incisó 11 modificado pela presen

te emen~a, parecem ser suficientes para amparar os ex-combatentes.

•• demais incisos ciiam direitos e regalias fora do contexto nacio

_fiaI, ac~~~taJll desp~sas d~ VIl1b:LimJ\re.~siveise injustas para com o
povo, além de aumentarem os encargos do tesouro nacional. -,

A~ercepção de dois proventos, o pagamento de duas pensões não
se just~icám, por constituirem-se numa sobrecarga para O tesouro na
cional.

§ 19
§ 29 As terras ocupadas pelos indios são bens da

União, inalie~áve1s, imprescriti~eis, e 1ndisp~

~iveis a qualquer titulq, vedado contra utiliz~

ção que não seja a posse e usufruto dos pró

prios índiOS, ficando assegurado, entretanto, o
dir~ito de livre navegação em trechos dos rios

que cortem suas terras •

JUSTIFICATIVA

rer ,..",O/JUS,.fICAc:ÃO·- -- - - ..... --

PDS
-. u_ -- - ----] f,,--~J-==-_____

-- -_._- -- -- - -)_____ "t.IlN".. IO/C:OlllS';.g/IUICOM"sio - - _•Comissão da Ordem Social

• __'_.'_ naraIJlI'Itu.r"çin

Ao Substitutivo, do Relator da Comissão da Ordem Soci~l acrescen

te-se ao Art. 46 o seguinte Parágrafo Onico:

Par~gr~~ Onico - O.disposto neste artigo não se aplica ao
Sistema de Saúde mantido pelas Forças AE
madas.

Ao Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social, suprima
se o Artigo 17, renumerando-se os demàis.

JUSTIFICATIVA

A pro~bição de sindicalização do Servidor público, justifica-se

na prevalência do-interesse público sobre o interesse individual.



I. maior parte dos serviços desenvolvidos pelos Servidores ~úbl~

cos é de grande importância para a vida nacional, em grande parte
são'serviços essenciais que, paralizados causam sérios prejuizos ao
Pais. O interesse nacional deve prevalecer sobre o interesse indi
vidual e o de grupos.

O julgamento dos pleitos dos ~erv1dores deverá, semp!e, . estar
condicionado à possibilidade de atend1mento por parte da Adminis~~'

ção.

JU5TIF'ICa!;7i0

As constitu~çõas vam restringindo os casos'de a~u- b
mulação a cada nova reforma. Os atingidos pelas rest~ições simple~ ~

, ~ i
ment~ têm perdido ocargo e todo o ~atrimônio da prestaçao de serv -
ço, pouco importando a duraqão do tampo d~ serviço_ Alg~ns.saem pre

judicados qUI"se às vésperas da aposentadoria.

o Serviço Púb11co,por não visar lucro, não pode estar sujeito as
mesmas regras de uma empresa privada.

AUTOJII~'--------------

BENEDITA DA SILVA
_________ ,I.Ui.IUO/COMlsalo/.UICO-1uio-----------,

~COMISSÃO DA ORDEM SOCI L
~""-I'ov06/8

.,., TIXTO/~USTI.ICAÇ10---------_:"------,

.ÉMENDA 7'S04Jiá.g
~ - ..- ---~'._- AvrD"-'-"-'-. ' 'Constituinte CUNHA BUENO

_ __ PLENÁ,un/cONlS';'O/$WiICOMISS;'O ~ 0- ~

Substituam-se as expressões do artigo " 26;

" ••• e lI! de'fevereiro de 1987" por "até a data da

promulgação desta Constituição" e "punidos" por "atingidos".

TII:It10/J~STI'lr...çio
JUSTIFICAÇÃO

I

JUSTIFICATIVA

XXII
gislação

.Suprima-se o S

I.

Não há motivos para que se. fixe o prazo de l.!l de fe

vere~ro de 1987 para a reparação moral dà perseguição dos atos exce~

cionais. Os efeitos dos at'?s institucionais ainda vigem e si)mente

deixarão'de e~stir pela_operância autônoma do artigo 26 propostO.

A substit~ição'do termo "~I:DOS" por ".ATINGIDOS"
colima melhor abvangênc~a do artigo. Muitas pessoas foram impedidas
de ocupar cargos ou meomo afastadas dos cargos que ocupava~,sem que
tal fato constituisse uma punição. Para se ,evitar a discuss~o de
filigranas, propõe-se a.modificação, que torna a anistia mais ampla

e objetiva.

AUTOIt ,

Deputado JORGE UEQUED

Acrescente-se ao art. gO do anteprojeto o seguinte parágrafo

= T'l"TOJ.JUSTlf'ICAÇio ...,

- Greve, respeitadas as condições previs~as na le
que a regula" •
lo do Artigo 20, renumerando-se os demais.

A ,edaçâo apresentada ao item XXII, que trata da greve, que todos
sabem ser um direito legitimo do trabalhador, fundamenta-se na necessi
dade de um dispositivo que especif~que toda a complexidade que o assun
to envolve.

A admissão da necessidade da preservação de alguns setores essen
ciais; como transportes, saúde, segurança,' eté, já pode ser considera
da um avanço, porém, o que no momento é maas importante ao trabalhador,
é uma nova lei de greve.

Este instrumento, m~téria da legislação ordinária, deve ser aprov~

do o ma~s rapidamente possível, para que possa atender aos anseios e
reclamos da classe trabalhadora, bem corno de todos os setores da soci~

dade brasileira.

Ao Substitutivo do Relator da comissão da Ordem Social, dê-se a s~

guinte redação ao inciso XXII do Artigo'20:

"Art. 20 -

único:

~arágrafo único: A caça e'a pesca, corno atividades
de lazer óu de subsistênc~a, constituem direitos dos ci
dadãos, sujeitos, porém, ao controle do Poder Público,na
~orma da lei.

JUSTIFICATIVA i
ó

ísCaça e pesca são atividades milenares do ser humano. A caça e J

pesca predatórias, entretanto. tem sido responsáveis pela degrada- ~
ção ecológica e por ameaça à extinção de in~eras e~pé~ies zoológ~

cas ou botâncias. Entretanto, quer corno atividade de lazer ou àe
subsistência, submetidas ao controle do poder públicQ, tanto na e~

fera da União, como dos Estados e Municípios, a caça e a pesca conA
tituem elementos inseparáveis da CUltura do próprio ser bumano, sem
mencionar, por desnec~ssário, sua importância pa~a as populações in
dígenas •. Dificilmente se encontrará alguém mais preocupado com .a

preservação do meio ambiente, por outro lado,,~o que ~s caçad?res
e pescadores amadores, conscientes de que a continuidade de seu la
zer depende da preservação das espécies animais e do eco-sistema em
que vivem. Cabe ao Poder Público exercita rigoroso controle sobre :i
as atividades de caráter predatório, disciplinando' o exercíci~ des- j
asa atividades mediante instrumentos infraconstitucionais. l

em ()9Sala das Sessões da Assembléia
de unho de 1987. De utado

r:1 TIEXTO/JlJSTlfICAÇiÔ -,

Modifica Q redação do art.24:
Art24 _ n-lei disporá sobre a extinção das acumula-

çoes não perMitidas ~esta constituição, at~ nOVenta dias npós
sua f,lrOr.luloação,· sob os seguintes principios:

r= o detentor de acumulação licita poder~ optar Dor

um dos cargos, averbando no outro todas as vantagens obtidas

do cargo extinto;
II~ aposentar-se por tempo de serviç~ na proporçao

de 70% mais um porcento por ano de serviço a~e o limite de

dez por cento; no cargo extinto;
III-todos os direitos adquiridos no cargo extinto

BerBO respeitados.

r:1---------- PLEN;.AIO/cONlssio/su.COI,lISlilio-----------,
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COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~ P1.ENÃlllO!COIUSsÃo/luacO MlssÃO------------,

_~A 780454-3
f!l MAURO SAMPAIO

AUTQflI---------------

'Ltd"IO/CO"ISSio/'U.CQ'Ultio~----'----:---1~OAT&~

~ COMISSAO DA ORDEM SOCIAL ~06J87,J

: EMENDA 780452~7
Íi1 J .Gr

M
•...

DS
- --,é Deputado Jorge Uegued . C-e ~

r.r- TlITO/4USTI'ICAÇ'ÃO' ---;
~ TEXTO/JUSTlfICAl;io,----------------,

Art. 22 _ A lei disporá sobre o financiamento do sistema

de seguridade social, estabelecendo, entre outras, as segui~tes fo~

Emenda aditiva ao artigo 48 do Subs~itutivo da Cómissão da Ordem
Social.

tas ge custeio:

I _ Contribuição dos empregadores calculada com base em

per~entuais incidentes sobre a folha de salários e sobre o fatura

mento ou receita;

11 - Contribuição direta ou indireta ·dos trabalhadores;

111 - Recursos provenientes de dotações específicas do

orçamento da União, Estados e Municípios;

IV _ Co~tribuição incidente sobre a renda da atividade

Parágrafo Onico - ~ assegurada ao individuo a 1ivre escolha dos
serviços assistenciais de saúde.

JUSTIFICATIVA

A, livre escolha dos serviços assistenciais é um direito que
se insere na capItulo dos direitos e garantias inalienáveis de

uma sociedaoe realmente livre e democrática,-tal qual uma sêrie de
requisitos intimamente ligados à preservação da vida e da liberda
de individual.

agrícola;

V _ contribuição sobre a exploração de concursos de pr~

gnósticos;

r='lr----------------TUTO!.JUsTIFlcaçiol-------------------,

Acrescente-se ao artigo 20 o inciso nO XXVI, com a s~

quinte redação:

do art. 48 está respaldada nas razões abaixo

MAURO SAMPlIIO

d.l
~ dever do Estado a normatização, coordenação e controle

das ações de saúde, cabendo a execução da cobertura assial
tencial tanto ao setor pUblico como ao setor privado. i

I
I
I
!

7S0455..1-

Art. 48 -

Substitua-se a redação do Art. 48 do Substitutivo da Comissão
Ordem Social por:

JUSTIFICAÇÃO

A alteração
transcritas:

A expressã,o "natureza pública" em Direito Administrativo
tem outra conotação bem conhecida. A redação do Relator, restriti
va, procura distorcer, em essência, a livre relação médico/pacie~

te, condição inalienável numa sociedade que se pretende ser democr!
tica.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

A alteração proposta substitutiva,-limpa,-clara,-transpa
rente, define em termos de Constituição a realidade brasileira da

coexistencia do s~tor público com o setor privado, especialmente na
cobertura assistencial onde os serviços privados têm predominancia
tradicionalmente esmagadora na sociedade brasileira, cerca de 2/3

do capacidade instalada, como prova o próprio Ministério da Saúde 
~ tor de Cadastramento "Uma Análise da Distribuição de Hospitais no
~ asilo - (M.Menezes C. Neto e colaboradores).

~=DA~==~_

r;-r---------------- TEXTD/olUSTIFICAÇio- _concessão,.mo, que tinham em novembro de 1979, ou à data de sua

se post~rior àquela.

VI - Adicional sobre os prêmios dos seguros privados.
Os benefícios de prestação continuada concedidas até a

data de promulgação desta Constituição serão revi;tos, a fim de

que seja restabelecido a valor real, calculado em salários mlni-

DOS TRABALHADORES E SERVIDORES POBLICOS

DOS TRABALHADORES

"Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos

e dependentes dos empregados, pelo menos até seis (06) anos de idade,
em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos públicos.

~A-7S0453~5.

justificação

~---------------_TEXTO/JUSTlfICAÇio- -,

Suprima-se o art. 61 da Seção II do CapItulo II do substitutivo
da Cofuissão de Ordem Social.

,J

~DATA-]
~06 /8.7

MAURO SAMPAIO

I
I
I

A inclusão do presente artigo vem de encontro a toda :
tradição previdenciaria brasileira, contrariando os interesse~

classes trabalhadoras.

uma
tias

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 180456-0

~

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

A garantia de atendimento até seis anos de idade em
creches e pré-escolas, como ob~tgação do Estado,incluido no art.30,

inciso III , da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes,

da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, Capítulo I - da Educação
Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, pressupõe a contra-partida da s~

ciedade em assumir também como dever esse atendimento, através das e~

presas públicas e privadas.
No caso específico das empresas privadas, que são pr~

dutoras de bens, e onde está concentrada a maior parte da mão-de-obr~

faz-se indispensável a inclusão desse inciso, de modo a assegurar aos

trabalhadores, homens e mulheres, a possibilidade de desenvolverem
seus ofIcios, com a garantia de local apropriado para atendimento de

seus filhos, propiciando a estes, uma formação educaciona~ necessária
para que se iQcluam e participem como futuros cidadãos na organização

social e política do país.
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I~!E~~~J~~~~Z::[__ AUTOR---------------,

CONSTITUINTE NELSON l~DEKIN

ministradores das empresas e entidades de qualquer natu

reza que deixarem de recolher, nos prazos legais, as'co~

tribuições devidas ao si tema de seguridade social.

expressão:

Art. 5? "•••.e associações profissionais

A atual Constituição repete um dispositivo que vem
desde 1946, pelo qual a liberdade de associação profissional ou
sindical é proclamada de inIcio e destruIda nos perIodos segui~

tes do texto. A constituição, a representação legal nas convenções
coletivas de trabalho e o exercIcio de funções delegadas de poder
pUblico foram deixadas ã regulamentação de legislador ordin~rio, o
qual, com absoluta desobediência ao primei~o perIodo do art. 166,

atrelou as organiz?ções sindicais ao Estado de modo que no lugar
da liberdade de sindicalização e da autonómia das entidades, o que
existe entre nós são a tutela e o intervencionismo governamentais.

Nossa legislação,ordinária, em matéria de org~niza

ção sindical é, provavelmente, a mais atrasada do mundo e represe~

ta um remanescente do fascismo italiano, afastado da lei, na pr§
pria'Itália, logo após o término da 2a. Guerra Hundial. E uma c§

pia, com a.daptações da "Carta del Lavoro", de ~lussolini.

Sendo assim, a melhor manelra de assegurar a libeE
dade de associação profissional ou sindical,é, simplesmente, pr~

ciamá-la na Constituição, sem qualquer consideração.
Por esse caminho, assegura-se, inclusive, a mesma

liberdade aos servidores públicos, desde que a Constituição nao

contemple algum outro dispositivo que venha a frustrar aquela "li
berdade, co~o o atual artigo 192.

Art. .- O titular de firma individual e os gerentes, diretores e
administradores das empresas e entidades de qualquer na
tureza são solidariamente responsáveis pelo principal e
acess6rios decorrentes da falta de recolhimento da co~

tribuição devida ao sistema de seguridade social.

Art, - Os gerentes( diretores e administradores das empresas e
entidades públicas federais, estaduais e municipais se

rão responsáveis pelos acréscimos legais decorrentes de
recolhimento de contribuição com atraso para o sistema

de seguridade social.

Art. - O contribuinte em débito com o sistema de seguridade so
cial não poderá transacionar com os poderes públicos nem

deles receber recursos de qualquer natureza.

JUS T I F I C A T I V A

A redação ora proposta cor responde à aprovada na Sucomissão
de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.

Toda nação sabe que os não cumprimento das obrigações socia
is é uma constante da Sociedade brasilei~a.

Ao fixar, na própria cónstãtulçãp _, as disposições que d í zem

respeito as responsabilidades inerentes à Seguridade Social procur~

mos de modo enfático, viabilizá-la.

~PAIlTIDO~• Pt,lDB

v -

VI 
VII

Art. O Sistema de Seguridade Social será financiado, entre ou
tras, com as seg~intes fontes de custeio:
I - Contribuição dos empregadores calculada com base em per

centuais incidentes sobre a folha de salários e sobre o
f~tura~ento vu receita; I

11 - Contribuição direta ou indireta dos Trabalhadores;
111 Contribuição incidente sobre a ~eceita de atividade ~

grícola;
IV - Contribuição sobre o patrimônio líquido das pessoas fí

sicas;
Contribuição sobre á explorãção de concursos de progn6~

ticos;
Adicional sobre'os prêmios dos seguros privados;

Recursos-provenientes de dotações específicas do orça
mento da União, dos Éstados e dos Municípios.

Altera o caput do artigo 34, e dá nova redação aos ítens, no
substitutivo da Comissão da Ordem Social:

JUS T I F I C A T I V A

,.,.,. PLI!:HÁIlIO/cOMlssio/sUBCOlollssio------ ---,tJ COMISslIo DA ORDEM SOCIAL

EME"NbA' 780459-4 '"TO.-------tJ CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

o

ção deve partir, nessa PLltéría, da a;?licação corajosa do

liberdad~-responsabilidade.

E quanto ã responsa~ilização social de uns e ou
tros, a lei ordinária é ~ais do que su~içie~te para garantI-la.

~ossa proposta é avançada e moderna; esperamos
respaldo de nossos colegas constituintes para ela.

Sonos favoráveis ~o desatrelarnento total dà organi
zação ~indical en relação ao Estado e ã com~leta privatização d~

la, a começar pelo registro que, cunprindo apenas' a legislação c~

mum, dever~'ser feito em cartório.
Os trabalhadores e empregadores é que decidirão s~

bre' a formação, o 'fUncionamento e a dissolução de suas entidad~s

sindicais representativas, figurando a asseúillléia geral dos ass~

ciados COMO órgão soberano e os estat~tos, livrenente adotados, 
COMO insturmento básico da existêncüá da entidade.

Nada de estatuto padrão do Ilinistério do Trabalho,
nem de intromissão deste em assuntos tais como contas da Diret2
ria, eleições sindicais. responsabilidade administrativa, civil

ou criminal dos dirigentes, etc.
Tanto trabalhadores COMO enpregadores devem ser,t!

dos como suficientemente maduros para cuidar de seus interesses ,
tanto os individuais como os coletivos, de Modo que a Constitui

binór.1io

,.- ~:-:_::_=--- 'LEN.lRKl/cOMlssio/aulco...ssio-----------

P?COMISSAO OA ORDEM SOCIAL

'J?lENDA 780458·6-, '''TO.-------
~ CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

..",,.- 'TUTO!-.lUSTlflC..Vi'G ,

,
I

,i

Altera a redação do artigo 43 do· Substitutivo da Comissão da
Ordem Social, acrescentando, ainda, novas disposições:

Art. - Incorrerá em crime de sonegação fiscal inafiançável o t!

tular de firma individual e os gerentes, diretores,e a~

A emenda ora proposta modifica a redação do caput e~altera a

redação dos respectivos ítens com o objetivo de torná-los mais expl!
citos e abrangentes.

Inclui, ainda, dispositivos que foram aceitos na Subcomissão.
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.EI't1ENDA7Sõ46Q~ff
(!1 CONSTITUINTE NELSON ~ED~Ki~o.

...---------·PUNIf\10tcoMI'sÃo/suaeolol.",io----------

PUCQMISSAD DA ORDEM SOCIAL ~O'T'~
'o9!06j87

EMENDA 750463-2
~ AUTOR
~CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

1":""1--------- PLIE"AR10/cor.US'AO/sUBCOM.SSÃO' ......,- --,

• C@MISSAO DA ORDEM SOCIAL

trPARTIOO~• PMDB

Dà nova redação ao artigo 40 do substitutivo da Com~ssão da
Ordem Social:

Suprima-se o Artigo 39 e seu parágrafo único do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social:

r'
JUS T I F I C A T I V A

Art. 40 - O orçamento a~ual da Seguridade S3cial, será submetido à ~

preciação do Congresso Nacional) obedecidos os prazos e d~

mais condições de tramitação do Orçamento da União. Estamos apresentando nova redação para o artigo 40 do Substitutivo, o
qual restabelece, sob certos aspectos a redação da Subcomissão, tornando-se das
necessário, salvo melhor entendilnento, o artigo 39 e seu parágrafo único. -

J 'U S T 1 F I C A T I V A

A emenda restebejece, sob alguns aspectos, a propositura original da
SUxomissão que :reflete o pensamento predominante e o entendimento vigente a ní
vel da constitol"nte sobre- o assunto.

,rMNoA- '7S0461-6 'UTOO.-------
. fPCONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

"""" .UdRIOICOlollSlio/.UICOMI':s&o----------t? COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

trfURTlbD~• PMDB

EMENDA 750464-1 'UTO' ~ _
l:J CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN 1F~TO00=:J

1: COMISSAO DA ORDEM S~~·;~~""·iO""'O.'''i' J

Suprima-se o artigo 36 do Substitutivo da Comissão d~ prdem S~

cia!.

JUS T 1 F ! C A T I V A

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Socia~:

Art. - O seguro obrigatório de ~anos pessoais, causados pro veiculas
automotores de via t~~restre, constitui monopólio da Segurid~

de Social.

A emenda ora apresentada está correlacionada à outra em que _
explicitamos, de forma clara, que a receá~a da Seguridade Social.se
rá formada mediante contribuição tripãrtite, em partes iguais, da
União, do empregador e do empregaDO.

Os detalh~s deverão ser objeto de Lei complementar.

----1
substitutivo I

I
I

MAURO SAMPAIO

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

Suprima-se o art. 60 da Seção 11 do Capitulo 11 do
da Comissão de Ordem Social.

Não é justo que tenha contribuido aro toda sua vida de
trabalho ou que venha contribuindo para mais de uma previdencia,
venha a ser impedido de acumular aposentadoria~

JUSTIFICAÇÃO

Substitutivo da Comissão de Ordem Social.

SeJa acrescentado ao art. 12 Seção 11 CapItulo I o inciso
com a se~inte redação:

A de dois cargos ou empregos privativos de médico.

=--------------- TEXTO/.,Jl.lSTlFlCAÇio---------_

EMENDA 750466-7
t:
r.;-r--------- P~~N..."IO/CO.. lssiO/SUbCO.. I:ssio _,

r,)--------------- TrXTOIJU5T1f"lC"AÇi"o _

r

i
IH!

I

!MENi>A 750465:9
~ MAURO S1L~AIO

I
I
I
1

1-
.l _

JUS T I F I C A T I V A

jus T.I F I C A T I V A

Art. - A Seguridade Social celebrará ~onvênios com os Estados para
instalação de laboratórios, destinados ao fabrico de medic~

mentos essenciais às camadas mais carefltes da sociedade br~

sileira.

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social:

A eménda visa assegurar a produção de medicamentos, por interm~

dia da CEME, para anteder às necessidades da Seguridade Social, bem
co~o desenvolver a indústria e a tecnologia brasileira do ramo.

A Seguridade Social possui o onus dos acidentes causados por v~

iculos automotores de via terrestre. -Justo que'també~ venha a rece
ber a receita correspondente inclusive para cobrir os gasto~ decorre~

tes do atendimento prestado no sistema previdenciário.

=====-::;c;;--==::-:- PLf;dRIO/cOIolISIÃO/SUlCOM.uio----------
f:COMISSAO ÕÁ ORDEM SOCIAL

f)1ENDA -750462;4
[!J COflS:ITUINTE N~SON WEDEK~u~"



JUSTIFICAC1iO DA 75046~'-~1-

A alteração aqui proposta não só fixa numericamente'
o tempo para 25 (vinte e cinco) anos, como também acrescenta com
maior clareza e justiça, a necessidade da comprovação das ativida

des em regime permanente de 1nsalubridade, isto e, destacando-se com
precisão indubitável os servidores que têm contacto prolongado com
pmbientes e mater~ais insalubres, os quais debilitam o ser humano

levando-o a letalidade precóce.

Acrescente-se ao art. 13, do Substitutivo do Comis~

da Ordem Social, o inciso IV com a seguinte redação:

"Art. lJ

~
LOUREMBE'RG NUNES ROCHA
Senaà:>r Constituinte

IV - com 25(vinte e c~nco) anos pelo exerclcio',

de trabalho fioturno, de revezamento, penoso,.perigoso e aos servid~

res que, comprovadamente, desenvolvem as suas atividades em regime

de permanente insalubridade.",

Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA

~
Concede aposentadoria integral aos 25(vinte e cinco) anos de servi
ço aos servidores que, comprovadamente, desenvolvem suas atividades

em regime permanente de insalubridade.

= TUTO/.JUSTIFIOAÇio ,

no

crP;;~icÉj

co;'~~~;;l
PLENAR10/CONISSÃo/sUBtOMISSAO----------''---,

MAURO SAMPAIO

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

As Constitu~ções anteriores té~ instituido a acumulação em

pauta que já se tornou tradicional.
A acumulação de cargo ou emprego de médico tem se mostrado

realmente nac-is sârí.a , mormente no interior do pais, onde a clie!l.

tela predominante é P9bre, sem recursos e sem instrução, geralme~

te representando a maior expressão numérica da população local.
A acumulação prevista confere ao médico maior tempo de dedi

cação a clientela, como ainda a possibilidade de abranger com suas,
prestação de serviços um n~ero maior de instituições sociais pa-

«oo'no'o<" óo ..",,,"0" ""o.. . \

Fica efetivado o servidor PUblico da Administração Direta

ou Indireta do Governo Federal, Estadual e Municipal que
ato da promulgação desta Constituição venha exercendo cargo ou

função de natureza permanente.

~NDA 7SU467-5

~------------'

E.---~----------,

r Tm'''"''''''''''--l
'ob"i'O"" do ,",",.., ,. ""em '''i'i. I

I, I

I !
I

,-----=----- I'LEHÂ'1iI0/C:ON1SsÃo/suacoulwo:'" _

Comissão da Orde~ Socialc_' ----'1 ~Õ67ã7]

, EMENDA 7só4fo~ ,
ffi " .UTOA ] ~p.S.ABTI••----,J't: Constituinte J~IL HADDAD . ~ ---J

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa regularizar a situação de milhare~

de servidores públicos nO âmbito federal, estadual e municipal
e é uma repetição da emenda 203 apresentada a su~comissão dos

direitos dos trabalhadores e servidores públicos.
>,

'---------- -------- ~ (adit~va)

___________ TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO _

r, EMI~NI5A -750468-3 I ,

E------~URO -,s::!;':::~=-:..!A,=-I~~~"'_"_-_-_-_-_-_-_-rt- c:....J

____ ,..1.~N.""QICQUISSÃQlsu.co»jssÃ,p/------------

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

Substitutivo da Comissão de Ordem Social.

Acrescente-se QIlde convier o seguinte artigo:--' .

Fp~~;~~~J

tçj~~~ ~

I
I

Acre~cente-se, no final do inciso VI do art. lI, a exp~e~

são: "ou, pe:.;manecendo em serviço, receber -em dobro a rel!lun!.
ração respectiva".

JUSTIF~c.;AÇÃO

o disposto emendado consagra a licença especial apó~ cinco
anos de serviço. A emenda prevé tratamento especial para o que
permanece no trabalho, abrindo mão da licença, Parece-me lógico
e justo, sobretud9.

Fica assegurado como direito,adquirido o exerclcio de 2 car- I

gos privativos de médicos que vinham sendo exercidos por mê
dico civil ou médico ~ilitar na administração pública direta

ou ~ndireta.

r.T----------------TUTO/olUSTlf"ICAÇio- ..,

p:r-:;..,lIlT100;-]

PSB/RJ

AUTOII-- _

Constituinte JAMIL HADDAD

JUSTIFICAÇÃO

Suprimir o cargo ou emprego de tI!'L s,ervidor que v!v-i-a-por-eon
ta da remunerllção de 2 cargos em -empregos públicos, mormente quan
do exercia ta~s atividades 'há muito tempo, as vezes há mais de 20

anos, é uma medida realmente supliciante, deshumana.

A perãa de ganhos inevitalmente repercutirá sobre compromis
sos assumidos, pac:rão de vida e..-Aqulli:b:L'-io-~aIlli-l-j:ar,levando-~----,,~~~----~ (supressivaJ

profissional a desequilibrio psicológico quando não a franca depre~ ,
são.

Suprima-se,no art.78, a expressão "na forma da lei".
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JUSTIFICAÇÃO
JUS T I F I C A T I V A

A manu~enção da expressão "na forma da leJ." servirá,
tão só, para evitar a rápida aplicação do direito que o art!
go consagra. Confiemos no Judiciário que, acionado, saberá

cuidar a respeito. g-bastante satisfatórJ.a a legislação v!
gente regulando a responsabilidade civil do Estado.

A admis~ãó, ao serviço público, deverá ser sempre feita por:co~

curso público de prov~s. As provas e títulos devem limitar-se a pro
gressão funcional.

Entendemos, ainda, que não deve existir limitação de idade para
o exercício da função --:pública, razão pela qual eliminamos as ref~

rências ao limite de idade.

Constituinte JAMIL HADDAD -

:'EMENDA 750472-1 '
[:J
mr--:------==----- PLENAJllO/cOUl5SÃo/sUBCOMlllSior- ComJ.ssão da Ordem Social

r=-r--------------- TEXTO/"USTIFICAÇio-----------------,

~ (substitutiva)

'ÊMENDA 750475-6
e: CON~TITUINTE N~LSON WEO;~~N

SubstJ.tua-se, no caput do art. 45, a palavra "implementação"
pela palavra "realização". Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social;

JUSTIFICAÇÃO

Art. - A réceita da Seguridade Social será formada mediante contri

buição tripartite, em partes iguais, da União, do empreg~dor

e do empregado.

A emenda é redacional e dá maJ.or clareza ao texto do ante
projeto. JUS T I F I C A T I V A

A redação proposta visa tornar clara a participação tripartite

na receita da Seguridade -Social, bem como a responsabilidade de cada
dos participantes do sistema de Seguridade Social.

EMENDA 780473-0
~ CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

~""'''TIDO~
• PMDB J

.--- PLENÂ"IO/cONlssio/sU8COMlssio----------t? COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

r=-r--------------- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO'----------------'---,

Dá nova red3ção ao Artigo 38 do Substitutivo da Comiss~o da Dr

dem So:ial:

Acrescentamos à redação do Substitutivo a expressão a nível
~nacional e regional com o objetivo de explicitar que a gestão paritá

ria será exercida em todos os níveis e- não só na Direção Geral.

Art. 38 - A gestão do Fundo Nacional de Seguridade Social e das instl

tuições do Sistema de Seguridade Social, a nível nacional e

regional, terá participação obrigatória e paritária de re
presentantes da Administração Pública, das entidades patro
nais e dos trabalhadores, inclusive inativos, na forma esta

belecida em lei.

iU!OR--------------

JUSTIFICATIVA

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

D~-SE NOVA REDAÇAO AO ITEM IV ARTIGO 11 DA SEÇAO 11

DO SUBSTITUTIVO DA CDMISSAO DA ORDEM SOCIAL.

"IV - Os cargos em comissão ou funções de confiança

serão exercidos privativamente por servidores ativos ocupantes de
cargo efetivo ou emprego permanente de carreira técnica ou pro

fissional lotados no órgão, exceto os de chefe de gabinete e as
sessores, em sentido estrito, da autoridade máxima do órgão."

EMENDA:

~ TEXTOJ.."USTIF1C..çio.---------------......,

EMENDA-750476.4
l: CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

,..",...- PLENAAIO/C:ONI,sio/IlUDCO....,sio

C A T I V A.JUS T I F

= TEXTO/oIU!lTIFICAÇio-----------------,

Dá nova red3ção ao ítem 11 do artigo 11 do Substitutivo pa Co
missão da Ordem Social:

EMENDA 750474-8 .0rc0-------f: CONSTITUINTE NELSON WEOEKIN
tT"'Pi"AftTlDO~

PM0E! J

O inciso IV do artigo 11 apresenta comando normativo de grande im
portância para valorização do servidor público de carreira. Daí
nossa preocupação em dotar o referido dispositivo de precisão ter

minológica, indispensável a sua aplicação criteriosa. A expressão
"efetivo" após a palavra cargo, bem como as palavras "emprego per

manente", explicitam que só os servidores, estatutários ou "cele

tistas", de carreira poderão ocupar funções de direção e assesso
ramento sup~riores. A especificação de servidores "ativos", visa
possibilitar uma natural renovação nos cargos de comando da Admi

nistração Pública sem a perpetuação de ocupantes após suas apose~

tadorias.

11 - A admissão ao serviço público dependerá sempre de aprovação em
concurso público.
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NIDA 750477·2
DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI

COMISSIID DA ORDEM SOCIAL
,."., Tf:XTO/olUSTl'IC"C;io ~ ...,

JUSTIFICATIVA

A Organ~zação Mundial de Saúde preceitua que o mí
nimo de recu~sos para o setor de s~úde seja 10% dos orçamentos. Por
isso mesmo, e de. fundamental importância que' se faça essa destinação
u nivel constitucLonal.

. Acrescente-se o seguinte no inciso II do artigo 11 do substitutivo da Çomissão VI

·· .. ···1 sendo este limite nunca inferior a 55 anos."

JUSTIFICATIVA

. O B:asil encontra-se em um momento decisivo de sua história, necessi
tando contar com com a colaboração de todos para o desenvolvimento de sua econo
mia e a consolidação de suasinstituições. Para tanto faz-se mister possibilitar
à administração pública. a contratação de servidores capazes e proficientes, ain
da que próximos da idade de 55 anos. Muitos concursos excluem os candidatos de
cerca de 35 anos, impossibilitando muitos a quel!! o tempo e o exercício da prof'Is
'são tornaram experientes e capazes, não somente em suas áreas de atuação, mas
mesmo no que respeita aos conhecimentos gerais e à capacidade de administrar.

Se um dos direitos da cidadania se refere à possibilidade de con
correr tll11 igualdade de condições a uma função pública, então é justo que a limi
tação por idade não venha ser elemento de discriminação e injustiça.

Iô natural que algum limite haja, em vista das obrigações prevIdencã

árias decorrentes do vínculo empregatício e, portanto, justiFica-se o limite de
55 anos, que possibilitará à instituição empregadora contar com o trabalho do
servidor durante certo espaço de tempo.

EMENDA 750480-2 ,
[J CONSTITUINTE BORGES DA SILVERIA

r.:T-----------------TEXTO/,JuSTlfICAÇAO-------~--------_,

,Dê-se ao art. 52 do Substitutivo do Relator esta redação:

Art. 52. A Lei disciplinará a propaganda comerci
al ~e medicamentos, formas de tratamento, tabaco, bebidas aI
coólicas e agrotóxicos. -

JUSTIFICATIVA

Reafirmando posição já assumida anteriormente, en
tendo que a simples proibição da propaganda não vai eliminar todos
os efeitos deletérios que são apontados como just~f~cadores da pre
tendida norma contida no Substitutivo.

Ao invés de simplesmente proib~r, devemos dar a o
portunidade da propaganda, porém de modo controlado pelo Poder Pú
blico••

JAMIL HADD.i'.D

da Ordem SocLal

-------------TEXTOIJUSTlf"ICAÇiO----------------·

l
I

NDA 750481·1

, Inclua-s..e -ro art.15, entre a expressão a.na ca aj, "os preventos

da ~natl.1.'·~àadetl e a expressão Usarão .revas t.os ' I a expressão se

guinte: fi ac s cruaa s se ancorpozam as vantagens decorrentes de '1E:~ 11".

IT---------- PL.EN....lID/COl/1Ssio/sus:O .. ISS4C --,

______ TEXTO/olUSTlf"ICAÇÃO -,

SILVEIRA

Dê-se ao art. 49, § 39, do Substitutivo do Relator

Art. 49 .
§ 39 O Poder público poderá desapropriar os servi

ÇOs de saúde,de natureza privada, necessários ao alcance do~ .
objetivos da polit~ca nacional do ~etor.

esta redação:

EMENDA 780478·1

''1

JUSTIFICATIVA

A propriedade privada é pr~ncipio constituc~onal, neste P~is.
por isso mesmo, para que o propri~tár~o seja déspojad~, é nece~sarl
que o governo faça a desapropriaçao daquele.determ~nadobem. Nao e
xiste a figura da intervenção. Ou o Governo respeita a pro~riedade
privada ou a desapropria. Não existe outra forma de proced~mento.

I, O aposentaào deve levar as vantage~s atuaJ.5 de gratíIJ.cação

na, apósentado~rJ.a. Os mí.Lat.are s , quando passam ã reserva, saltam

l= "U'. O'<~~"" '~~'~~~'"~ --'

~ PLf .....QIO/c:OI,lISsio/s:u.eOtuss.i:o

~ssão da Ordem Soc~al

Inclu~r, no Título 11 - Do Me~o Amb~ente, um d~sposit~vo

redlg~ão:

"Art. O espaço atmosfér~co, as águas corrt.a.nen t aa s e Ln t.e r ,

res, o subsolo, com os seus elementos natura~s, a flora e

m---------------- TE;XTO/"u!lTI'ICAÇio ~ _

l
aSSUT, I

I

- - ----
EMENDA 750482~'9

mc= Constitu~nte JA~IL HADDAD

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator este artigo:

Art. A União, os Estados, o Distrieo Federal,
os Territórios e os Municipios aplicarão, anualmente, nunca
menos de dez por cento de seus respectivos orçamentos para
aplicação no setor de saúde.

= TEXTO/~usTIFleAçÃO-----------------l

ÉMENDA7S0479~
1!J AUTDR--------------.....,J r:=-pPM'RDTBloo~

('-...;C"'O~N:!'S~T:..::I~T~U:=I;oN=.TE~B""O~R~G~E"'S'_"D"'A'_"_S=IL"_V"_'E"'I"'R.::.A=-- ---'_ C-1 _J
PLENARIO/COMISSÁO/SUBCONISSÁO-----------J W-/DATA- /- - ]

f3....:_"'C""O"'M"'I""S"'S~Ã"'O'-"D"'A'-"O"'R"'D"'E"'M"_'S"'O"'C"'I"'A"'L"__ ___'_ L ~



112 • W· Comissão da-Ordem Social

VII - :om~ssão da Ordem Soc~al

- TEXTO/~USTI'ICAlfio----------------..,

.~NDA 750485-3

J.-----.----- 'LUA"IO/CoUIS'io/SUICoUIS3Ão _

C~nstituinte JAMIL HADDAD

fauna silvestres, os monumentos arqueológ1cos e os Sít10S h~s II

tóricos são recursos ambienta~s e propr~edade de todo o povc~

O Estpdo regu~ará sua util~zação ~ os preservará de degrad2·~c.i
Parágrafo ~~ico. Cabe a qualquer c~dadão ou pessoa J~=~

dica promover a proteção do fureito assegurado neste art~go."

JUSTIFICAÇÃO .•da (ad~tiva)

Penso, com a devida vênia, que o Título II poderia in~c~ar-se

com O, enunciado no da spoaat.a.vo proposto. Trata-se de uma definição

ampla. ~or isso, a ação no sentido de proteger tal fure~to deve

s~- a mais generalizada , abrangendo como seu titular qualquer do

povo e as pessoas juríd1cas.

Incíua-se, no Título II - Do Meio Ambiente, onde convier:

"Art. - O Estado taxará o uso com fins lucrat~vos dos

recursos ambientais em valor correspondente ã sua recuperação ou

~egeneração. Essa taxação não eli~irá a aplicação de penal~d~

des ao responsável pela degradação ambiental ou a exigência de

ressarcímento pelo benefício da mesma."

""- ,(

JUSTIFICAÇÃO

Constitu~nte JAMIL HÁDDAD

DA -750483-7.. t necessário qu~ exista essa taxação correspondente ao

lucro com a finalidade de recuperar o meio ambiente atingido

Isso sem prejuízo das penalidades ao infrator ou da obr~gação

de ressarcir o dever por parte de quem se há benefic~ado da

degradação.
Comissão da Ordem Soc~al

~ P1.u....,UO/CO.. l"Ão/lõUBCOIU'SÃo------------,

tJvrI

Emenda (ad~t~va)

Inclua-se, depo~s do art.93, um d~spositiv6 com a segu~nte

redação:

Const~tu~nte JAMIL HAtlDAD

VII - Com~ssão da Ordem Soc~al

"Art. - ~ pxoa.bada a ca.rcuâaçâo , em águas terrl.tc.:-..=.

ais bras~le~ras, de embarcações de qualquer natureza movidas ~

energ1.a atômica."

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 180486-1
fJ
~ PI.~NAAID/tOI,USSAO/su!ltO"'IS:sio,-----------

f:J

5""IITIDt~

PSB;'R~-.J

~ Tt"XTO/olVSTlFICAÇic----- _

Trata-se de medida de defesa do me~o-amb~ente. Ins~

rindo no texto constituc~onal essa vedação, o Brasil estará

entre.os vanguardeiros na preservação da natureza e da v1.da h~

mana.

Emenna (~dltlva)

Acrescente-se, no f~nal do parágrafo ún~co do art.89,

a palavra t1respect~vamente"a

JUSTIFICAÇÃO

~(~)

,.",~-_------------_TUTO/..u'T1I"IC...çio,----------------__,

EMENDA 7504M-5
~ - AUTOIII

~ Constituinte JAMIL HADDAD

...- 'LEIfAJlIO/cOIII"Ão/luacOMIS'io-----------

(!J Comissão da Ordem Social
~DAT'~3v06J87

Trata-se de de1xar ma1S clara a redação, pois o texto,

como se acha, leva a crer que a escolha do representante seráJ:

feita, conjuntamente, por trabalhadores e empregadores. E

este não é o caso. A escolha do representante será fe~ta dir~

tamente pela categor1a respect~va.

-- -- --- - """"fo;;--- - ~- ----

Const'tu~nte JAMIL HADDAD

~nclua-~e ·no art. 12, um inciso com a seguinte redação:

"III - a de dois cargos privativos de redico."

EMENDA 750487-0

t?
r:----------- ,.1.~IU'UO/tOuI'Si.D/suEltO.. I.!I:si.C-- _

VII - Com~ssão da Ordem Soc~al

~I'AUIDD-J

PSB!RJ

JUSTIFICAÇÃO
r;"1,----------------- TEXTOlolusTIFleAçio ~

Emenda (subst~tut1va)

A redação do anteprojeto, melhorada a técnica legislativa,

reproduz o disposto no art. 99 da Carta em vigor, omitindo, porém,_ _ r 'l'... _

a permissao de .acumulaçao de dois cargos privativos de medico,velha

conquista da categoria. Deye ter sido um lapso. Sobre todos os rnot!.

vos que justificam)as demais acumulações, permitidas, impõe-se a

dos redicos; em face da carência desses profissionais, ;rinciPalme!l

te fora das ~randes concentrações urbanas e,ademais, da precarieda

de de sua remuneração no serviço público.

Subst.. tua-se no § 19, do art.8l a expressãõ "caao em qUE

o órgão ão "'Poder Público" pela expressão " c a s o ",=rn que a autioza

àaàe responsã~elfl.

JUSTIFICAÇÃO

são conhec~das as d~ficuldades de qualquer ação contra

O poder público. Atê porque 6 texto do anteproJeto não ~nd~ca
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JUS T I F I C A T I V A.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
~_- ------Pl.[.. ~I!.IO/COl,lL'1IIi.O/SU8CO ..15111.i.o-----------

\

_____________ T(XTO/..U5TIFIC~;io-------------~--__,

~lu~-se parágrafo ao Artigo 57 o seguinte teor:

I lnc § 19 F~ca assegurado a aposentadoria às donas de casa, que
i poderão contriDu~r para a-seguridade social.
I

I
i

:~NDA 750490-0 .:
CONSTITUmTE MOE"'1A 51\0 THIAGO

EMENDA 750488-8

a quem caberá a ~ú~c~at~va. A boa polít~ca é a pun~ção da a~

tor~dade responsável. Esta, al~ás, a tôn~ca do Subst~tut~vo

como exemplica o tratamento d~spensado pelo art.78.

Parece-me que a referência a "órgão públ~co" tenha s~

do ürr e~ :~nc, ?O~S o § 29 do mesmo art.81, retornando ao bom

lel~o, <"1'.lc.'2 a lIdJ.reJ.to de regresso do órgão do poder público ll

e à res?onsabi1~zação penal do agente.

'-- -----F=-~'---_=_----------'

Const~tu~n~e Jk~IL HADDAD

________ PL.t.,..,RIO/cOlolISsio/suacololl.!sio __,

~
~ VII - Com~ssão da Ordem Soc~al

=----------------TEXTO/olUSTlfICAÇio----------------

Emenda (ad~t~va)

In~lua-se no Título II - Do Me~o Ambiente um d~spos~t~

vo assim redfgJ.do:

t fora de dúv1da a contr1bu1ção dos serV1ços da dona de casa na g~

ração àe renãa f atru.La a r , embora con s t a t ua urna el:onomia .í.riva s Lve I ,

J.gnoraãa pelas estatístJ.cas ofJ.cJ.a~s. Por outro laão, ffiJ.lhões de
mulheres tJ.verarn suas atJ.vJ.dades orofJ.ssJ.onais suprJ.mJ.das por cau
sa dos serviços ãesenvolvidos no ~ecesso do lar. AssJ.m, até mesrnõ
co~â medida repa=aãora às mulheres que não tJ.veram acesso a uma v!

L:,;~Ohmo".'" ,. '"0
0

• • .OP••~'~_'~'~~'.P~OU' ., 'o.., ,~

"Art. - Não cabe argü'J.ção de dJ.reJ..to adquJ.l:'ido contra

o interesse arnbJ.ental."

EMEINDA 750491-8

JUSTIFIC!<CÃO

I.' ,u'··~~-----l p:r;-.p D"'T""~~ CDNSTIIUINTE MOEMA 51\0 THIAGO
l

r.1 ~ TE:XTO/JU'T1F1C..çio----------------;

A defesa do meio-amb~ente preo~sa ser empreendida com

a maior serJ.edade. Atentadas contra o rneio-ambJ.ente pelo

s~mples fato de já haverem s~do prat~cados não podem ficar

imunes ã ação do Estado. Assim, just~f~ca-se a d~spos~ção pr~

posta.

JUSTIFICATIVA

Supr1mam-se os itens I a X do art. 39, passando o
"caput" do art~ 30 a ter a seguinte redação:

"são assegurados aos trabalhadores domésticos, além
de outros que visem à melhoria ãe sua condição social, os direi
tos prevlstos no art. 2Q, ltens, alíneas e parágrafos, com exce
ção dos i tens XI, XII, XIII, XX", XXI e parágrafo 39." -

Se o empregp.ào àoméstico presta s'=~~·~ÇOE e como
retrlbulção receue a remuneração, não há co~o não submetê-los aos
prlncíplos constltucl0naJ.S e demalS 1e1s que regem os dire~tos

dos trabalhadores. A alegaçáo de que o trabalho doméstico não ge
ra lucro não deve ser motivo para eXGlusão ou diminuição de di
reitos aos empregados doméstJ.cos.

i"',-------------""oI'u''"''''''·------------l
i
i I
I I
I I

I
I
!,
i~PUlTIOC-

~

Comissão da Ordem Soc~al

EMENIDA 750489-6
t:l_ Const~tulnte J~11IL HADDAD

,-, PI.(IOARIO/cou·!IsÃO/SUIlCOlllssio------------,

~(~)

"suprimà-se o texto do a:-t. 95. 11

Alguns direitos não se coadu~am com a ~atureza do
trabalho domést~co. daí as exceções previstas no final desta
Emenda.

JU5TI!'I C.!l.::h.C

Parece-me, com a ãev~ãa vên2a, um absurão a d~sposição.

Não podemos permit~r nem est~mular o afastamento das Forças

~rmadas de suas funções Const~tuc~ona~s, de preservação da sobe

ran~a n acaone.L,
A h~pótese é função das polícias nul~tares, federal, flore~

tal ou outras.

EMENDA 150492-6.
~_. .lUTO.

~NSTlTUINTE MClE:MA SAD TYIAGO,

;,----------- "L.r;H""'10/co"'I~n.i.o/au.cowISlic:: ~ ---,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

r.-T---------------- T[XTO/~USTl',C...Ç;:O--- ------- __,

DA SAÚDE

'Altera-se o oaráorafo lO do Artigo S4 oara a seguinte redação:

Parágrafo 10 - J Estado assegura o acesso à educação, à informação

e aos mÉtodos científicos de regulação da fertilidade que não aten

tem contra a saúde, respeitado o direito de opção ind_vidual.

JUSTIFICAÇÃO

......---- ----_._--------'"
Conslderando c~e o termo fertilidade diz respeite à possibilidade

ou não de uma fe~undaçãot incluindo, portanto. também os individU05
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estéreis e o te=mo natalidade diz respeito somente ao nascimentc,

abrangendo apenas os inqividuos férteis, Julgamos que o ter~o fer

tilidade é o mais adequado nesta redação.

Dê-se ao item "I" do art. 2º a seguinte redação:

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Assim, seria inE=er~e ao p=óp=ic princípio da liberdade de tr,abalho

não se Justl:icando o~2lqueI restriç§o ao seu exercicio. E exatamer

te isso que pretenoemos fique assegurado com a emenda ora apresenta

da, que também proíbe o locaute, sobre o qual o Substitutivo se si

lencia.

,..,, PLEHAR10/CONISsÃO/SUBCOIlIS$ÃO------------,

"" TEXTO/olUSTlflcAt;iO----------------,

~DA 750495·1
~~ES BOTELHO

8D';.""~-1

~~

'"",'" '"J
Supomos que o Estado não oferecerá à população métodos científicos

de regulação da fertilidade que atsntem contra a vida, já que cabe

a ele assegurar o direib à_saúde. Neste sentido, propomos a alter~

ç~o da expre55~o llque n~o atentem contra a vida", pela expressa0

llque n~o atentem contra a sa~delll por acreditarmos que

coerência com a proposta apresentada.

..,--'--------_ PLfN ..."'tt/CDwls:sÃa/suaI;DIIIS'.üI --,

s : f. 'COMISSÃO DA ORDEM SOCIAb

[EMENDA 750493-4;,

'--'!'------------

r,r~---------------T[XTO/"U'Ti.IC..ÇÃO-----------------.,

"Art. 2º - ..••••.•.•••••.•••..•••.•.••••••..•••••••••••••

I - estabilidade no emprego, re~salvados:

Acrescente-se, "ln fine", no art. 61 do substltutivo da Comissão da Ordem Soci
al, a expressão "DE FINS LUCRATIVOS", ficando o dispositivo com a seguinte re 
dação: .

Art. 61. - E vedada a aplicação de recursos púolicas, inclusive as receitas De
empresas estatais, para constí.turção ou manutenção de ent i dades ae
Previdência Privada de fins lucrativos.

a) ocorrência de falta grave judicialmente comprov~

da;

JUS T I F I C A T I V A b) prazos definidos em contrato de experiência, nu~

'Inaicutiveis propósitos sociais justiflcam previdência pr ivaoa sem fins lucrati
vos, de caráter complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspec
tos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pensamento doutrinário ,
fundado nos .ríeaas socí ars e na preocupação de nouoar para prover a sobrevivên 
ela, a rnvalInez ê a veíruc.e está igual e uni f'ormemente sâ.st.emat.Lzado na unínaae
ao direito prevãoenc íáric bras i Ieí.ro

ca superiores a 90 dias;

c) falência da empresa, ~ugicialmeote comprovada.

~ U S T I F I C A ç-~ O

A sociedade precrsa readquz zar conflança oe que as leis votadas pelo Congresso
Nacional, como f01 o caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as at ívr
dades das ent.Ioades de previdência orivada, serão consagradas. Foi acreditando
neste respeito que um milnão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados
por setecentas empresas que os empregam, varam concretizar-se um ioeal de justa
ça, tranqUilidade e paz socral tão almejado e conquistado após longos anos de e~

tudos, debates e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo
hoje uma população assrst íca de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.

A formulação do suostitutlvo não distingue o joio do trigo, at ínçmdo Instí.tur 
cões rte indicutíveis propósitos sociais, que integralizam benefícios securitári
os, contemplam C'. sndes massas desprot.eqadas , geram poupanças, abrem frentes de
~[Jlprego e din(l" ~ o desenvol vímento econômico nacional.

_ _ J.'-------- ----------- -._~----

r:õ---------- Jt. .. "'IoAIO/COIolISS..O/suPCO"'lssio--------

• . CoMISSAD D~ ORDEM SOCIAL

A es~abilidade no emprego é uma das aspirações maís caras

ao trabalhador brasileiro. O tratamento dado ao tema no Substitutivo

não atende a essa aspiração. Manter a redação do Substitutivo será '

praticamente o mesmo que preservar a situação atual nas relações de

emprego. Entendemos que o instituto deve ser inserido na Constitui 

ção de forma incisiva e clara. Por outro lado, há de se reconhecer •

que há situações a serem ressalvadas, como as constantes das letras

"a" a "C" fia presente emenda. ~_ssalv_a~ que julgamos pertinente
Art. 61 - E vedada a aplicação de recursos publicos, lnc1usive as receitas de

empresas estatais, para co,stttuição ou ~~nutenção de e1tidades de previdên~ia

prãvada de fins lucrativos.

JUSTIFICATIVA

'Não se pode negar que a prevídência-prívada sem fins lucrativos tem finalidoldilS

sociais que justificam a participaão do Poder Público. Citamos o exe~,lo das

fLOdações mant ldss por tra'Jalha·i,)res, dos institutos de pecúlio tanoém mantidos

por trabalha:J,)res e outras ent ldade- conqêneres,

r:-I TtX.. O/JUSTlfICAÇio _

Suprima-se o parágrafo lº e seus itens "I" e "11" do art.

2º , dando-se ao item XXII do mesmo artigo a seguinte redação:

Art. 54 

§ 2º - Os programas e projetos de assistência ou pesquisa na área do pfanejanento
fa-niliar dependeu de aprovação pelo Congresso NacíonaL

JUSTIFICAÇ1lO

O texto, C01lO proposto pelo relator, não resguarda,de todo,a população brasileira

contra a ingerência de e1f.lresas multinacionais nesta área. Temos exerotos hoje
q:Je demonstram a necessãdade de maior cautela_ Não basta que apenas os recursos

sejam autorizados, ou seja q.ie o órgã') má.dmo do sistema de s~ú:lt~ dê a sua autn

rilaçãJ para qon os reCU1'5OS sejan aplicados. E preciso que o conteúdo d;) programa

EMENDA 750496-9
(!J Deputado Mendes BoteI~'

1":"1---------------_ TUTO'oIUSTlfICAt;ÁO--- -I

JUS T I F I C A C AO

XXII- greve, cujo exercíCl: a 1e1 não restringiri r

........................................... " .

Somos pe~:ioérios ca tese de qUE a greve é um instrumento

~rOiD1.00 c :oca~te.'1

de legítlma aefesa do trabalhador para a tutela de seus direitos.'

"Art. 29 -

.1
I
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seja analisado e amplamente denatido, que a sua orientação seja ben esturía-ía. E
nadl melh"r do qee o Conqresso Nacional para debate deste assunte, E: o objetivo
da nossa proposta que dá transparê.,da a cjualqu2-': iniciativa de contrcte da
natalidade

prego ameaçado. Assim, prefere contemporizar. Com isso, quando

sai do emprego e nos termos da legislação atual, nem sempre conse

gue a reparação desse direito, pois já passou o prazo que a lei

prevê para o ajuizamento da ação. Nossa proposta é no sentJdo de

que o tempo em que estiver no emprego não seja computado para efel

to de prescrição. Essa tese , aliás, já constava do anteprojeto da
Subcomissão.

= TEXTotoluSTlfICAÇio -,

EMENDA 750497-7
l!J MENDES BOTELHO

AUTOPl:-- _

EMENDA 750499-3

f: MENDES BDTELHO

m------...".."....-------n:XTO/.lUSTIFICAÇio---------------~à"Dos Servidores pdblicos Civis", de-seTT..,Na seção

segunda parte do item II do art. 11 a seguinda redação: Dê-se ao item XXV do art. 29 a seguinte redação:

11 - ................................. , . "Art. 29 -

! -

II - ( ... ). A lei estôbelecerá o limite mínimo de

idade p~ra inscrição do candidato, de acordo com as peculiar ida-

XXV - aposentadoria, com proventos iguais à rem~

neração percebida pelo trabalhador em atividade na mesm? cate

gofras~tofissioBal; cargo 9G função~

des do cargo ou do emprego".
JUS T I F I C A ç A O

JUS T F ! C A T V 1\

Entendemos que não deve haver limite máximo de idade p~

ra que um cidadão participe de concurso pdblico. Esse critério'

dr idade máxima deve ser definitivamente abolido. Se o candidato

está habilitado a prestar o concurso, exercer as tarefas inere~

tes ao cargo ou função a que concorre e está ainda no pleno gozo

de sua cidadania, não será por já ter atingido determinada idade

que deva ser preterido.

A presente emenda visa equiparar os proventos da apose~

tadoria à remuneração dos trabalhadores em atividade. E: a chama

da paridade, meta há tempos perseguida por todos os segmentos da

classe trabalhadora. O princípio já estava consagrado no Antepr~

jeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores '

Pdblicos, sendo, surpreendentemente, abolido pelo ilustre Relator

da Comissão.

Entendemos que a norma deve ser inserida no texto consti

tucional. D aposentado não pode continuar marginalizado, como se
a aposentadoria fosse um castigo, que não lhe permite sequer sobre-
viver. -

...---------------TIEXTO/"uSTI..IC...çio ~ _

íEMENDA 750498-5
~ MENDES BOTELHO

8

EMENDA 750500-1f: MENDES BOTELHO

m---------- '.LEN.....IO/co"usdo/SU.COMlssio ~

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

fl: .....ItTIOO--

PTB

~DATA--

09j 06/ 8i

= TUTO'oIUSTlFICAÇio -4
Inclua-se, onde couber:

Na Seção I, "Dos Trabalhadores", acrescente-se ao art. 29 ,

onde couber: "Art. - Todo cidadãõ terá direito a uma dnica apbse~

"Art. 29 -

..............................................

- Nenhum direito do trabalhador prescreverá na

vigência do contrato de trabalho".

JUS T I F I C A T I V A

Todos sabemos que durante o contrato de trabalho dificil-

mente o empregado aciona o patrão para tentar reparar algum direi-

to porventura lesado, pois sabe que, se o fizer, estará com o em -

tadoria paga pelos cofres pdblicos, independentemente das funções

ou cargos que tenha ocupado" .

JUS T I F I C A ç A O

Voltamos a reapresentar a emenda, por entendermos que

os cofres pdblicos não podem ccntinuar mantendo aposentadorias

especiais, como vem ocorrendo atualmente. Há pessoas que recebem

várias aposentadorias custeadas pelo erário pdblico. Há quem, por

exemplo, recebe aposentadoria como Prefeito, Governador, Deputado,

etc •. Achamos a situação injusta e contrastante com a realidade da

maioria dos brasileiros , que desfruta de uma dnica aposentadoria

e de valor ridículo.



116 • VD· Comissãoda Ordem Soqal

EMENDA 750501-9= AvrOR ,

CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA
________ PLENAJlIO/COUISsÃo/sUnCOlJllllsÃO------------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
=__.__------------TEXTO/,lUSrlFlcAçio----------------,

Acrescente-se ao art. 12 o seguinte item:

Art. 12 •••••••••
III- a de dois cargos de médicos.

JUSTIFICATIVA

São inúmeros os Municípios, no país, que não dis
põem sequer de um profissional da área da saúde. Assim, para aten
der a essas áreas, é preciso permitir-se a acumulação de dois car
gos de médico. Os mesmos arg~mentos que servemp~ra just~f~car a a
cumulaçáo de professores estao presentes na h~potese do med~co.

Ademais, note-se, a contrataçãó de um mesmo pro
fissional, em duas entidades oficiais ou públicas, nos grandes ce~
tros, pode ser perfeitamente vedada através de um controle ma~s e
ficaz. Assim, aprovando esta emenda, estaremos permitindo que o in
terior do País possa contar com médicós para o atend~mento de sua
população.

Dê-se ao ~rt. 49, §.29, do Substitutivo do. Relator a seguin
te redação:

Art. 49 .
§ 29 O setor privado complementará a atuação do

Sistema Único de Saúde sob a coordenação das autoridades
encarregadas de sua implementação.

Art. 61 - E: vedada a aplicação de recursos públiCOS, inclusive as receitas de
empresas estatais, para constituição ou manutenção de entidades de
Previdência Privada de fins lucrativos.

Justificação:

In~scutíveis propósitos sociais justificam a previdência privada sem fins

lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdência social apenas pelos
aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pensamento doutrinário,

fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a sobrevivência ,
a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do di 
reito previdenciário brasileiro.

A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congre~

so Nacional, como foi o caso da lei 6.435177, que regulamenta e fiscaliza as ativi
dades das entidades de previdência privada, serão respeitadas. Foi acreditando nes

te respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados por
setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de justiça, tra~

qUilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, deb.§.
tese negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma popu1!!.
ção assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. .

A formJlação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo institui
ções de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam bénefícios securitários,
contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego
e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

JUSTIFICATIVA

t preciso definir o papel que está destinado, pelo texto cons
titucional, ao setor pr~vado na área de saúde. D~ve ele ser uma com=
p1ementação à presença do Estado e, por isso mesmo, submeter-se a u
ma sadia coordenação para que o Sistema, estatal, seja o mais efici
ente possivel.

:EMENDA 780505-1
f:C~NSTITUI~T~ JOACI GOES

,,1.~H .. 'uo/COMISsio/IUllCO..I'sio-·----------
f?VII - COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

tJ- -'~'~~B:=J

f: '~;~~JY7]
=---------------- T[JlTO/.,lUSTlfICAÇio ----------

VII - a - 5ub-CQmissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores
Públicos.

~EMENDA 750503-5
\

"Acrescente-se as Disposições Transitórias do Anteprojeto

aprovado.

,;". -'- TEXraIJUSTIF1CAÇÃO-----------------,

Art. - Na disciplina do regime de trabalho a lei disporá sobre
as condições em Que é permitida a parceria, com as ga
rantias devidas.

Dê-s~ ao art. 51 do substitutivo do Relator esta redaçã~:

JUSTIFICATIVA

Art. 51. As ações da iniciativa privada deverão a
tender às necessidades do Sistema Único de Saúde, no que d~z

respeito às políticas de recursos humanos, fabric~ção.de in
sumos e equipamentos bem como o desenvolv~mento c~ent~f~co e
tecnológico na área da saúde.

parágrafo único. Cabe ao Poder Público normat~zar

e fiscalizar a produção e distribuição de med~~amento=, imu
nob~u~os, hemoderivados e outros insumos vlsando aprese!
vação da soberania nacional.

JUSTIF"ICATIVA

Situações excepcionais de tecnicos que são hoje e cada
vez mais, um número maior e diversificado, aconselham que o regime

de trabalho não fique restrito ao contrato comum de trabalho, de
que resulta subo~dinação, muitas vezes incompatível com a natureza
da colaboração e a condição do prestador de serviço. A adoção da

. parceria, regulada por lei e com a amplitude ora prevista, facili
tará a solução de dificuldades ora apuradas e afastará os obstácu
los-que têm sido suscitados, inclusive entre órgãos da justiça.

t preciso preservar o direito da livre iniciativa com a aon:
sequente redução da ~ntervenção estatal, colimando ev~tar o desest~

mu10 aos investimentos do setor pr~vado.

Quanto a isso, a nova redação proposta atende à sadia convi
vência entre poder estatal e iniciativa privada.

'EMENDA 750506-0

ea DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

r::-r----------------TlXTo/olUSTlflCAÇÃO-----------------.,

cr;;fttIDC~
, -AUTClIl---------_.....~ _

EI't1ENDA 750504-3
w r

C DEPllTADD FERNANDO VEI ASCO

'LI.. ~1l10/eO ...I'siO/SU.CO..ISSiO-----------1 1Il--OAtA----,
CDMISSgD DA DRPEM SPCIAL (: 09 /06JFJ7 J

EMENDA AO PARECER DO RELATOR
Acrescente-se inciso ao art. 34

,.,., TUTO/,luSTI'ICAÇio -,

Acresceote-se, "io fioe", no art , 61 do substitutivo da Comissão da Ordem So
cial, a expressão "DE FINS LUCRATIVOS".

A redação final seria então.

"VII - Constituição da dona de casa sobre a atividade

laboral reali~ada no recesso do lar.
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JUS T I F I C A T I V-A~ "Art. - O aposentado terá seus proventos revistos na

&UTOIt------------__---,

MENDES BOTELHO

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

JUS T I F I C A T I V A

A emenda objetiva a impedir a defasagem hoje existente

entre os proventos da aposentadoria e a remuneração dos trabalh~

dores em atividade. Se na maioria dos casos esta já é aviltante,'
"mais aviltante ainda são os proventos dos trabalhadores inativos.

Atu~rmente, além de não serem reajustados nos mesmos in9ices

atribuidos aos salários, os proventos demoram até m~ses para s~

frerem qualquer acréscimo, sacrificando ainda mais os milhares '

de brasileiros que deles dependem para sobreviver.

mesma data e nos mesmos indices salariais que forem fixados para

os trabalhadores em atividade na ca~egoria profissional em que se

aposentou".

mr----------..Pl.UÂIUO/CONISsiO/SUICOUISsio

[-

o reconhecimento do· trabalho doméstico como a ativic
de laboral apresenta-se como reivindicação frequente de seg

mentos significativos do movimento de mulheres. Esta Justa
demanda, inclusive acatada no parágrafo único do art. 318 do
~nteprojeto constituc10nal da Comissão Prov1sória de Estudos
Constituci~nais, torna possível a vinculação da dona-de-casa

ao sistema estatal de segur~dade social
Conforme afirma o documento-proposta do Conselho Nacio

nal dos Direitos da Mulher (CNDM): " O reconhecimento do va
lor econômico 00 trabalho doméstico e das várias nt~vidarlest

realizadas no recesso da casa é dp suma importância para a

mulher que, em ema grande maLor i e , trabalha nas lides domés

ticas sem receber qualquer compensação.
Se fosse considerado pplas estatísticas oficiais, o trê

balho domestico ocuparia faixa significativa do Produto 1In

terno Bruto (PIB). Na verdade, o valor.econômico do trahalho
domésticoo se evidencia.quando confrantado com o da ativi
dade empresarial 'orqanizada,_ real izada. em creches, restAuran

tes, lavanderias, ~~tviços de asseio e conservação. A inexistên-
cia de uma infra-estrutura de apoio à famí11a impede a livre op

ção da mulher entre o serviço domestico e a atividade remunerada"

Esta proposta originalmente suger1da pelo CNDM é endossa
da e apresentadã~a esta commssão em nome dos cOMpromissos huma 

nos e igualitarios contidos nos ideais republicanos e com a esp~

rança prática da República.

..,----------------nXTO/.lUSTI'ICAÇlo------------ -!

EMENDA 750507·8
Inclua-se onde couber:

~ AUTOLII

~stituinte VIVALDO BARBOSA

1":"1----------------UXTO/..u~Tlrlc ..çio---------

"Art. - As empresas privadas e estatais concorrer~o

para a assistência médica e odon~016gica de seus empregados, no

percentual da renda bruta e nas condições que a lei estabelecer."

Substitua-se a expressão "cento e vinte dias" por "cento e oi-

1:enta dias". no inciso XVIII do art 22 e acrescente-se "e por

"JUeio expediente nos seis meses seguintes".

2
JUSTIFICATIVA

~ necessário que asempresaStaiiíbém participem do esforço que

toda a sociedade há de despnvolver para o bom cuidado que deve

JUSTIFICAÇAO

Insistimos nessa tecla. Independentemente da particip~

ção das empresas no financiamento de ações previdenciárias, é ~~

prescindível a inserção no te~to contitucional de dispositivo '

que as obrigue à aplicação de percentual da renda bruta na ~s-'

sistência méjica e odontol6gica dos empregados. Trata-se de pr~

vidência de elevado alcance e siQnificado social, que entendemos

deva ser cogitado na Constituição que estamos elaborando.

~er dispensado as crianças.

A ~ãe é sem dúvida alguma a que melhor pode cuidar das

crianças. A criança bem cuidada será o trabalhador mais sadio,

mais inteligente e mais criativo que a empresa contará amanhã EMiENDA 750510-8
f: MENDES BOTELHO

...UTOII------------_-'-_

~.-__-----_------- TrxTOJ.lUSTlflCAÇio,--- -!

1":"Ir----------------TrXTO/.lUSTI ..ICAÇio-----------------j

acrescentar, onde couber:

"Art. - t. vedado a qualquer cidadão investido e'. função

pública nomear parentes até o terceiro grau para cargos em comis-

Na parte que dispõe sobre os Servidores Públicos Civis,

87

AUTOIt---------------

r.lr--------:---:== Pl.EHA.llo/COlolISSÃo/sUICOIllISSÃO------------

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750508·6-
f: MENDES BOTELHO

No Capitulo I, Seção I, "Dos Trabalhadores", acrescente-se são ou função de confiança, salvo se já tratar de servidor admi-

onde couber: tido mediante concurso público de pravas ou de pravas e tltulos".
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auTOA--------------

COMISSAO)JA ORDEM SOCIAL

a medida aplicável já está contida no árt. 65. Daí, não há que se

falar em medidas compensatórias, que podem ensejar discriminações

tanto' ou mais perversas como as que se quer combater e que todos

repudiamos.

,.,.,,.- ~-;-------TuTo/.,lUSTI'lcAçl0,----------------,.J

r:-I,.---------- ll'uNÂ'uo!coiussio/SUICOIllISdo-----------,

'~QA 71;),0513-2
l:J t~ENDES BOTELHO

cos, por entendermos que representa um passo concreto na luta que

toda a nação empreende contra o nepotismo.

JUS T I F I C A C,A o

Já tivemos oportunidade de apresentar proposta com reda

ção mais ou menos igual a esta na Subcomissão. A proposta foi ac~

lhida pelo Relator, que a inseriu no art. 25 do anteprojeto da

Subcomissão. Surpreendentemente, o dispositivo foi agora alijado

pelo ilustre Relator da Comissão, não constando do Substitutivo.

A presente emenda visa restabelecer o dispositivo do anteprojeto

da ,Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públi-

No Capítulo I; Seção 1 - "Dos Trabalhadores", dê-se ao item

IX do art. 22 a seguinte redação:

~ 'LEN"'O/çON".io/suICO.".io
Comissão da Ordem Social

..............................................

.............................................."Art. 22 -

O salário-família<já 6 uma conquista consolidada pelo Di

reito do Trabalho pátrio e assegurado a todos os trabalhadores, i~

dependentemente do nível de renda.

JUS T I F I C A C A O

IX _ salário-família à razão de 10% (dez por cento)

do salário mínimo, por filho ou dependente menor de 21 anos, bem

como ao cônjuge, desde que não exerçam atividade econômica, e ao

filho inválido de qualquer idade."

• Art. 23 - SUprima-se
JUSTIFICATIVA

Como presidente de um Sindicato devo dizer qu~ tal dispositivo 6, antes de tudo,
um complicador para as negociações coletivas. saberos das dificuldqdes ,para CO!!
seguirmos algum benefício salarial para as cateqorãas que defellOOnos. Se a pró
pria Constituição impõe limites> ou parâeetros para as negxações, a coisa fica
mais difícil ainda. O problemq coneça com a prevãsão de 10(dez)anos para se fa
zer a reposição salarial. O segundo pro~lema 6 a colocação,como parãmetro para
a rep:Jsição salardal., do crescimento da economia. 8n primeiro lugar, a base da
negociação salarial é o desempenho da ~resa ou rano de ativtdade. Una e"'{lresa
que está falida ou em situaçã financ<1lrB rutm não vai pagar reposíção, E há o
problema que pode acontecer: a economia pode ir bem e a empresa não {'JJIlseguir iJ'1

bom desempenho e vica-versa. E um assunto que, partanto , deve ser negociado en

tre trabalhdores e patrões.

...,-;;::-;:--;;:;-_===-=- TUTO/ofUSTIFICAÇio----------------+

'EMENDA 75051 i-6
l!l Deputado Mendes Botelho

_-l

m,-------------- T~llTOI4U5TIFICAÇio,_------- _l

p:r--F .....J1TlOO-_

• PTB
AUTOIl------- _

Na seção II - "DOS SERVIDORES PllBLICOS CIVIS" - acresce!!

te-se, onde cQuber:

W pu,.A'uo/cONIUio/sUICOMIS:sÃO- _

r- COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

~DA 750514-1
~ MENDES BOTELHO

8

AUTOR-- _

m---------- 'u:"..,llolcO.,'UÃo/.v.co.,''',dQ ~

COMISSAO DA OROEM SOCIAL

,'f,MENDA 750512-4
~ MENDES BOTELHO

Suprima-se o art. 66 e seu parágrafo, renumerando-se os de

mais artigos.

JUS T I F I C A T I V A

»>

"Art. - O;" atos r de nomeação de servidores publicos, obri

gator;sament~ PUbli~adJs em jornal oficial, deverão cont~r, além d:

cargo e re.gime ~J·urídico, o ~concurso a que se relere, a classifica-

ção e a remuneração correspondente".

JUS T I F I C A C A O

'-- ....:-__~__....,,,..---_----_--__----l

ne definitiva e cristalina a lisura dos atos de admissão de pessoal

nas administrações públicas. E preciso que todos os passos, a partir

do 'concurso público, também tenham transparência e lisura, o que e~

tará assegurado com a medida ora proposta.

Deve-se evitar combater um mal instituindo outro. A pre

texto de combater aediscriminação, o disposto no art. 66 e no seu

parágrafo único acab~m por institucionalizá-la, contanto que seja

praticada pelo Poder Público.

Entendemos que ao se cogitar de medidas compensatórias

na prática já estamos admitindo a discriminação e, no caso, desa-'

creditando na eficácia da punição prevista no art. 65. Na nossa'

opinião, se houver discriminação comprovada, como alude o art. 66,

basta

Re~presentamos a proposta, por entendermos que.nem sempre

que se admita o princípio do concurso público parà que se to~
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Suprima-se o Artigo 95, renumerando-se os demais.

para aquela promoçao, transferêncLa para a reserva ou reforma. De

pois de dois anos de afastamento, continuos ou não, será transferl

do para a reserva ou reformado.

§5 1 - Enquanto perceber remuneraçao do cargo temporário,

inclusive de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia

mIsta, o militar da ativa não terá direito aos vencimentos e vant!

gens do seu posto, assegurada a opçao.

er
Proposta de~ _ anteprojeto - I!lIIenda SupreS8lva

A.-------J ~.AATO..:-I
?DB-PB J1....-_-----------------'

PUUllllO/COIlU.1I0'luecOllluio-----------j :r;:"?
~\,.·..JC~O'lim!!!li.!lS.!lsi.llã!S;,L.ldlJaI..'Olo!l:rdll.lleWmWSlIo;llc..i....alU.l __'. CDs-'!!=....6uJ

~A 780515-9,,," ..- -- -..

pa Senador RAIMUNDO LIRA

"UTeMI

CONSTITUINTE JARBAS PASSARIN//O

.JUSTIFICATIVA

As atribuições do Congresso, bem como o emprego das For

ças Armadas, encontram-se capitulados em dispositivos constitucio

nais da alçada das Comissões da organi~ação dos Poder~s e Sistema

de Governo e da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das

Instituições, respectivamente.

Não cabe, portanto, abordar aqui, um local pouco apro

priado, aquilo que já foi objeto de regulamentação por Comissões

especificas.

Por último, há que se considerar que o emprego das For 

ças Armadas já está capitulado em Lei, competindo apenas ao pro

prio Congresso alterar a referida legislação.

Ademais, ao longo da história do Brasil e mormente nos

dias atuais, nossas Forças Armadas vêm sendo empregadas em diver 

sas situações excepcionais como, por exemplo, nos casos de calami

dade pública, no combate a doenças endêmicas, no apoio as comuni

dades indigenas e em diversos outros casos que seria ocioso enume

'raro

Tudo isso vem sendo feito em cumprimento à leg~slação es

pecifica, sem que se faça necessário inserir no texto Constitucio
nal dispositivos idênticos ao proposto.

,JUSTIFICATIVA

Os servidores públicos militares, tanto quanto os cIvis,

necessitam de Instrumento único, legal e normatizador de seus direi

tos e deveres. Neste campo particular, acreditamos que o trabalho

pós-constituinte de compatibilização da legislação ordinária à no

va Carta Magna permitirá, através da revisão dos estatutos dos Mi

litares e dos Funcionários Públicos Civis, fixar o necessário equ!

librio entre servidores civis e militares, corrigir eventuais dis

torções e abranger o universo que escapa a matéria tipicamente cons

tltuclPnal.

EMENDA 780517-5
tJ

r:'I ...... T..'OJ...T..IC~_---------------_,

Proposta de -..da _ anteprojeto - E&enda IÁlbsti tutiva

.JUSTIFICATIVA

I!lIIenda Constitucional

ves •

Suprima-se do texto constitucional o disposto nO Art. 93

e seu Parágrafo Único.

O Brasil vem se submetendo as normas i~ternacionais e!

tabelecidas para salvaguarda da utilização da energia atômica, c~

prindo-as integralmente.

De outro lado, o Brasil vem acompanhando e participando

dos tratados e acordos que disciplinam o uso da referida energia.

A redação proposta veta o emprego dessa forma de energia

para acionar motores de submarinos e motores empregados em belona-

da Ordem Soc aI

Substitua-se o Art, 19, dando-se ao mesmo a seguinte re-

dação:

Art. 19 - Os servidores públicos militares terão seus d!

rei tos e deveres fixados em Estatuto próprio e aprovado pelo Con 

gresso Nacional, aplicando-se aos mesmos as seguintes normas espe-

• cificas:

~7~16-1l A.T..-----------,

CONSTITUINTE JARBAS RASSARINHO

,.,.,....-- .........MO/COlllssio/.ueco...io ------------,

§11 - As patentes militares, com vantagens, prerrogati 

vas e deveres a elas inerentes, são garantidas áos ofiCIais da at!

va, da reserva e aos reformados, sendo-lhes privativos os titulos,

postos e uniformes limitares.

§2 1 - O oficial das Forças Armadas so perderá o posto e

a patente por sentença condenatória, passada em julgado, cUJa pena

restritiva da liberdade indIvidual ultrapasse 2 (dois) anos; ou

se for declarado i~digno do oficialato, ou com ele inco~pativel

por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de

paz, ou de Tribunal EspeCIal em tempo de guerra.

§3 1 - O mIlitar em atIvIdade que aceItar cargo públICO

civil permanente será transferido para a reserva.

§4 1 - O militar da atIva que aceitar cargo públIco ciVIl

temporário, não eletivo, inclusive em autarquia, empresa públIca ou

em soc i edade de economia mista, r i car-a agregado ao r-espe cj.r vo qua

dro e somente poderá ser promovido por antIguIdade, enquanto per 

manecer nessa situação, contando-se-lhe o tempo de servIço apenas

Assim o texto proposto limita e inibe o desenvolvimento

e o emprego de turbinas e motores mais eficientes, colocando limi

narmente o Brasil em situação de inferioridade.

Não se trata de pugnar pelo desenvolvimento de um artef!

to nuclear, mas, sim, de evitar que o texto da Nova Carta Magna v~

nha a prejudicar a Nação vetando o acesso a novas formas de propu!

são.

Deve-se, ainda, ressaltar que as próprias conceituações

de emprego para fins militares e não militares apresentam contro _

vérsia que dificultam a uniformização de entendimento.

Inserir tal dispositivo no texto constitucional poderá,

ao contrário de nos beneficiar, ~nsejar que o assunto seja levant!

do a nível internacional, sob a alegação de que o Brasil não cum _

pre ou burla sua prÓpria Constituição, em razão da própria difi _

culdade prática de estabelecer a uniformidade conceitual do que s~

,ja utilização pacifica e utilização para fins militares.



.JUSTIFICATIVA

....,.- n:XTO/.Junl'lc.çio ---,

no

rryPAUIDOPiQ• PMDB-PB

..,--- PL!:NA'uo/c:ONI5sÃO/5UBCOMlssio-- --,

p9 Comissão da Ordem Social
= TEXTO!.lUSTII'ICAÇAO --,

Dê-sE! ao "caput" do Art. 11 do anteprojeto a seguinte re-

~EMENDA 780519-1
eu Senador RAIMUNDO LIRA

Emenda ao Anteprojeto - Emenda Modificativa

nos diversos postos do generalato. O mesmo raciocinio se aplica aos

Majores e Tenent~s-coronéi~ nas promoções a Coronel, e aos Capitãess

nas promoções a MaJor e, também" aos Sargentos nas promoções a Sub~

of1c1al ou Sub~enente. Estariamos, virtualmente, estabelecendo o·~

caos nas Forças Armadas.

Art. 11 - Os servidores públicos civis terão seus direitos

e-deveres fixados em Estatuto próprio e aprovado pelo Congresso Na

c~onal, apl1cando-se aQs_m~$mos as seguintes normas .específlcas:

dação:

jeto, o Capitão do nosso exemplo retornaria ao serviço ativo,

posto de general, sem ter os Cursos exigidos e sem ter exerc1do as

funções que o habilitariam ao generalato. Esse ofic1al seria um co~

'po estranho na corporação. E mais, por isonomia ou paridade, todos

os demais coronéis,'com todas as condições ou semeIas, e que hoje e~

tão ,na reserva por terem S1&0 preteridos na promoção por escolha,

teriam também direito, liqu1do e certo, de retorno ao serviço ativo

Forças Armadas não têm nada a obJetar quanto a esses beneficios. No

entanto, a re1ntegração ao serviço at1vo concomitantemente com o

dispositivo que considera satisfeitas as exigênc1as para as promo

ções por antiguidade, merecimento ou escolha ferem profundamente a

norma m111tar •

Imagine-se, por hipótese, um capitão, sem o Curso de Ape~

feiçoamento, que tenha sido punido com o afastamento, em 1968. Esse

oficial retornaria agora ao serviço at1vo no posto de General de Bri

gada, Brigadeiro do Ar ou Contra-Almirante, postos do generalato ao

qual ascende o coronel con o Curso Superior de Comando, por escolha,

e que tenha exercido função de comando ou equ1valente._Por·sda vez:

o Tenente-Coronel ou.? M~jor para'atingi'i o'po;to de Coronel neces-

'_sJxa-ter 'o-Curso de Estado-Maior, e o Capitão para ser Major preci

sa ter o Curso de Aperfeiçoamento, além de terem exerc1do funções

compativeis com esses postos. Entretanto, muitos são os Coronéis que,

apesar de terem preench1do todas as condições necessárias ~ promo _

ção por escolha a general, não foram promovidos ~ passaram à reser

va no mesmo posto. Ora, em se acolhendo os disposit1vos do antepro-e

todos

conceder. No caso dos servidores militares, muitos requer~ram

Suprima-se o Art. 26, renumerando-se os demais art1gos.

Proposta de Emenda ao Anteprojeto - Emenda Supressiva.

Bem antes do término do periodo revolucionário, ainda no

retornaram ao serviço ativo, passando, a seguir, para a reserVa por

não pOSSU1rem as habilitações necessárias aos prosseguimento de suas

carreiras. Todavia, a Nação lhes garantiu, e a seus dependentes, .t~

das as prerrôgativas, salários e vantagens de militares da reser~a

ou reformados. E mais, os que não requereram foram considerados co

mo já na reserva e passaram a receber os salários e vantagens ine 

rentes àquela situação. Aos dependentes daqueles que já haviam fale

cido ficou assegurada, também, os motep10s a que teriam direito se

não houvessem sido punidos.

No inicio do atual governo, entendendo que a an1stia con

cedida pela Lei supramencionada não hav1a sido adequada, o Congres-

,so Nacional promulgou a Emenda Constituc10nal n" 26, de 27 de novem

bro de 1985, a qual, no seu Art. 4"'e parágrafos, amplia conSidera,

velmente os beneficios anteriormente outorgados. Nesse diploma le 

gal, são concedidas, inclusive, as promoçoes aos postos e graduações

a que teriron direito os militares, se em serviço ativo estivessem,

embora tais militares devam permanecer na situação de inatividade

isto é, na reserva remunerada.

Contud~, Senhores Constituintes, nao satisfe1to com a anis

tia concedida por aqueles dois diplomas legais, o anteprojeto da

Subcomissão dos Di~itos dos Trabalhadores e Servidores P~blioos

no Art. 26 e seus parágrafos, propõe, sem medir consequências, en 

tre outros, os seguintes beneficios aos anistiados:

a. promoção aos postos e graduações a que teriam d1reito,
-.~ -

se estivessem em ativ1dade, computando-se o tempo de afastamento co

mo. de efetivo serviço, para todos os efeitos legais;

b. recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e gr~

tificações atrasados, a contar da data da punição e com seus valo .

"inicio do Governo Figueiredo, foi concedida uma anistia a

quantos, entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 197~, foram

punidos em decorrência de motivação politica.~sse_fato-jurid1co

!consubstanciado -na Lei l!" 6.683,"'lle 28 de agosto de 1979, embora

não tenha ressarcido a todos na plenitude daquilo que as pessoas

atingidas o desejavam,~concedeu, no entanto, o que seria possivel

~ ..u:NÁI\IO/cOMISaio/luaCOMllaÃO-----------

~comissão da Ordem Social

I~DA 78051&.1'e:: CONSTITUINTE ASDRUBAL BENTES

res corrigidos;

c. reintegração ao serviço ativo; e
d. considerar como satisfeitas todas as exigências dos

JJUSlrIFICATIVA

Os servidores públicos civis necessitron de 1nstrumento ú-
nica, legal e normat2zador de seus rel~cionamentos com a soc~edade

a que servem. É importante que, tanto o servidor quanto a socieda

de conheçron, com clareza, seus direitos, deveres e niveis de rela

cionamento e eficiência. Isto implica na existência de um Estatuto

do Servidor Público Civil, aprovado pelo Congresso Nacional e sob

controle e vigilância da ,sociedade. As normas especificas que com

põem o artigo estão compatíveis como matéria constitu~~onal, porem

estatutos e demais leis que regem a carreira militar, na presunção

,de que ~oram amplamente satisfeitas, no' que respe1ta à reintegração,

promoções por antiguidade, merecimento ou escolffa, nao prevalecendo

a~egações de prescrição: decadência ou renúncia de direito.

Ora, o anteprojeto, ao propugnar,p6F'~ssas medidas, des _

conhece por completo os liames e particularidades da caserna. No

que concerne aos doSs primeiros beneficios, o de letra "!;", isto e,

as promoçoes, já foi concedido pelo'§3" do Art. 4" da Emenda Cons _

titucional n" 26; o beneficio da letra "b", referente ao recebimen

to dos atrasados com seus valores corrigidos, irá penalizar dura e

,_~n~~~ente os cofres da União. Pode-se dizer, até mesmo, que as

não atingem, nem poderiam at1ngir, todo o universo de direitos

deveres dos Slervidores. Dai a necessidade da remessa desse elenco

para um único estatuto legal.

e
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"" TUTO/JUSTIFICAÇÃO- --,

Modifique-se o "caput" do Art. 46 para a seguinte reda -

ção:

AlITOIt'------------ ) p;~RTIOO~

_~J~r7J

O mérito do artigo é dir1gido, essenc1almente, à grande

massa trabalhadora. Os servidores públicos civis e mi11tares, em

bora com óbvios d1reitos e deveres, constituem categorias cUJas re

lações soc1ais nao se enquadram em mU1tos itens deste artigo, como

os dos incisos XII e XIII.

Dessa maneira, a emenda justifica-se pela busca de per 

fe1ta clareza nos propósitos da le1, eV1tando-se ambigu1dade capa

zes de ge~ar prejuízos, quer aos trabalhadores como um todo, quer

aos serv1dores públicos.

JUlJSTIFICATIVA

""

Art. 2" - são assegurados aos trabalhadores urbanos e r~

rais os seguintes d1reitos, além de outros que visem à melhoria de

sua condição soc1al.

~ _ PLEN;'AIO/COUISSÃo/SUIICOI,flSSÃO

~SSI10 DA OROEM SOCIAL _ _ _

EMENDA 750523-0
t: LUIZ ALFREDO SALOMAo

~PARTIDO;;]

MpB-

JUSTIFICATIVA

Os serviços de Saúde das Forças Armadas não podem ser

enquadrados no Comando Ún1co fixado. Dev1do ao tipo peculiar de

serviço prestado, as atividades m111tares de saúde necessitam de

legislação própr1a, adequada e compatível com o quadro geral da

at1v1dade m11itar que apoiamo Dessa maneira, just1f1ca-se a coloc~

ção do termo Ilórgãos civis", o que não mut11a o mérito proposto nem

cria d1f1culdades ao exercício específ1co da at1v1dade de saúde nas

Forças Armadas.

Art. 46" - As açoes e serv1ços de saúde dos órgãos c1vis

integram uma rede regionallzada e hierarqu1zada, e const~tuern um

Sistema Ún1co, organizado de acordo com as segu1ntes diretrizes:

~N[)A 750520-5 ~

l:J Senador RAIMUNDO LIRA

1"":1;---------- PI,.EflAR10/cOJ.lISSÃO/sUBCOM\SSÃO----------

t:com1ssão da Ordem Social

~-----!-__--__---_TEXTO/,luSTlfICAÇÃO-----------------,

EMENDA 750521-3
SUBSTITUIR, NO IN~ISO VI, QO ART. 19 DO ANTEPRGJETO DO NOBRE RELATOR,

CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL, A EXPRESSA0 "IDENTIDADE SEXUAL" PELA
EXPRESsRo " ORIENTAÇRo SEXUAL".

r:-r----=------- Pt.ENÂRIO/cONl55Ão/s1l8COMJSSÃO--------------,

Om1ssao da Ordem Social
JUSTIFICAÇM

OS VARIOS GRUPOS DE REPRESENTANTES HOMOSSEXUAIS QUE CONTRIBUIRAM COM
OS TRABALHOS DAS SUBCOMISSOES, DURANTE A FASE DE AUDI~NCIAS P~BLICAS,

DEMONSTRAM CLARAMENTE A CONVENI~NCIA DA ADOÇA0 DE ORIENTAÇAO SEXUAL,
POR SER O TERMO CONSAGRAOO NA LITERATURA DE CI~NCIAS SOCIAIS E JURIOr
CAS EM NOSSO PAIS E NO EXTERIOR .

ASSIM ~ QUE VARIAS AUTORIDADES ACAD~MICAS, COMO O ANTROPOLOGO LUIZ
FERNANDO DIAS DUARTE, DOUTOR E PROFESSOR DO DEPT9 OE ANTROPOLOGIA 00

MUSEU NACIONAL, A PROFª EUNICE RIBEIRO DUVAN, DA FACULDADE DE FILOSO
FIA, LETRAS E CI~NCIAS HUMANAS DA USP, BEM COMO O JURISTA E PROFESSOR
H~LIO SANTOS, DA UNICAMP E MEMBRO DA COMISSAO DE ESTUDOS CONSTITUCIO
NAIS, MANIFESTARAM-SE, EM CORRESPOND~NCIAS CUJAS COPIAS ANEXO A PRE
SENTE JUSTIFICAÇAO, CDNSIDERANOO MAIS ADEGUADAA EXPRESSA0 "ORIENTAÇAO"

AO INV~S DE "IDENTIDADE" PARA ABRANGER OS CASOS DE HETERDSSEXUALIDA
DE, BISSEXUAL~DAOE E HOMOSSEXUALIDADE.
DE OUTRA PARTE, A LEGISLAÇAO SOBR~ DIREITOS HUMANOS DAS PROVINCIAS CA
NADENSES DE QUEBEC E ONTARIO TAMB~M EMPREGA A EXPRESSA0 "ORIENTAÇAO

SEXUAL''', 'CONFORME ATESTAM AS COPIAS ASSINALADAS EM ANEXO.
A IMPRECISAO DE EXPRESSA0 "IDENTIDADE SEXUAL" FICA PATENTE QUANDO
APLICADA AO CASO DOS BISSEXUAIS, POIS, DE CERTA FORMA, ELA SE CONFUN

DE COM O PROPRIO SEXO.

EM VISTA DESSAS CONSIOERAÇOES, CONFIAMOS QUE O ILUSTRE RELATOR ACO

LHERA A SUGESTAO CONTIDA NESSA EMENDA.

l2.J
Proposta de Emenda :ao llnteprojeto - EmeJl1lda SUlIpressiva

Supr1ma-se o parágrafo 2" do Art. 13.

..ruS'll'IlFlICA'l!'llVA

A equivalência de cr1térios e valores pretend1da é im

prat1cável em termos tão simplif1cados como a redação apresenta. A

S1tuação do m111tar em inat1v1dade é caracterizada por uma fase de

Reserva em que é mob11izável a qualquer momento, e por uma fase de

Reforma, i~posta pela 1dade em que seus serV1ços não mais são-ut1

lizados. O quadro d1fere bastante do aplicável ao serv1dor c1v11.

A colocação, em termos da Carta Magna, cr1ará problemas

de cons1derável grandeza, embora o mérito do pretendido seJa inat~

cável. Entende-se, no entanto, que esse mérito deva ser buscado p~

lo Congresso Nac10nal no momento oportuno de leg1s1ar quanto aos

estatutos próprlos dos serv~dores clvis e rnllltares, ocaS1ao apro

priada para comparações e correção de des1gualdades.

r:-r---------------- TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-----------------,

Sala das Sessões

EMENDA 750522-1
r: Senador RAIMUNDO LIRA

t:;PARTIOO~

PMDB-PB EMENDA 750524:8
...,., PLENARIO/cONISsÃo/soecoMI~5ÃO----------___,

Com1ssão da Ordem Social

r="l---------------- TEXTO/~USTlfICAÇÃO----------------__,

Proposta de lE....m<lla ao' llntep:r<>jell:o - lElmneJl1lda Woüf'icativa

Dê-se ao "caput" do Art. 2" do anteprojeto a seguinte re

dação. ~,.o",:,~:= ,~ -~,.,o;'::";:::": da ''''.m soc í aj,,".,""",-..)Io item 111 do Artigo 11, renumerando-se os demais.
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~ TIEXTO/..U'TlfICAÇio,----------------~

Altere-se o art. 89 , inciso XII dando-lhe a seguinte redação

JUSTIFICATIVA

A retirada do item 111 do Art. 11, com a renumeração dos demais,
justifica-se pela maneabilidade que o Serviço Público necess~ta para a
composição de seus quadros, principalmente quanto à necessidade de seE
viços de especialistas ou temporários. A unificação do regime jurídi
co dos serv~dores não permitirá que isso ocorra.

l:MENDA 750527-2 '

,
0c= DEPUTADO USIRATAN SPT"E'l T

, I"LENARIO/CONlslliofaullcONISSÁO'------------,

tJ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~""'tTlOO~

PIIS,

~Dm~
O8I06PV

Art .. 89 - As entidades competentes para proteção, controle e fiscalização do
meio ambiente e do equilíbrio ecológico, organizadas ou financiadas pe
10 poder público, terão obrigatoriamente por orgão decisório supeFior
um conselho deliberativo paritário, composto por representantes do Co
vernc , de setor produtivo e do público em geral. -

§ 12 - Lei Federal regulamentará o funcionamento dos conselhos deliberativos a
que se refere o caput deste art.

§ 22 Observar-se-ão as seguintes normas, desde Já em vigor, na elaboração da
Lei :

rl.ltN"R10/CONISsio/IUIICOMISsio o - -----

Comissão da Ordem Soc~al .

• n:xtololU'TlfICAÇÃO - ----------.----=--
AO Substitutivo do Relator da Com~ssão da Ordem Social dê-se a

seguinte redação ao § 39 do Art.' 12:

§ 39 _ A proibição de acumular proventos não se apl~ca

aos aposentados e m~litares da reserva quanto ao
exercício de mandato eletivo, de magistério, de
Cargo em Comissão ou quanto a contratação para a
prestaçáo de serviços técnicos e/ou espec~al~z~

dos.

a) As Sessões dos conselhos serão públicas, garantindo-se em caráter e.!.
cepeional, mediante justificativa, a confidencialidade de documentos e
depoimentos; .

b) a fiJtação de normas, .padrões e regulamentos deverão, antes de ' sua
promulgação, ter publicado para conhecimento, críticas e sugestões de
todos o$" segmentos da sociedade, os critérios técnicos, ca.ent.Lfacos e
sociais que levam a sua proposição, bem como uma análise de viabilidade
econêmí.ca e da conveniência tecnológica dos processos e métodos dispon!
veis paza a consecução das normas, padrões ou regulamentos propostos;

c) o preíodo entre a publicação da proposta e a decisão do assunto pe
los conselhos de que trata o caput deste artigo não será inferior a 90
dias; e

d) será assegurado aqueles que durante o período de análise da proposta
apresentarem por escrito críticas e sugestões ã propoatia , o da.ced t o de
exposição oral. frente ao conselho na seção de decisão da propos ta.

JUSTIFICATIVA

A nova redação dada ao parágrafo 39 do Art. 12 deve-se a nece~

sidade de se 'continuar aproveitando no Serviço público a exper~ê~

cia dos servidores aposentados e dos mil~tares da reserva, com toda
a gama de conhecimentos adquir~dos ao longo dos an~s e que o merc~

do de trabalhp nem sempre está apto a suprir.

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a redação original não aborda a questão de forma democrática ne
com a abrangência necessária estando calcada por interesses facciosos como é de
monstrado ao imput~r às ~sociações ambientais u~ tere'! dos votos e ao despre-

zar acintosamente o fato principal de que o assunto sob discussão será na maio
ria das vezes, de ordem técnica e assim sendo deverá estar consubstanciado em
verdades insofismáveis quanto a validade das proposições apresentadas, bem como
peia viabilidade tecnolõgica de sua implementação.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

..",---------------- TE.XTO/olUUIFICAÇÃO'- --,

Suprima-se o parágrafo 2Q , do art. 54 do Substitutivo, tornando o parágrafo
1Q em parágrafo único.

PI..~NA"'o/cOlollssio/.u.CO"ISS.O------ _

UBIRATAN SPINELCI

750528-f'EMENDA
tJ DEPUTADO

Ao Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social, suprima
se o parágrafo 29 do Art. 13 renumerando-se os demais.

I"LlENAI'Iln/cONI3s1o/suaCOUlllSio

JUSTIFICAÇÃO

r:1r------ _w ._-- TflltO/"II.I'ITlflrAçÃo-

A supressão do parágrafo 29 do Art. 13 deve-se às diferenças que
ocorrem no exercício das funções civis e militares. Tais diferenças,
principalmente baseadas em critérios relacionados à disciplina, hie
rarquia e, ainda, a necessidade de mobilização em caso de guerra,
devem fundamentar legislações peculiares. Por outro lado, a mutabi

lidade que caracteriza a adoção de critérios' para a aposentadoria em
qualquer cat~goria profissional, causada pela evolução constante nas
condições de e~abalho, requer que a matéria nã~ seja considerada de

nivel constitucional, devendo ser objeto da legislação ordinária.

JUSTIFICATIVA

o § 22 do art. 54 dispõe que "Os 'recur-sos internos ou externos, de entidades
públicas ou privadas, nacionais ou zucerneaianeí.e , desrinado$ a financiamen
to de programas de pesquisa ou assistência na área de planejamento familiar,
só poderão ser utilizados após autorização do órgão máximo do Sistema Único
de Saúdell

•

~ temerário impor às' empresas privadas normas restritivas de aplicação dos
recursos em pesquisa ou assistência na área de planejamento familiar, sob a
condicionante da autorização do õrgão máximo do Sistema Único de Saúde.

T;ata-se, pois, de uma exigência de s cabLda e que só concorre para o atraso
das pesquisas e descobertas científiGas. A prática ou método desenvolvido
por um programa de pesquisa na área do planejamento familiar .. para a sua efe
tiva. utiliz.ação, estará. sempre sujeito à autorizaçaõ governamental, sendo úi
viável a exigência estabelecida no § 2Q do art. 54. -

No tocante às entidades públicas, o princípiõ Já é válido, posto que os re
cursos públicos, para qualquer fJ.m, inclusive o de pesquisa, só podem ser u
tilizados com a autorização do órgão público competente.
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~c----------------Tr:)(TO/~lJSTIf'ICAÇÃO' -_-----------_I
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~,.-_~ T.[)lTo/olUSTlfIC...ÇÃO'---::....---------'----

~,.- '1.IH..."IOICO..ISdo/.u.CO..IUio,--....:--------

tJ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750531-1
.=;::...:=~::...: ...UTOR _

p: DEPUTADO UBIRATAN SPINELLI
ff-:PAI'lTIDO~

OS
,.- PLt::NAI'llO/COMls:s.iO/SuaCO..ISsio,--- _

tJ

No Substitutico da Coma.aejic da Ordem Social, SUPR!MIR:

(i) o § 4Q do art. 49;

(11) o art. 52; e

(11i) o art. 96.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1Q, do artigo 98 do subst í tucavo

tl§ 1Q __ Quando afetarem agrupamentos humanos expressivos, tais condições enseja
rão especial exacerbaçáo da pena", fixada na forma da lei.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA . Cabe à lei penal tipificar crimes •
• _0 ..

·0 § 4Q do art. 49 - vedação de capital estrangeiro, é matéria pertinente, agora,

á Comissão da O;dem Econômica , e , antes , à Subcomissão de Pruncdpdos ceraa.s ,

Intervenção do Estado (. •• ) e. da Atividade Econômica. O art.52 - propaganda cs:

mercial, compete ã Comissão da Família,Educ~ção, Cultura, Esportes, Ciência e

tecnologia e Comunicação, e, antes ã Subcom.saiio da Ciênci~ 2 Tecnologia e da f2.
municação. Todo o art. 46 versa, tema da Comissão do Sistema Tri.butário J e J ao!!

t as , da Subcomissão de Tributos, Partici})BCão e Distribuição das Receitas.

Equipal:ar o homicida dokoeç 7 a qualquer prática ou conduta deletéria que venha a-
. fetar "agrupameneos humanos", não se adequa à boa técnica legislativa, especia.!
mente no que diz respeito aos princípios do direito pene'L...

~ -
O homicido doloso implica voluntariedade manifesta de -tit'ar a vida de cut.rera, o
que difere fundamentalmente de prática e conduta deletéria ao meio ambiente ..

DEPUTADO lEIR.'\TAN SPlt:.ELLI

o texto cons t LrucaonaL para ser eficaz há de ser conhecido;e para ser conhecido

!lá de ser sintético, preca.sc e jamais reper í t avo , O anseio nacional não é ap~

nas por uma Conetn.t.uãnte , mas, principalmente, por uma Carta estável e austera.

Dessarte, faz-se necessãrio sistematizar os textos dos trabalhos das Comissões ,

contendo cada qual aquilo qie lhe é pertinente. Por isso mesmo , devem ser supri

midos 05 dr.spoaatdvos indicados.

Er\'lENDA 7S0532-~.

t?

~----------------T,[XTO/"usTl'IC ...çio----------------~

Altera a redação do Inciso UI, do art. 47 do Substicutivp que passará a ter a
seguinte redação

Art. 47 - Compete ao Estado :

FIlENIDA 750530:2~'

f: DEPUTADO UBIRATAN SPINEI LI
~PA.llTlOO--

POS I

lI! - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medicamentos,
tos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde.

JUSTIFICATIVA

prod.!!,

r.-r---------------- T,[XTO/.lUSTlfIC...ÇÃO _

Acrescente ao Substitutivo o seguinte art. 90, renumerando-se os demais arta.gos e

o Sub~tituti~o da Comissão da Orde~ Econômica. em seu art. 6Q, dispõe que o Es
tado atuara sobre atividade economica para controlar e fiscalizar a ação dos
agentes econômicos e para fomentar o seu desenvolvimento ••• "; Prossegue o Subs-
titutivo estabelecendo uma "ação supletiva" do Bstado" ••• que serã restrita, o
correndo somente quando comprovadamente necessária••• ti. -

Art. 90 - As entidades competentes para proteção, controle -e fl.SCêÜ-taaciio do
meio ambiente e do equilíbrio ecológico, organizadas ou Hnancí.adas
pelo poder público, terão cb'ragaucrí.amence por órgão decisório superi
or um conselho deliberativo paritãrio, composto por representantes do
Governo, de setor pr-odutavo e do público em geral.

§ lQ - Lei Federal r egukamentar à o funcionamento dos conselhos de Lãbezatavos
a que se refere o caput deste artigo.

Portanto, a emenda sugerida pretende harmonizar as normas constitucionais da 0E
dem Econômica..com a Ordem So~ial. tendo em vista que a iniciativa privada no se
cor de pt=ocli..o.:;~c e distribuiçao de medicamentos. produtos imunobiológicos e hemo
derivados e outros ãnsumo s de sdúde: diE'~{'Tls_a a açâo_ supletiva do .Estado. -

Por outro lado, com relação à preservaçãO' da soberania nacional, tt'ata-s::: de
principio já assegurado pelo Substitutivo da: Comissão da Soberania e Direitos
do Homem e da Mulher, razão pela qual torna-se redundante a manutenção da parte
final do Inciso III do artigo 47.

§ 2Q Observar-se-ão as seguintes normas, desde jã em vigor 7 na elaboração
da Lei'

a) As Sessões dos conselhos serjio públicas, garantí.ndo-ise em caráter
excepcional, mediante justificativa, a confidencialidade de documen
tos e depoimentos;

b) a fixação de normas, padrões e regulamentos deverão, antes de sua
promulgação, ter publicado para ccnhecamenco , críticas e sugestões de
todos os segmentos da sociedade, os cl:ité.rios té.cnicos, científicos e
sociais que levam a sua proposição, bem como uma análise de viabilida
de econômica e da conveniência tecnológica dos prccessos e métodos
disponíveis para a consecução das normas, padrões ou regulamentos pro
postos; -

'EMENDA 750533-7
~,...PtTIDO~

PQS

c) o perIodo entre a publicaçã; da prosposta e a decisão do assunto
pelos conselhos de que trata o caput deste artigo não serã Lnferaor a
90 daas ; e

~ TUTO/olUSTlFICAÇio----------------...,

d) será assegurado aqueles que durante o período de análise da propos
ta apresentarem por aacra.co críticas e sugestões à proposta, o direi:
to de exposição oral frente ao conselho na sessão de decisão da pr.2.
posta.

Suprima~se o art~go 93.

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a -redacâo original não aborda a questão de forma democrática
nem com a abrangência necessária. O fato principal de que o assunto . sob
discussão serã, na maioria das vezes, de ordem técnica e assim sendo deverã
estar consubstanciado em verdades insofismáveis quanto a validade das pl:Op~

sições apresentadas, bem como pela viabilidade t ecnol.dgaca de sua implemen
tação, torna essencial a participação não só da comunidade, mas também a
presença do setor produtivo relacionado com a matéria.

JUSTIFICATIVA

Não é pr~dente abrir-se mão, desde já, da poss~bilidade de

possuir armamento nuclear, pois torna-se dif1cil prever os desdobr~

mentos tecnológicos da corrida armamentista, ou a situação política

~nternacional, a médio prazo.
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JUSTIF!CAT!VA

Esse quadro deve se repetir e diversas unidades da F"~

deração. E é exatamente por isso que proponho a presente Emenda, na e~

perança de sensibilizar os meus ilustres pares para esse grave pro,l~

ma que poderá advir dessa proposta contida no anteprojeto.

Emhora resoei, te a pns Lção as sumí.da pelo eminente r~

lator quando procura excluir da possibilidade de acumulação a de dois
cargos privat!vos de Qédicos, não posso com ele concordar.

Essa discordância se deve ao fato de ainda não po~

su:r~CSt no nosso paIs, médic~s suficientes para o atendimento ao
povo brasile~ro, especialmente aos ~rasilejros situados no interior
dos Estados. Tanto assim que milha,es de municípios, hoje, não têm
a presença de Ul'l profissional da medicina. E, por isso, o seu povo
padece dianta óa incerteza e óa insegurança.

No meu Estado, o Al'lazon~s, por exel'lplo, nos quatros

anos pretéritos, só ccnseguil'los levar médicos para o interior do E~

tado, vindos do Rio de Janeiro, de São taulo e do Nordeste, graças à

permlss~~~!!dade contida no !nc!so !V do artigo 99 da Const!tu~ção

v:gente. Não fosse assim, ~ilhares de ama~cnense ter~am perdido a

v~da põr ahso~uta fa!;ê de ass!stência*~édica.

Se prevalece; a pcs~ção assum~da oelo em~nen:e ;e~~

tor, esta~elecer-se:. o caos no meu Estado,já que todos os Médicos
que tra~alham-ho~e nc interior do Amazonas possuem ou são detentrres
de dc:.s carnos .

IX- exigir,'Para a instalação de atividades potenc~almente

poluidoras do meio ambiente, elencadas em leis ord~nárias, a apresen
tação de estudo prévio de impacto ambiental, o qual serã submet~do
à apreciação da sociedade civ~l em audiências públ~cas, antes da de
cisão final pelo órgão competente. -

Dê-se ao inciso IX do Art. 89 a segu~nte redação:

ORDEM SOCIAL
'r.t:NJ,fIlI0/c:<llW".i.o"uaaOollluio-----------

Não convém renunciar, de imediato e permanentemente, a instr~

mentos que podem se revelar necessar~os até p~ra ~~ter a soberania

e segurança nacionais.

EMENDA 750534-5

=.- TIEXTO/o)U5TlfltAlfio --o- --.

Justif~cativa

EMENDA 750537-0@ __ ' " , __ " - _0,"_,.
l-DEPUTADA VILMA MAIA

-----.---~-- -- - --~. --- - ----~~----

Todas as atividades-de 'transformação efetuadas pelo homem
são potenc~almente poluidoras. Há que se discernir aquelas específ~

cas que possam apresentar riscos de ma~or comprometimento do meio
ambiente. A avaliação de matérias técn~cas deve ser da alçada de
um órgão técn~co competente que,como em outros países, ut~lizem as
audiência~públicaspara conhecer os pontos de vista da sociedade.

EMENDA 750535-3
t' DEPUTADO UBIRATAN SPINELLI

r:1.---------- PLuÂ"lo/eONlssio/llllc:OlllllSSio,------------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

=.- --- TUTO/olU5T1fICAÇiõ,"-------~---------

Altera a redação do artigo 47, Inciso 111, do Substitutl.vO da Comiss·ãó -d~ Ordem
Social que passará a se regar nos seguintes termcs:

_~J l~ ';'~~::_, J
tJ-c~ssiõ- ~A "ORDEM-;~~;~~~~:~,:" -=~ -~-_~~_J F~;;~~~>~_~7J

,~_._-- - --------- ------ -- -- - - 1!:l.1t" _l·,I,':._~:~ - - _. - -- -- ---- .----- 1
! . Acrescente-se ao texto constltoclonal t na parte concernente I
J às dlSposlções transltórlas:

I Art.) Os se:vldores ml11taxes ~ncluídos no servlço at~

I
vo até 1965, inclusíve os abrangidos pelas dlSposlções legals e espe

cíf~cas atualmente em V~90r, ao passarem â lnat~vldade ou que nela J;
-se-encontrem, gozarão as vantagens relat~vas às promoções preVIstas

na legIslação vlgente àquela época.

Art. 47 - Compete. ao Estado:

JUSTIFICATIVA

111 - a de dois cargos privativos de médicos".

= TfXTO/olIJ3TlFICAÇio---------:..---------,

Ver~f1ca-se que o poder Jud1c1ár~o reconhece o d1re~to a es

sas promoç§es, conforme se denota am alguns atos adm~n~strat~vos.

Com a Le~ 4.902, de 16 de dezembro de 1965, numa época de

aporrnalÁãade democrátlca, esses dlreltos foram revogados, preJudJ.can

do m~lhares de serv~dores mllltares que t~nham por certo e de dlre~to

a referida promoção. Com a Emenda Constltuclonal n9 26, de 27 de no
vembro de 1985, fez-se JustIça aos rru.La r a r e s an a s t i adoa i prcpomos que

essa mesma justIça se faça aos àcmals servldores ml11tares que na ép~

ca tInham por certo esse dlrelto.

JUSTIFICAÇÃO

A retIrada da promoção lmedlata ao passarem para a lnatJ.Vl-
.'J
dade, trouxe a esses serVIdores grandes preJuízos soclals, POIS, são

dlscrlffilnados na convlvêncla com seus ex-colegas que, com prerrogat~

vas e dlrel~os 19uals, embora seus ~dênt~cos, passaram a outro ni~el

hlerárqu1co depois de transferi~as para a reserva ou reformados.

SensLveis ao reclamo de rnllhares de serVIdores ml11tares

que t~nham assegurado o ~~re~to à promoção lmedlata ao pãssarem para
a Ànat~v~dade, ~nclUSlve QS. que serv~ram em zona de guerra, cabe-nos

no desempenho de mandato popular, restabelecer a e~ses servldores d~

re~tos anter~ormente consagrados na Lel n9 2.370, d~ 09 de dezembro

de 1954 e Le~s Espec~als n9s 288, de 08 de Junho de 1948; 616, de 02

de fevere~ro de 1949; 1,156, de 12 de Julho de 1959 e 1.267, de 09 de
dezembro de 1950, cUJa revogação causou-lhes grave ~nJustlça.

AUTalt--------~~-----

111 - disciplinar, controlar e estimular a pesquisa sobre medic.amentos, produtos
imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos de saúde, bem como pa'r-trí.ca.pa'r
de sua produção e distribuição, quando a in~ciativa r-r-í.vade não es t rvar- ca.pacita
da paca atuar nessas atividades.

Pdite-se'ao artigo 12 do SUBSTITUTIVO o seguinte inciso:
"ArL 12

COMISSAO DP ORDEM SOCIAL

A ação de E~í:ado deverã ser sempre supletiva, sobretudo nas atividades econõmi
cas em que a iniciativa privada encontra-se regular e adequadamente organ~zada.

No tocante à preservação da Soberania Nacional) faz-se desnecessário menc.ionar a
preceito por se trata.r de princípio implícito. EVid:ntemente) o Estado deve .sem
pre. atuar na defesa dos interesses soberanos da naçao ,

171.- --->,P'LEHAIllo/caUls3i.a/SUilCOIla.::I3i.o------------,

t:MENDA 7S05~6-1~

t:Constituinte JOSE DUTRA
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Essas promoções não acarretam a~~ento de despesa p01S, os

~erv1dores a serem benef1c1ados Ja percebem na 1nat1v1dade os proven

tos do pOsto ou graduação superlor ao que possuiam DO serviço at~vo e

os que alnda se encontram em at1v1dade é norma legal terem esse bene

fíC10, ao passarem para a reserva ou serem reformados.

Em face das razões expostas e cans~derando o momento soelal

e politlCO que se processa no País, pedlrnos aos senhores parlamenta

res seja a med1da acolh1da, p01S, ao enseJo da elaboração da Nova Car

ta Magna, Julgamos ser oportuna a ocaslão, para corriglr essa lDJUS

tiça, lmposta a ml1hares de servldores mllitares, que hOJe, vêem-se

frustrados, após tantos anos de serVlços prestados, às suas rcspectl

vas forças, Vlram seus direltos revogados. A esperança em vê-los res

taurados, crêem, dependerá exclu~lvamente, do gesto de elevada boa

vontade e do espirlto de justlça de que são possuidores, os Senhores

Const1tulntes.

JUS T I F I C A T I V A
"

É fora de düv1da a contribuição dos serviços da dona de casa na ge
ração de renda fumlllar, embora constítua urna e~onom1a inv~stvel ;
ignorada pelas estatíst1cas of1ciais. Por outro lado, m1lhõe~ de
mulheres t1verarn suas atividades profiss2onais supr~m1das po~ cau
sa dos serVlços desenvolvidos no recesso do lar~ Assim, até mesmõ
como medlda reparadora às mUlheres que não tiveram acesso a uma V1
da prof2ss~onal, se lmpõe a concessão da aposentadorla às danas de
casa~

=------------------- TC;no/.!L!STltl:t.;'it'----- . _

Dê-se esta redação ao Art. 29, XXV

Aposentador1a integrdl.

INCLUA-SE ONDE CDUBER:

= T[XTOIJUSTlfICAÇ4D

Art. ~ Ficam transformadas em funções de confiança, código LT-DAS,

do Grupo~Direção e AssessoramentoSuperiores, os atuais cargos em co
missão desse mesmo Grupo, assegurando-se aos ocupantes desses cargos,

sem vinculo com O Serviço Público, o Fundo de Garantia por Tempo de

Serv1ço correspondente ao tempo de serviço prestado nessa sltuação. r---... -,

JUS T I F I C A ç Ã O

A aoosentador1a deve ser 1ntegral.

• Não é Justo que o trabalhador ou traba~hadora tenham
redução nos seus proventos, exatamente, quando se ret1ram .da
ativ1dade funcional.

A aposentador1a é uma recompensa pelo trabalho dese~

VOlV1do nos vár10s anos de ativldade func10nal. Jamais se admi

t1rá que a aposentador1a seJa uma penal1zação f1nanceira ..

AUTOII--------------J
WILMA MAIA

EMENDA 750538·8,

CC

JUSTIFICA TIVA:

----------------- ---- ------- --,..;:--

EMENDA 750539·6
P-'C~;STIT~;;;_T~-~~~-~~;I~- '""_' _

• -----·-----~-··~ .. tl'-t'~l,.!;-,rr._ ..i.c---- -- -.---- --------~----

Acrescente-se ao Art1go 29 o 1nc1So XXVI:

JUS T'I F I C A ç Ã O

í- -_._--

Func~onamento de creches, para atend~rnento dos fl1hos

dos trabalhadores e trabalhadoras, no iocal de trabalho, mant1

das pelo Estado e pelas empresas pr1vadas.

A asslstêncla à mUlher e ao f~lho, desde o nasc±mento,

bem corno a criação de creches e equ1pamentos soc1ais de apoio à

família são fundamenta1s para que homens e mulheres realizem-se,
sat~sfator~arnente, como pals e proflss1onals.

É 1 portanto, lnd~spensável que a nova Constltuição

flrme prlncípl0 a tal respeltO.

Acrescente-se que por "sa t a s Ea t or i amon t s '' o que se guer

dizer é que só aSSlm as pessoas terão cond1çôes 19ua1s de traba

lho, tranqu111zando-se em relação a seus f11hos, que, por sua'

vez, terão condições de desenvolvlrnento saudável e dlgno.

As creches não podem estar v1nculadas, apenas, aos d1
re1tos trabalhistas.

Não obstante a obr1gação das empresas de manter cre _

ches para os f11hos de seus empregados, o Estado deve responder

pela nccess1dade bás1ca da guarda e educação das crlanças, de~

tro de uma 11.nha de atend1mento à rea11dade brasJ.le1ra.

:;T ------

-----~

-- - ~ f'l'.u~ro/r.r" ...'~SAO/sL'rtC()JII,'tsio·- -- - - ~ --- - --- - - - "J
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Vlsa a presente emenda corr1g1r situação ocorrente em alguns ór

gão do Poder Judiciário (Exemplo: Supremo Tribunal Federal) e que

consiste em servidor ocupar cargo em comissão, pormais de dez anos

sem direito a qualquer garantia.

Como se sabe, em decorrência do advento da Lei nQ 6.185/74, que

definiu o regime jurídico da CLT para os servidores públicos em ge 

'ral,o GOverno Federal reestruturou o Grupo-Direção e Assessoramento

superiores para instituir, também, como norma, o regime celetista

aos ocupantes dos cargo em comissão, os quais passaram a denominar

se função de confiança.
Com QSS~ providência assegurou-se ao servidor, sem vínculo com o

Serviço Público, o direito à aposentadoria, e ao FGTS.

Pretende-se, portanto, com a presente emenda, estender tais gara~

tias a um restrito número de funcionários ainda não contemplados pe

las mesmas.

tJ- --- -'
_,o ----- T(.X;(l(,l\lSHrtC..~i./J-__--____ 1

,í
- -~ nC lU 1~'~-~a r::r:~o ao Art1go 57 o segu1nte teor:

§ 19 F1ca assegurado a aposentador1a às donas de casa, que
poderão contrlbulr para a segurlàade soclal.
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Dê-se esta redação ao Art~go 39, VII
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.EMENDA 750542-6'
liT--- - - - - .-.
L [)~P~'!'A.P!'. _liI~MA. ~.I!,__. _

í0 - '." -. ,. ---, - ..:
l COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
-- - - - - - -_. - --- ----- ------- --- _._--

Aposentador~a ~ntegral.

JUSTIFICAÇÃO

1______. .J

1;-1--·... c r -

l-__.!'[)_LJ
~-;~.~ ~_8.7J

l

EMENDA 750544-2 '\

t: Constituinte l"IL'1A "IAIA

,..,-, PLENAR10/coI,tISSÃo/sU8COWI~sio- ---,

, CO'H SSÃO DA ORDEM SOCIAL

= TEXTO/olUSTlflcAl;i,o-----------------,

Ad,te-se ao art. 31 o seauinte ~arágrafo:

Parágrafo único'- O título de domínio será conferido ao

homem e a mulher, eSDosa ou com~anheira.

JUSTIFICAÇÃO

A aposentador~a deve ser integral.
Não é Justo que o trabalhador ou trabalhadora tenham

redução nos seus proventos, exatamente, quando se retlram da ~

t~v~dade func~onal.

No caso presente, trata-se da empregada domést~ca que,

com sobejas razões, merece uma aposentadoria, sem redução no

seu salário.
Nestas cond2ções, é lmperl0so defender proventos ln

tegrals para a empregada ou o empregado dornéstlcoS que passam'

para a lnatlvldade~

EMENDA 750543-4
t: DEPUTADA VILMA MAIA

r-e-r-t-' Pr.CH.I;AfO/CO/,fISSÃO/SUBCOIll15SÃO-------------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

"" TtXTO/JUS1"lF'CA~io---------------

Acrescente-se, "a.n flne ll . , no art. 61 do aubs t i t u't i vo da Co

IDlssâo da Ordem Soc~al, a expressão liDE FINS LUCRATIVOS
ll

•

Art. 61 - É vedada a ap11cação de recursos públICOS, 1nclu

s~ve as receltas de ~mpresas estatals, para const~tu~ção ou manuten

ção de entldades de Prev1dênc1a Pr~vada de f~ns lucrat1vos.

JUSTIFICAÇÃO

Ind~scutíve~s propósltos SOCla~s Justlf~carn prevlàêncla pr~

vada sem flns lucrat2vos, de caráter complementar, dlst~nta da prev!

dêncla soc~al apenas pelos aspectos forrnals decorrentes da poslção de

cada uma, p01S o pensamento àoutrlnário, fundado nos làealS SOCla15 e

na preocupação de poupar pàra prover a sobrevlvêncla, a lDvalldez e a

velh~ce estã igual e un1formemente s1stemat~zado na unldade do dlre1

to prevldenc1árlo braSllelro.

A soc1edade prec1sa readqu~r~r conf1ança de que as le~s vo

tadas pelo Congresso Nac10nal, coma fo~ o caso da Le1 6.435/77, que
regulamenta e flscallza as atlvldades das entldaàes de prevldêncla

prlvada, serão respeltadas. Fo~ acreditando neste respelto que um m1
lhão e oitocentos roll trabalhadores brasllelros,apolados por setecen

tas 0mpresas que os empregam, Vlram concretlzar-se um ldeal de Just~

ça, tranqu111dade e paz soc1al tão almeJados e canqu1stado após lon~

9 0 S anos de estudos, àebates e negoclações com oS empresárlos e auto

rldades do País atlnglndo hOJe uma população asslstlàa superior a

seis rnl1hões de brasllelros.

A f~,muJ~ção ra?~Ea11zada não_d1st1n~e O J010 do • tr1go,
atlnglndo lnstltulções de lndlscutive15 propósltos SOClalS, que lnte

gra11zam benefíc10s secur~tár10s, contemplam grandes massas desprote
g~das, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dlnam~zam o desen

volv~mento econ7m~co nac~onal.

Por fl~, a presente emenda, numa l1nha de coerênc~a, compa

t1bi11za-se com a prev1são do Art. 49, § 29 do subst1tutivo desta Co

rnlssão.

O dire1to de reforma agrária.é um dire1to da famílla.
A concessão do título de domínio somente em favor do h~

mem, marido ou companheiro. tem provocado injustiças sociais.

No caso de morte do esposo ou companheiro, à mulher-viú

va não resta nenhum direito sobre a gleba.

A fim de evitar mais esta discriminação contra a mulher,

défendemos que o título de domín10 seja outorgado ao casal.

-------- --------------r--..------ ------'

EMENDA 750545-t
CC WILMA M;~o~------. ------~

t:= VII _ COMISS;L~~A~:GO~~~~~u5;~~~o;--------___"]

-------_lEXTO/JUSTIFICAÇÃO--------

EMENDA ADITIVA:

Dê-se a seguinte redação ao inciso 111, do Art. 11, do Substi
tutivo:

111 - a União, os Estados, os Teritórios, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão regime jurídico único para os seus seus
servidores da Administração Direta, Autarquias e Fundações, bem como
planos de Classificação de Cargos e de Carreiras;

JUSTIFICATIVA:

As Autarquias e Fundações são um braço alongado da Administra
Pública Direta. Daí a necessidade de se impor, também, a extensão do

regime jurídico aos servidores públicos das Autarquias e Fundações
porque estas já integram o Serviço Público, com idênticas final ida 
des atribuídas à Administração Pública Direta, principalmente em vis

ta de suas atividades terem correlação com as funções precípuas reI;
tivas às atividades-fim do Estado.

Assim, submeter os servidores autárquicos e fundacionais ao re

gime único, será apen~s co~rigir as atuais desigualdades de tratamen
to jurídico que oServiço Público vem mantendo.

Finalmente, vale resaltar que, pela legislação vigente, os ser
vidores autárquicos têm o mesmo regime jurídico dos servidores da A~
dministração Pública Direta. Não há porque retirar-lhes agora esse
direito. Por isso cumpre incluir, agora, as Fundações para colocar
sob o mesmo regime jurídico todos os servidores que prestam serviço

ao Poder Público. Excluem-se, apenas, as empresas públicas e socieda-
deSde econ~mia mi~_§.:__ - -----

EMENDA 750546~9'

ê: CONSTITUINTE WILM; ~IA
PLENUIO/COIlISSlo/sutCOWI:uio----- _

COMIssAD DA ORDEM SOCIAL

r>T----------------TEXTO/~U:lTI'IC ..l;i.o- --.,

DA SAÚDE

Altera-se o oarágrafo lQ do Artigo 54 P?ra a seguinte redação.
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CoMISSAO DA ORDEM SOCIAL
,...,r---------- flL...."IO/co...sslo/.lJ.COIfISSlo------------,

~~. -=- TItXTO/.,lUSTIFICAÇÃO-----------------,

""'101l'---------------
NOEL DE CARVALHOConstituinte

EMENDA 780549-3-

PJ
Parágrafo l' - O Estado assegura o acesso à educação, à lnformação

e aqs métodos cientificos de regulação da fertilidade, que não aten
tem contra a saúde, respeitado o direito de opção individuál.

JUSTIFICAÇÃO

Considerando que o termo fertIlidade diz respeito à possibilidade

ou não de uma fecundação, incluindo, portanto, também os individuos

Estéreis e o termo natal~dade diz respeito somente ao nascimento,

abrangendo apenas os indivlduos férte~s, Julgamos que O termo fer

tilidade é o mals adequado nesta redação.

Supomos que o Estado não oferecerá à população wétodos científicos

de regulação da fertilidade que atEntem contra a vida, Já que cabe

a ele assegurar o d~reib à saúde. Neste _sentido, propomos a alter~

ç~o da expressio I'que n~o atentem contra a vida l' , pela expressa0

uq u e n~o atentem contra a 5a~de", por acreditarmos que guarda maior

coerenC18 com a proposta apresentada.

Acrescentrar ao artigo 69 do substitutivo

§ 39 - Aos dirigentes sindicais é assegurada a particioação
em todas as comissões de sindicâncias de investigação
e de prevenção de acidentes e incidentes de trabalho.

JUSTIFICATIVA

Visa dar maior segurança ao trabalhouma vez que gar3~

te as entidades reoresentativas acesso a todos os detalhes da
peça investigatória e a oartir delas a criação de mecanismos
de fiscali~ação e medidas que visem a implementar uma maior
segurança no trabalho.

~---------------TUTO/,JUSTIFICAÇio- -,

EMENDA 780550-7

[J NOEL DE CARVALHO

___J r: -;~~ ..,--J
.. J t: ~-;~~-;08~

2:)'-0_---- -- -:- _0_'._'.-

SUPRIMA-SE O § 3 9 DO ARTIGO'49, DO SUBSTITUTIVO

i EMENDA 780547-7'

~
oo. .'''''0 _0'_

• Consti t u i n t e LAVOISIER MAIA
-------- --- - -- - - ~ . - - - - ~- .-

Emenda Substitutiva

JUSTIFI CAÇA0 Art. 89 - Incube ao Poder pGblico:

A intervenção e a desapropria~ã? dos serviços privados de sa~
de são medldâs extremas e desnecessaElas, que se não enquadram na
filosofla da política nacional de saude.

Se o te~to constltuclonal prevê que o se~or_pr~va80 d~ saúde
pode partiClpar, de forma complementar, na assl~tenCla a saude da
população, não é justo que se flÀem a lntervençao e a desaproprla
ção desse setor.

x - Asegurar às comunidades, mediante perlódico cadastramen
to e dlvulgação, o direito à informação quanto ao meio ambiente,p~

rigos e danos potencialmente contidos em produtos e processos.

JUSTIFICATIVA

AUfO~'--------------_

EMENDJ1l. 780548-5"
I!lc= C~nstituinte NOEL DE CARVALHO

GP"I\TIOQ~

por

O poder público, para garantlr à coletividade direito in~

lienável de dispor de ambiente ecologicamente seguro e sadio, deve
tornar dlsponíveis as informações,cadastrando e divulgapdo em publi
cação periódlca e padronizada os produtos de potencial risco ao am
biente e à qualidade de vida.

,- ..LUÃIlIO/COilISSÃo/.uIJCOlllllÃo-----------

eu CoMISSAo DA ORDEM SOCIAL

r.:']--------------- TUTO!,lU5T1'IC..ÇÃO--=--'---------- --,

Emenda Aditivasrçxo ~I

AUTOR' --,

TUTOIJUSTIf'ICAQio --,

ORDEM SOCIAL

EMENDA 780551-5 '-

f:J NOEL DE CARVPLHo

r.l---------- li'L.UA"IO/cOUISsÃo/cuacowlssio -,

Acrescente-se ao art. 8º o § iº, passando o oarágrafo
único a § 2º no substitutivo.

§ 1$ .. t assegurada a oarticioação de reoresentantes de
trabalhado~~s indicados oelos resoectivos s1ndicatos das cate
gorias em todas as Comissões de sindicâncias de investigação e
dE prevenção de acidentes e incidentES ainda que instaurados oor
órgão do Poder pGblico".

JUSTIFICATIVA

Visa dar maior segurança ao trabalho uma vez que gara~

te as entidades representativas acesso a todos ps detalhes -da

peça investigatória e a partir delas a criação de mecanismoss
de fiscalização e medidas que visem a imolementar uma maior

segurança no trabalho.

Art. Os trabalhadores migrantes terão estatuto oróorio que
deverá assegurar seus direitos,determinando a criação,oelo Pe

der Público,de órgão destinado a formular e executar. r,fuplítica
que concretize esses direitos.

JUSTIFICATIVA

Dentre o proletariadp brasileiro, o trabalhador camoonês mi
grante talves seja o mais dramaticamente exolorado e aviltado .
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AUTOR------- _

JUSTIFICAÇÃO

Incluir Seção 11 , DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS do
Substitutivo da Comissão da Ordem SocIal .

Art.14 - OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA SERAO :
§ 1º - EM NENHUM CASO OS PROVENTOS DA INATIVIDADE PO
DERAo EXCEDER A REMUNERAÇAo PERCEBIDA NA ATIVIDADE ,
OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇAO
Objetivo - O ACRÉSCIMO NO PARÁGRAFO EM CAIXA ALTA
VISANDO PROTEGER O DIREITO ADQUIRIDO •

Respeitando o DIREITO ADQUIRIDO evitaria o artifício
hoje usado , como transferências para fronteiras , nomeações em ~u!!.

ção , apenas para formar o lastro para aposentadoria .

EMENDA N2

Se a organização é livre , deve manter este principi
s6b todos os aspectos ,.inclusive no que tange a estrutura de cobra
ça da contribuição sindical .

Se o Poder Público influir na fonte de sua receita
pode a qualquer momento , criar condicionamento nos destinos dos si
dica tos e , êstes , deixariam de ser livres •

JUSTIFlCAÇAo

EMENDA 750554-0'

tJconstituinte ANTONIO UEND
,---------_ f'LEHAlIIIO/'COUI5S.;:O/SUBCOtolISSÃO- _e: COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

r;;--------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO-- --,

AUTOIt--------------

Emenda substitutiva

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Sem terra própria, ele é fprçado a viver em desunismo,nomadismo,
indo às mais distantes regloes do país para alugar sua força de
trabalho por preço vil ,trabalhando nas colheitas e passando f~

me nas "pontas de cidade" durante os períodos da entressafra.

Vivem esses em muitos lugares, no estado de_verdadeira ser
vidão que clama Dor uma ação doPoder Público e decidida e oro
gramada. Ignorá-los numa constituição que acima de tudo quer -se
instrumento de oromoção social do trabalhador brasileiro ,seria
imperdoável absurdo.

Em consequêmcia, a Lei Magna, nos termos ora propostos, de
termina que o legislador ordinário assegure os direitos dos m!
grantes através oe Estatudo próprio e crie, ao mesmo tempo, a ó~

gão que há de formular e executar uma política de defesa desses di
reltos. O migrante deve, à semelhança do índio, do negro, das pOP~

lações favelizadas, ter também um lugar na texto constitucional. E
na consciência' de todos nós, que há tanto assistimos passivamente
a esses atentados aos direitos humanos. O "bóia-fria" não pode co!!.
tinuar a ser apenas objeto de teses doutourals, mas o destinatária
de Providências concfetqs da sociedade que, nos seus mecanismo
inexplicáveis, o tem esmagado brutalmente.

_--------- ..lENÂI'lloICONISsiQ/SUllCOIll.SS;.O-----------

__--------------TUTO/.,lUSTlfIC,lçiO,---------------,

EMENDA 750552-3

tJ NOEL ~E CARVALHO

Art, 69 - Incube ao Poder Público:

• 'd d med'ante periódico cadastrame!!.X - Asegurar as comun1 a es, •
to e divulgação, o direito à informação quanto ao me10 ambiente,p~

rigos e danos potencialmente contidos em produtos e processos.

JUSTIFICATIVA

O poder público, para garantir à coletividade direito in~

lienável de disp~r de.ambiente ecologicamente seguro e sadio, deve
tornar disponíveis as informações,cadastrando e divulgando em publ!

. 'd' e padronizada os produtos de potencial r1SCO ao a~cação peno 1ca
biente e à qualidade de vida.

EMENDA-7S0555-Sr- AUTOR _

P: Constituinte ANTONIO UENO
,- I'l.f.NAIIIIO/CON.'sio/SUBCOWISSÃO--'---------t: COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

= TEXTOI.H.sTFlcaçÃQ ...,

EMENDA Nº
Estabelece salvaguarda constitucional para a manuten

ção do poder aguisito dos benefícios previdenciários
Inclua-se no Anteprojeto do texto constitúcional , na

parte relativa à Ordem-Social , os seguintes dispositivos :
~ DA ORDEM SOCIAL •
Art. - Os benefícios de prestação co~tinuada pagos pe

la prevIdência social serão reajustados sempre que ocorrer a depreci
ção da moeda , a fim de que seus valores mantenham , permanentemente
a expressão monetária da data de concessão .

Art. - O valor dos benefícios de prestação c~ntinuada

pagos pela previdência social não poderá ser , em hipótese alguma
inferior ao salário mínimo .

JUSTIFICAÇAO
A partir do momento em qJe , no início deste século ,

a filOSOfia do Estado Providência passou a inspirar , de forma domi
nante , os sistemas de governo das principais nações civilizadas do
Globo, a previdência social foi erigida à condição de instituição
fundamental .

E • de acordo com as pregações de Maurice Diverger
George Burdeau e Leon Duguit , bem como de conformidade com a conceR

·ção ~oje predominante na consciência coletiva de todos os povos , pr

tr=PAATI00=:J
PE'

COMISSAo DA ORDEM SOCIÀL

EME.NDA Nº _
Incluir , Seção 11 1 DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS f

do Substitutivo da )Comissão da Ordem Social .
Art.17 ••••••••••••
§ 1º _ A ORGANIZAÇAO SINDICAL É LIVRE E O PODER PÚBL
CO NAO INTERFERIRÁ NA COBRANÇA DA CDNSTRIBUIÇAO SINO
CAL .

_~ .,-- TEltTO/JUSTlfICAl;ÃO-----------------,

_--------- PLfNA'Uo/CO'NISSÃO!$UBCOWISs.lO-----------,

'~DA 750553-t.' 'UTOO---~---'
f? Constituinte ANTONIO UENO
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ORDEM SOCIAL

EDUARDO JORGE

CDMIssno D
_________ 'LUÁlll0/cOlll."io/SUICOM.,SÃO----------

JUSTIFICATIVA

Nem toda doença pode ser caracterizada como deficiência, des
ta forma é necessári~ que o termo doença conste neste dispositivo.

r.:or---,------------- n:xTo/Ju'TI'ICA,.ÃO---------------_,

~- EMENDA AO CAPITULO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PQ
BLICOS -

EMENDA 750558-2'
l::, -==:::...::=:==.. _

~,-_---:::~~~~==------'

.vidência social é , acima de tudo , seguridade , pessoal e familiar ,
identificada com a possibilidade de , qualquer um , ante qualquer
evento adverso , poder recorrer a um socorro que , na forma de contr

prestaçãu ou dever do Estado , lhe garanta uma sobrevivência condiR
na • No Brasil , a previdência social não ostenta essa característl
ca , porque a defasagem existente entre o valor de seus benefícios e
o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou . à
sua família , nos casos de velhice , invalidez ou morte , a possibi
lidade de proverem à sua subsistência , nas condições que lhes eram
habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade .

Várias são as causas dessa distorção . O sistema in
correto e , por que não dizer , capcioso de reajustamento dos valo 
res dos benefícios , no entanto , é , ao nosso ver , o principal f~

tor desses problemas .,Por isso, assumimos a presente iniciativa,
objetivando inserir no texto da futura Constituição salvaguarda O'Je
impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo , através de mero
atos administrativos , de proporem reajustamentos de benefícios m!
diante a utilização de índices inferiores aos da inflação real veri
ficada em determinado período .

* - Altera o inciso XVIII do art. 29 do substitutivo, aumentando de
cento e vinte para cento e oitenta dias.a licença gestante, pa~

sando à seguinte redação final:

EMENDA 750556-6

tJ CONSTITUINTE VITOR BUAIZ
,..,-, PLENAfllO/cOf,lISSÃo/SUBCOl,lISSÃO----------

tJ COMISSJlO DA ORDEM SOCIAL

Art. 22 -

XVIII.- Licença remunerada da gestante, antes e depois do parto,
por período não inferior a 180 (cento e oitenta) dias;

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao artigo 89, o seguinte inc1so:

"Art. 89 - lncu.be ao Poder P~bllco:

XIII _ promover o cadastramento e a ampla divulgaçao

pública por 6rgftos oriciais dos produtos potencial'

mente perigosos para o ambiente e os seres vivos."

~ o período mínimo necessário, inclusive para amamentação, que'
a mãe nessa fase deve dar, de dedicação total ao recém-nascido como
forma de garantir um bom desenvolvimento futuro da criança.

A alegação de que havendo creche no local de trabalho, esse p!
ríodo não seria necessário, ignora o 'stress' que o transporte col!
tivo diário provoca ao trabalhador na sociedade moderna e o efeito'
negativo que isto tem na amamentação.

JUS T' I F I C A T I V A

~

-, EMENDA AO CAPITULO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PQ
BLICOS -

rr;DAT'~'ow06JB!

EDUARDO JORGE

cosrssao DA ORDEM SOCIAL

~---------- ~----J

Wr - - - - - - .,...-- - "LlNAIIIIO/CON'S'io/sUICOIllI"Ão _

l:.

EMENDA 750559·1
o Poder Público, para garantir à coletividade o direibo inalien!

vel de dispor de ambiente ecologicamente seguro e sadio. deve

tornar disponíveis as inrormaç~es. e divulgá-las amplamente. s2

bre os produtos de potencial risco ao ambiente e à qualidade de

viela

EDUARDO JORGE

EMENDA 750557-4

tJ
* - Acrescer do final da redação do inciso XVIII do art. 22 do sub~

titutivo a seguinte expressão: " e 180 dias quando a mãe esti-'
ver amamentando."

_________ flLIlNÂJIll0/c:oWlsllio/aulCOlil.S,io _

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL
~..T.~"o9t 06/87 JUSTIFICATIVA

~------------- ......._TUTD/olUSTll"IC"çio---------------_,

- EMENDA AO CAPITULO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES
PI1BLICOS -
~ - Acrescentar ao inciso VI do art. 19 a seguinte expressão

"de doença ou", ap6s •..• militância sindical.

Art. 19 - .

VI - ninguém será prejudicaoo nem privilegiado ...•.•....••.•

E o período mínimo necessário, inclusive para amamentação, que'
a mãe nessa fase deve dar, de dedicação total ao r~cém-nascido como
forma de garantir um bom desenvolvimento futuro da criança.

A alegação de que havendo uma creche no local de trabalho, esse
período não seria necessário, ignora o 'stress' que o transporte co
letivo diário provoca ao trabalhador na sociedade moderna e o efei
to negativo que isto tem na amamentação. -

•....•..•......•..•.. , militância sindical, de doença ou deficiênci~

de qualquer ordem e de qualquer particularidade ou condição social;
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EDUARDO JORGE

COMIssno OA ORDEM SOCIAL

E evidente Que a complexidaqe das empresas modernas e a esP~

cific~dade de algumas categorias profissionais exige uma flexibiliób
de maior nesse aspecto da lei.

A necessária articulação e unificação de lutas das vá~ias

categorias tem se dado na prática com unificação de pautas, datas-ba
'ses, etc., porém sem tirar a autonomia de cada sindicato.~

- EMENDA AO CAPITULO DOS DIREITOS DOS TRABAL~ADORES E SERVIDORES PQ
BLICOS -

EMENDA 750560-4

fJ

r;;---------------TE:XTOIJU5T1FICAÇio--- -,

* - Dá nova redação ao item XIX do art. 2Q:
XIX - Higiene e seguranç~ ao trabalho na forma do art.50 e incisos.

EDUARDO JORGE

-~DMISSAO DA ORDEM SOCIAL

JUSTIFICATIVA

Soma com o articulado do capítulo da saúde que dá real contef
do a este direito.

EMENDA 750563-9'

tJ
,-- .LEIIARIO/cOM\Ssio/suacoMluia-------'-----

E?
=---- 1'UTOt"JUSTlf'ICAÇio --,

EDUARDO JORGE

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750561-2

tJ
E?

Substituir inciso 111 do art. 13 por:

~rt. 13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II~ -Voluntariamente após os 30 anos de serviço.

= T.EXTO/JUSTlf'ICAC;io --,

EMENDA AO CAPíTULO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS -

* _ Dá nova redação ao inciso 11 E

S2 do substitutivo,
dél art.

Art. SQ - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUTOII------- _
EMENDA 750564-7'

'(l' DEPUTADO 'vIVALDO BARBOSA I rr=';;;;.~
---------- .LUA"lO/co..lssÃo/suacOlllssÃO----_______ • TA

(!J COMISSA,) DA ORDEM SIJCIAL I F"J: a~USTIFICAÇ~O

........................................................................ " ..
11 - a unicidade sindical será buscada livremente pelos trab~

~hadores;

=---...,,--------- TJ:XTD.I.lIUSTI'lc ..;io --.

A necessária Unidade da classe trabalhadora deve ser con~

truída num processo político, e como uma opção de consciência da pr~

pria classe trabalhadora.

ElJENDA 110 'PARECER DORELATOR

-Suprima-se a parte final do art. 24, a partir de " ... resoeitados os direitos.....

JUSTIFICATIVA

EDUAROO JORGE

EMENDA 7S0562~ i
fl

Azedação dada ao díspoaí.tãva.é contraditória, uma vez q'Je não é 'possí
vel, ao mesmo tempo; extinguir acumulaçÕes não permitidas e respeitar situações •
constituídas anteriormente à promulgação da nova Constituição.

COMISS~O OA ORDEM SOCIAL
= '-.,-- n:XTOfolUSTlf'lC...ÇÁO --,

- EMENDA AO CAPíTULO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES DO SUBSTITUTIVO

* - Suprimir o inciso 111 do art. SQ do substitutivo.
EMENDA 750565-5

f? DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

JUSTIFICATIVA 'LI:N""IO/co.. lssio/.u.COlllssio _

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Pela redação desse inciso, "os empregados de uma empresa int~

grarão u~ mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou
a atividade da empresa;" categorias inteiras e vários sindicatos a~
serão muito prejudicados. Por exemplo : como ficaria um assistente
social, um enfermeiro, um médico ou um jornalista que trabalhe em
uma empresa química-farmacêutica? Teriam eles que ser desligados do
seu respectivo sindicato de assistentes sociais, enfermeiros, médlcos
ou jornalistas e serem obrigados a se filiar ao sindicato dos traba
lhadores químicos e farmacêuticos? Achamos que eles devem ter essa
opção, esse direito, se assim desejarem, mas não podem ser obrigados

. a fazê-lo como determina o inciso 111 do art. SQ.

.=--------------- Tt:XTO/olUSTII'IC&ÇÃO- -,

Inclua-se.na Seção IV, Capo I, Titulo I, do substitu
tivo do relator, o seguinte artigo:

Art. (••• ) - Os servidores públicos regidos pela le
gislação trabalhista, que hajam siqo adm!
tidos por concurso público, poderão ser
efetivados no regime de que trata o inci
so 111 do Art. 11, ressalvando-se-lhes o
direito d~ opção•
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Parágrafo unico - Salvo a hipótese previ~

ta no caput desse ~1 é vedada a trans 

formação do vInculo empregatlcio em esta
tutário, extinguindo-se, na medida em
que se forem vagando.

J:MENDA 780568-01
l: Deoutado Vivaldo Barbosa

&UTOtl -,

~.---_-------------Turot.lUSTlF'IC4Çio---- . .....;

guSTIFICATIVA
. EIJENOA AO PARECER DO RELATOR

'Acrescente-se artigo à se~ão I do capítulo I:

qom o estabelecimento do regime estatutário único
to~nava-se necessá~io disciplinar a situação dos atua~s servi

dores, regidos pela legislação trabalhista.
"Att.: Çci'nstituirá crime a violação dos dire~tos dos

trabalhadores fixadas nesta Constituição".

JUS T I F I C A T I V A

W.-- 'I.IIfUIO/CO"'I"iO/IUBCOIil.'SiO

C COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
= ......- TUTO/..USTI..ICAÇÃO -,

'F.MENDA 780566-3

·~oo VIVA!D:J BARRPSA

"UfU~---------------

A violação dos direitos dos t~abalhadores não deve ser

somada apemas por uma reparação civil, patrimonial. Por atin~'

gir aos e~ementos básicos da pessoa humana e da família devem

merecer um tratamento penal para que se possa alcançar Justi

ça social de maneira mais imediata.

r -"''''''=:J~ 4 ':.\ I _

L ,----------------------'

~_--_-------.. L~HAItIO/C~I"io/$OllC;O ..I"ÃO---------

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
,.,, TltllTO/JUSTlfICAÇio----.--------·

EMEI'iDA 750569-8

Pretende-se deixar claro que o regime jurídico ún!

co dos servidores da Administração Direta e Autárquica~

estatutário.

ElJENDA AO PARECER DO RRATOR
Dê-se ao inciso III, do Art. 11 do substitutivo do

relator, a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

-A União, os Estados, Os Municípios e o Distrito •

Federal instituirão para os seus servidores e de suas autar

quiasJ:m lei própria, como regime jurídico único, o estatut!

rio".

~:

Nova redação ao inciso IV do Art. 11

IV - Os cargos de direção e a~sessoramento serão exercidos privati

vamente pelos servidores da respectiva carreira técnica OU pr~.

fissional.

m;---------------- TlJtTQ/"IUSTtftC"çio- ~

ElJENOA AO PARECER DO RELATOR
, Dê-se ao caput do art. ~l, do substitutivo do relator

a seguinte redação:

Art. 11 - Aplicam-se aos servidores públicos cívis
união, Estados/ Di~t~ito Federal, Território e Autarquias
segUintes normas e;p~cíficas: .

JUSTIFICATIVA

Nossa administração não tem acompanhado a evol~

ção conveniente já verificada em outros países.
O provimento de cargos de direção das carreiras

técnicas tem sido feito sob ~ritério político, apenas aferido pelo
grau de confiança que as pessoas indicadas desfrutam junto às cupu
las administrativas em seus diversos níveis.

A competência técnica nutrida da especialização e

experiência, tem sido históricamente desconsideradas para o provi 
menta das funçóes de direção e assessoramento com os ma~s ev~den 

tes prejuízos do desempenho e eficiência dos respectivos órgãos pú

blicos.

as

da

.1.11'0..------ _
;~DA 780567-1
fi{: ~ADO VIVALDO BARBOSA

JUS'l'IFICATIVA

Objetiva-se deixar claro na Co~stitUição a abranqên 
eia dO termo servidor público.

o compromisso das chefias sob estrito critério

de "confiança" aliadb a permanente possibil~dade da. demissdo" ad

nutrum" faz dos dirigentes públicos servidores de seus superiores e

não do órgão ou da função. Submetem-se os dirigentes públicos lide. con

fj,ança" a alt6rnativa d'e cegamente _cumprirpm determinações supe~iorc;
ou se verem axonerados.

. 'O proviménto dos cargos de direção e assessora-.,.,
menta quando privativo das integrantes de carreira técnica õu profi~

sional gera espectativa muito mais positiva sobre o,desempenho . das

Chefias e dos .próprios 6rgãos.
. _ A conveniência antes de atender ao interesse ?OS
integrantes da carreira, corresponde o legítimo interesse social so

bre a eficiência da administração pública.

"------ - __~--- ----e.._ ~_---------~.-~-----_.-.
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A~~. 13 - o se~vido~ será opQsen~ado.

art. 13 a seguinte redação:

r---------- .r.uÁIlIO/co.. "do/IUICOllls3iO _mc: COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

JUS T I F I C A ç ~ O

As empresas estrangeiras que comerciam e produzem medica
mentos no Brasil impõem preços obtidos sem concorrência de suas ma
trizes no exterior, acabando por aumentar os custos dos remédios ne
cessários à população e também contribuindo para afetar o balanço
de pagamentos do País.

A medida proposta permitirá à Nação adquirir no mercado
internacional as m~érias primas necessárias a preços mais compensa
dores, barateando' ó produto ·em favor da população.

.ura"---------------
FLORICENO PAIX~OConstituinte

:EMENDA 750570-(

ti

% - Po~ Invalidez.

Idade.
7X - CompuJsorlamen~e aos se~enTo anos de

AUTQII'--------- _

Constituinte FLor.rcr.~ro PAIXÃO

EMENDA 750573-6'
tJ .J E'l:~;o-=:J

I"J,.U1JlIO/COAlI.5S-'O/SUBCOUI' , l O jf: COMISS~O OA ORDEM SOCIAL "

os
no

IXX. - VolunTor,omenTe opós 30 anos
rerVlçQ p~ro o homem e 2S onos poro o Mulher.

• POI·óg,.crfo On i co - Serão equ i ver I CnTes
cri~érios a volores para a oposen~ado"la'
sarviço púbJ Ico~'v,' c ~1'l~a,..

JUSTIFICAÇÃO
r.1r---------~- TrXTo/~USTI'IC.l;io---------~------_.

~ emenda visa a rei~orporar esse d~spo

8itivo no anteprojeto do Relator da Comissão,

por ele nãQ considerado, embora aprovado na sub.

comissão após longos debates. No e~~~~tnh~mento

da votação &F.r se terá nova oportunidade de jus

tificar-se a necessidade da inclusão da medida

na'futura Carta 1iaior.

Onae Couber:

Art. - Ficam assegurados, às entidades assistenciais,

todos os direitos e obrigações atribuídos em

lei.

JUSTIFICAÇÃO

A Legião Brasileira de Assistência, a FUNABEM, ~ o~-

.",

tras entidades assistenciais ou congêneres devem continuar au

ferindo as vantagens que lhes foram atribuídas em lei.

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

e,. se poss!vel l dilatar e5~a colabor?ção.

A Constituição Federal devprá assegurar esse direito,

pois ~ um dever de toda a sociedade auxili~r ~ essas entid~d~s

AUTOJt---------------
FLORICEND PAIxnOConstituinte

...... 'L,I[NiIllO/C;OUlssio/.-u.CONI33AO- _

'(1
~_-_---_---_-_--_TuTO/~Lln"lcA;i.o-------_---------,

Acresc~nte-se ao art. 22 o seguinte § 32

" § 32 - O disposto no inciso XIV não implica em re_

duÇ~o dó~alário.w

EMENDA 75Õ574~4··

C =~~~tit~~~t~- -- ~~~~~~~'~~RG~S-_-_-_-'-_--_-_- -_--_-.._J--l Cl n ;;~"O -- -)

-------~. t1iZ;Jí;:;J
~~- -- ----------.--...~-- ----1tKTO/.1I.:;r''''.:-=.:.io ._••• _

JJUSTIFICAÇIlO

A ~menda visa a reincorporar esse dispositivo no an~~

projeto do Relator da Comissão, por ele não considerado, embora
aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento
da votação se terá nova oportunidade de justificar-se a nece~

sidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.

Modifique-se a redação do item IX,do art.2º do ~ubstitutivo,

para o seguinte

Art. 22 .....•........... ' " "

IX- Salário familia à razão de 10%( dez por

cento) do salário mínimo,por filho ou dependente.

JUSTIFICAÇAO

--------------,-------

Entendemos que deve ficar estipulado o valor

d~ salário familia na nova Constituição,sendo esse o objetivo

da presente emenda.

LOnde couber:

Art. - A importação de matérias primas farmacêuticas para
.produçã? de medicamentos passa a constituir monopólio da União.

"'---------- ~d:...UllO/CONI33iO/SU.CONIS:siO ..,

COMISSIIO DA OROEM SOCIAL I' ~..,.~
.:» L Q9!Jó-/!~2.J

;.,,----~--------.uro.'-- __,
Constituinte FLORICENO PAtxAO

I'il'--------------- TlXTO/~u'TI..re..çio ~
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EMENDA 750575-2

t
~ --_.- -------- PLEN-'Rl0/cONI5SÃO/SUl:ICOhlI9!lÃO----------- -.-- _. J

"- COM~_"'00 OA Of!.DE M_?.QÇl!'L......____ _ _

estabrlecido o tempo d~ 30 anos para o homem e o de 25 anos pa-

ae

JUSTIFICAÇAO

Não deve haver discriminação entre o homem

mulher,no caso da aposentadoria compulsória. No caso da aposen

tador' . voluntária,por tempo de serviço,entendemos que deve ser

t: --';";~O--J
t:q-;.:2;~L8.--d

_.- .--- • -----------------ll),TO/,j'o;lIFC/lÇ,iO-- --- -- ---_.-
~J

Modifique-se o art.79 do Substitutivo,pela seguinte redação:

Art.79- Ao dirigente sindical e de entidade

de classe,é garantida a proteção necessária ao exercício de

sua atividade.

ra a mulher,bem como para os profissionais de Magistério,Enfer

magem J Secretariado.

JUSTIFICAÇAO

Necessário se faz ,assegurar-se na Consti-

tuição,a proteção ao dirigente sindical e aos dirigentes

entidades de classe,para p desempenho de suas atividades

representação.

de

de

EMENDA 750578-7'FJ------- ---- ----------AmR --._-- ------------]

Constituinte GEOVANI BORGES-.----------------- -----_.

__________•__ • lEXTO/Jll:lTlflC'ÇÃO • ------------

Modifique-se a redação do item IV do art." do Substitutivo,pelo

seguinte:

Art." ........•........•.•.....•..........•..•..

EMENDA 750576-1
tr~tituinte ;~~-;;;~~~~E:_S -----------] fl ;~~=:J

P__ o ---Co~~~;~~;~~~~O/~~~~O~;:""'~"o --- - -~---- - - -- J t: ~;:;~~!.m
7 ------------------ TUTO/JU.. Tlr CA';ÃO- - -----.---.-- :--

Modifique-se o art.'5 do Substitutivo,pela seguinte redaç~o:

Art.'5- Os proventos da inatividade serão sempre

IV - Os cargos em comissão ou funções de cqn 

fiança,~erão exercidos,privativamente,por servidores ocupantes de

cargos de carreira técnica ou profissional,lotados no orgão,exce

to os da confiança direta da~autoridade máxima de cada orgão ou

entidade.

JUSTlFICAÇAO

Entendemos necessária a inclusão das palavras:

iguais aos da remuneração dos servidores em atividade,para car

gos ou funções iguais.

JUSTIFICAÇAO

. lo Lados 110 orgão' ,como IAedida altamente moralizadora e como meio

de valorizar os abnegados e-capacitados servidorps,que muitas ve

tes são preteridos por elementos estranhos ao orgão ou entidade •

por mero protecionismo.

EntenQemos que a redação dada pela presente e

menda,simplifica o dispositivo e atende aos objetivos de conc~

der-se aos servidor aposentado,remuneração igual ao do servidor

em atividade.

.El~DA 750579-5·

C~--Ç~~~~~!~~~~~---d~Q~;~~'A~p~~_~~~__~ _-=-~=:~
l~ C~MIS~AO- o~ .~,:.~';~_;_;~;;:" ," ------ J l:..1 .., _. 1

LO_~...!Íl~ULJ

0. ;....--- .- -- _. ~.- ---- -------- 'l:ltTOIJlI,·,t'".I;;'n--- ---

r Modifique-se o art.'3 do Substitutivo,para a seguinte redação:

-:-1 -- --------- --~--------------lEl<tol.ltl~rl'lc".;;,,' _

Acrescente-se na Seção lI-Dos Servidores Públicos Civis,onde cou

ber,o seguinte dispositivo:

Art •..... Nenhum servidor público poderá percebe

a qualquer título,remuneração superior à da que é prevista para o

Presidente da República.

Art. 13 ' .

1- ..............•.••.......................
JUSTIFICAÇAO

II-Compulsóriamente,aos 65(sessenta e cinco)

anos dt' idade.

III-Vo~untáriamente,aos30(trinta) anos de se~

viço r'~rn o homem e aos 25(vinte e cinco) anos de serviço para

a m~Jhcr,bem como para os profissionais de Magisterio,Enferma -

Entendemos que a proposta acolhida pela Sub

Comissão dos Direitos pos Trabalhadores e Servidores Públicos •

deve ser mantida pela Comissão Temática,por se tratar de medida

altamente moralizadora.

gem e Scrretariado.



134 • vn·ComIIsáo da Ordem SoclaI

EDUARDO JORGE

~OMISS"O DA ORDEM SOCIAL COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

EDUARDO JORGE

=----_----'-------TlXTO'JUSTI'ICAÇÃO----------- -,

(J,---------- .LlIfAAIO/cONIUio/IUICOllussio----- _

EMENDA 780583·3AIITOR--------------

= UXTO'.rUSTIPtCAÇio----------------,

1":1---------.I.I:PNO/cOMISSÃO'SuaCOlHUÃO----------.,

:EMENDA 780580·9

l!J

substituir inciso 111 do art. 13 por:
- EMENDA AO CAPíTULO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SUBSTITUTIVO -

Art. 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
................................ .; _ .

1:11 _ li Voluntariamente aos 30 anos de serviço para o homem •

e 25 anos de serviço para a mulher.

* - Dá nova redação ao caput do art. 32, com a inclusão da ex
pressão: li sob regime de monopólio n, que passará a ter
seguinte redação final

Art. 32 - Incumbe à União organizar o Sistema de Seguridade
Social, sob regime de monopólio do poder público, com base nas se
guintes diretrizes

JUSTIFICATIVA

EDUARDO JORGE

COMISS"O DA ORDEM SOCIAL

".. -'- PLlNÁl'oIO/co ... "Âo/IUICOMISsio----------.,

A seguridade social para atingir a universalização da cober
tura, uniformização e distributividade deve ser uma atividade que fi
que no âmbito público.

AUTOIt--------------
.~DA 780581·7

l!J

"". TUTO/olUSTI'ICAÇio----------------,

EDUARDO JORGE

Art. 24 •••••••••••••••••••••••••• ~ ., •••••••••.•••••••••••••••••••••

..........................................................................................................................................
§ _ As atuais acumulações de empregos compatíveis de médicos •

serfto transformados em emprego único em tempo integral, preservadas •
as ~ontes pagadoras originais, até que se estabeleçam novos planos de
C8~gos e salários nas instituições públicas.

EMENDA 780584·1
tJ

COMISSAO DA· OROEM SOCIAL
,.,,---------- TIEXTO/JUSTIFICAÇio -,

JUSTIFICATIVA
- EMENdA AO CAP!TUlO DA SEGURIDADE SOCIAL

* - Dá nova redação ao inciso VI do art. 32:

. .

Esse procedimento evitará um descompasso entre a jornada de
trabalho e o valor do salário que, subitamente poderá se reduzir pela

metade.

Art. 32 - .

VI - Preservação do valor real dos beneficios, de modo que sua
expressão monetária conserve, permanentemente, o valor real da data
de sua concessão.

JUSTIFICATIVA

EDUARDO JORGE

~DA 780582-5

PJ

- EMENDA AO CAP!TUlO DA SEGURIDADE SDCIAl -

E histórico o achatamento das aposentadorias nas últimas déca
das. Esta redação visa impedir quálquer ambiguidade no principio e~

pressa no inciso VI.

EDUARDO JORGE

* - Substituir a expressão previdência no art. 31 por 'seguro so
cial' •

JUSTIFICATIVA

iEMENDA 780585-0
tJ
f:,--------C-O-M-I-S;~~·;~~MI~~O~;~O~s~~I--A-l-----------,

,.,,----------------TtXTO/.fUSTlP'ICAc;io-----------------,

Queremos substituir um conceito previdência ligada a um con
teúdo contratual restritivo, por um conceito mais abrangente de segu
ro social, coletivo e amplo.

- EMENDA ADITIVA AO CAPíTULO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SUBSTITUTIVO -

* - Acrescentar ao caput do art. 33, após União :nEstados e Munic!
piosn•..• que passará a ter a seguinte redação final:

Art. 33 - O Sistema de Seguridade Social será financiad~ com
pulsóriamente por toda a sociedade, direta e indiretamente, mediante
as contribuições sociais precistas nesta Constituição e recursos pr~

venientes das receitas tributáris da União, Estados e Municípios, na
forma que alei dispuser.
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JUSTIFICATIVA Io art. 63 do atual substitutivo prevê :" serão unificados pro-,
gressivamente os regimes públicos de previdência existentes na data
da promulgação desta Constituição". Portanto não justifica que fique

.ausentes os Estados e os Municípios da obrigatoriedade da contribuiçã
que está prevista para a União.

EMENDA 750588-4
EDUARDO JORGE

r:;-r--------- I'&.lNAIlto/co.."sio/sUlc:OIlJ.uio-- _

COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

~--------------_Tl"XTO/olUSTI,.IC ...çio----------_------,

- EMENDA AO CAPITULO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR-

" - Acrescentar Inciso VII ao Art. 34, com a seguinte redação:

Art. 34 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ,
VII - percentual fixado em Lei de Seguro Estatal custeado

pelos proprietários de veículos automotores terrestres contra aci
dentes de trânsito.

JUSTIFICATIVA

Necessaria para cobrir gastos com o atendimento às vítimas
de acidente de trânsito, bem como de indenizações a eventuais
prejuizos a ~aúde e custear despesas çom recuperação e reabilit~

ção da saúde.

COMISS~O DA OROEM SOCIAL

!J
= TEXTOI,JuSTII'ICAÇiO ""]

re-t I"LI!N""IO/coulssio/aulcOMISSio----------,

EMENI:>A 750586-8
pu EDUARDO JORGE

EMENDA AO CAPITULO DA SEGURIDADE SOCIAL -
EMENDA 750589-2 ~

PL:ENA"IQ/ÇQlIlllSiQ/SU.COllus:liO-- ~O"T4~

ê=o9I06J87 JCOMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EDUARDO JORGE

Art. 34 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dá nova redação ao inciso I do art. 34:" -

... 4O ..

I _ contribuição dos empregadores incidentes sobre a folha

• de salários e sobre o faturamento ou receita;

~-.:..--------------T!:XTO/.luSTI'tCAÇi.O----------------,

EMENDA AO CAPÍTULO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SUBSTITUTIVO -

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A contribuição patronal passa a ser sobre o faturamento
das _ empresas, que, dificultará as manipulações.

A criação de um fundo nacional de seguridade deve garantir
uma aplicação uniforme e equilibrada desses recursos em todas as c~

madas sociais e entre todas as regiões do país.

Trata-se de um alto' preço para o poder público : 19) abre mão
de' receitas que poderiam reforçar a saúde e a seguridade social;
2g) repõe com verbas orçamentárias este recurso que deixou de entrar.

a efeito de fiscalizar OS profissionais liberais não suas re~

das, não cobre esse risco •.

EDUARDO JORGE

EMENDA 750587-6'
tJ EDUARDO JORGE

r:-r--------- ,1.Il"... ,UO/c:01l15Sio/.u.COIl15S10-----------,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750590-6

l!J
r:-r--------- rL(lIfAIUO/c:O"ISSÃO,..UICOll"SÃO----------,

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

r:-r---------------TUTO/.lu'l.fICAÇio----------------,

- EMENDA AO CAPITULO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SUBSTITUTIVO -

" - Dá nova redação ao artigo 37, que passará a ser a seguinte

= n:XTO/
oIus'O".rlcAçio

,

E~IENDA AO CAPíTULO II, DA SEGURIDADE SOCIAL, DO SUBSTITUTIVO -
Art. 37 - As contribuições sociais e os recursos provinientes

do orçamento da União comporão o Orçamento Nacional de Seguridade S~

cia!.
" _ Acrescer inciso VII ao art. 34, com a seguinte redação

Art. 34 - ..•..••...••.•.•....••.......................•..•
.....................................................

VII - seguro de acidente do trabalho custeado pelas empresas

e gerenciado pelo poder público.

§ 19 - Serão constituídos Fundos Nacionais específicos para as
áreas de Saúde, Seguro Social e Assistência Social, soblEsponsabilid~

de dos órgãos de adninistração pública federal correspondentes.
§ 2g - Os Fundos referidos no parágrafO antrerior serão com

postos por recursos consignados no orçamento nacional de Seguridade
Social.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICJ\TIVA

o relator especificou muito bem uma serle de fontes de recu~

50S para o Sistem~ de Seguridade Social, nossa contribuição visa g~
tir os recursos para prover as necessidades do trabalhador acidentado
no trabalho, bem como para indenizar eventuais prejuízos à sua capac!
dade laborativa ou outra função, decorrente ao exercício de seu trab~

lho e para custear despesas de recuperação e reabilitação profissi~.

Se não se constituirem os Fundos específicos há a tendência
de o MLinistério encarregado da Saúde ficar dependente daquele que
administra o. Fundo Nacional de Seguridade Social.

E necessário sim, um orçamento de Seguridade Social consolid~

do, com vistas a uma maior racional~dade das ações dessa área e um
crescimento global dos recursos correspondentes.
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EDUARDO JORGE
.nham a data de sua concessão num limite máximo de 20 salários ~í

J.mos.

* - Acrescer ao art. 39 do substitutivo mais um parágrafo, que
será o 22 , com a seguinte redação :

Art. 39 - •.•...•..•. o •••••••••• o ••••••••••••• ••• •••• •••••••

§ 22 _ Serão d~~tinados nunca menos de 25% dos recursos do
Fundo Nacional de seg~~idade Social ao Sistema Unico de Saúde.

JUSTIFICATIVA
P senoor relator no seu artigo 23 prevê interessante mecanismo

le recomposição salarial em um prazo de la anos visando corrigir I

inJu_clças e arrochos salariais das últimas décadas. No caso dos
aposentados porém eles não podem esperar tanto. ~ necessário que o
cruel achatamento de suas aposentadorias sejà revisto imediatamen
te para que possam ter um conforto merecido no final da vida.

Estabelecemos um limite de recomposição em 20 salários minimos.
Sugerimos os princípios de seletividade e distributiva.

JUSTIFICAÇllo

CDMIssllo DA ORDEM SOCIAL

- EMENDA MODIFICATIVA A SEÇAO DA SAODE DO SUBSTITUTIVO -
1":'1,----------------T..XTC/JUSTI'ICAÇio----------------,

IEMENDA 750594-9..

~l· ...:E:;D~U~A~R~D~O-::!.J~O~R~G=;_TO_.===========================J pc;;TIOO~
.-- PLU...,IllO/CON.SSiO/iuICOlfllSio----------

j
~D1T"----,

LtJ ~~~~~~~~~~'-- , to9I 06187 J

Esse tem sido o patamar mínimo de gastos -do setor com saúde.
Com a unificação e " com O comando aaministrativo único em cada ni
vel de governo" previsto no art. 46, inciso I, do substitutivo é
essencial pré-fixar este limite que será automaticamente repassado
ao Sistema Unico de Saúte, evitando conflitos administrativos e lu
tas por controle orçamentárIo internamente no Sistema de Seguridade
Social.

• - A seção I, DA SAODE. passa a ser CapItulo DA SAODE, reordenando
os demais capítulos e seções do substitutivo.

JUSTIFICATIVA

EDUARDO JORGE

COMIsslIo DA ORDEM SDCIAl
~_-------- I'LC"..."IO/co louss i o/ IUl c:OIll .S5ÃO - - - - - - - - - - ,

A formulação apresentada pelo relator é um recuo em relação ao
acumulado na Subcomissão. Da forma como está apresentado, a SAUDE •
a nível administrativo e político pperde sua autonomia e torna-se um
departamento subordinado à Seguridade Social. Em vez de um Ministé
rio da Saúde fortalecido teremos um grande Ministro da Seguridade So
cial com um departamento de Saúde .

Esta'emenda se completa com outras que tratam da autonomia finan
ceira e administrativa do setor saúde.

AUTOIl'-------,-------,

* _ Dá nova redação ao art. 42 do substitutivo

-EMENDA AO CAPíTULO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SUBSTITUTIVO -

= TUTO!,JUSTIFICAÇio,----------------

'EMENDA 750592-21

tJ

Art. 42 _ A lei proverá para que os serviços prestados pelo
Sistema de Seguridade Social sejam fiscalizados pela comunidade.

EDUARDO JORGE

CDMIsslID DA ORDEM SOCIAL
r:T--------- I'LUAltto/cOIll.ssio/IUICO"'lssio----------

EMENDA 750595-T
tJ
tJ

Formulação aprovada na Subcomissão de Saúde, Seguridade e do
Meio Ambiente, e que lem muito mais força do que o texto atual, onde

fiscalização é trocado por reclamação.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA À"SEçAD DE SAODE DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

* - Acrescentar ao inciso IV do art. 46 a expre$são "Conselhos
de Saúde", dando a seguinte redação final:

Art. 46 - •...... o •••• , •••••••••••• o" •••••••••••••••••••

EMENDA 750593-1
(!J

IV - participação da população, por meio de Conselhos de
S~úde e de organizações representativas. na formulação das políticas
e no controle das ações nos níveis federal, estadual e municipal.

JUSTIFICAÇÃO
..".,. TUTO'...USTI'IC ..çio -,

• _ Acrescentar Artigo na Seção IV • Disposições Transitórias:

Art. o" Os benefícios de prestação,continuada concedidos até a
data de promulgação desta Constituição serão revistos a fim de que'
seja estabelecidos o valor real calculado em salários mínimos que '

Os Conselhos de Saúde eleitos diretamente pela população
usuária tem alcançado,em vários Estados do país, ótimos resultados
na integração povo-sistema de saúde com uma conotação de particip~

ção direta da população de grande alcance. Assim teríamos na par
ticipação popular prevista a possibilidade dos usuários eleitos dl
retamente para esse fim pela comunidade ao lado de representantes'
indicados por entfdades institucionalizadas e associativas.
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EDUARDO JORGE
r- .LINAltlo/coN.sslo/lulcoIlIUÃO _

EMENDA À~AO-DA SAÚDE DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Formulação acolhida por unanimidade na Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente e que completa com um aspecto importa~

te a redação dada pelo relator, pois é possível que informações so
bre avaliações feitas na decorrer da vida profissional dos trabalha
dores seja sonegada por empresas e outros responsáveis.

11 - informação a respeito de atividades que comportem riscos
à saúde e dos métodos de controlá-los e dos resultados das avaliações
realizadas;

JUSTIFICATIVA

r:,,---------------nxTO/oluSTlfICAÇio-----------------,

:fMENDA. 750599-ô'
C_I 1 L;;'lDD=:J

tJ 'I

AUTOIt---------------,

JUSTIFICATIVA

que fica mais claro a determinação para que o Es:-
setor de decisiva importância para a soberania na

EDUARDO JORGE

- EMENDA À SEçAO DA SAÚDE DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR -

Julgamos
tado invista neste
cional.

!.J

Art. 47 - o ••••• _o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - 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, medica
mentos, equipamentos médicos e odontológicos e hemoderivados, estabe
lecendo uma relação básica de produtos com rigoroso controle de qual!
dade, visando torná-los acessíveis a toda população.

* - Dá nova redação ao inciso 111 do art. 47

r:r-----.----------TUTO'JUSTIf"ICAÇio-----------------,

= PLUI""IO/CONlssio/su.COM.ssio -,

EMEINDA 750596-5

f:J

EMENDA 750597-3
[!J EDUARDO JORGE

* - Acrescer ao final da redação do incisa 111 do art. 502 a
•expressão "vedada redução salarial", que teria a seguinte

redação final

Art. 502 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - direito de recusa ao trabalho em ambientes sem controle
de riscos, com garantia de permanência no emprego, veda9a redução s~

larial;

pr;:D.'.---:-I'w06-.1.Jrl.JCOMIssAD DA ORDEM SOCIAL
________ .LUAIIllO/co.."slo/IU.co....sio----------

~ _ EMENDA À SEçAo DA SAÚDE 00 SUBSTITUTIVO DO RELATOR -

r:r TUTO/JuSrlfICAQiO --,

* _ Acrescentar parágrafo único ao art. 47, com a seguinte
redação

JUSTIFICATI,VA

Art. 47 -

Parágrafo único - O volume mínimo dos recursos públicos
destinados pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal corre~

ponderá anualmente a 13% das respectivas receitas.

Completa o excelente artigo 50 com um dispositivo essencial
para que o trabalhador possa realmente exercitar o direito de recusa
previsto no inciso 111 deste artigo.

JUSTIFICATIVA

EDUARDO JORGE

COMissAo DA ORDEM SOCIAL

Comprometendo no mínimo 13% das receitas públicas com a ate~

ção à saúde, procuramos compatibilizar esta proposta mais segura e o
peracional com a meta prevista no relatório da Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente, de se gastar, entre dispêndios público~

e privados, 10% do PIB com saúde no Brasil, equiparando o país a ou
tros no mund? 'que têm gastos semelhantes e conseguem ter um sistema
nacional de saúde de boa qualidade.

EMENDA 750600-7

tJ
r----------'LlH&IIlIO/CONISSio/IUICOIfISdO'----------

f:J
r:r---------------Tt:lCTOI.Junl'lcAcio-----------------,

~ - EMENDA À SEçAo DA SAÚDE 00 SUBSTITUTIVO 00 RELATOR -

* - Acrescentar ao artigo 50 mais um inciso, que será o y, com a

seguinte redação :

Art. 50 - •..••..•••..•••••••••....•......••.•............••

EMENDA 750598~ I ...
tJ EUDARDO JORGE
= "L~..AlIlo/cO...lnio/su.CO..ISsio----------,

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

V - livre ingresso nos locais de trabalho de representantes
sindicais para ouvir os empregados a respeito das condições de •
trabalho e acompanhamento da ação fiscalizadora referente à segu~

ça, higiene e medicina do trabalho.

JUSTIFICATIVA

= TIEJlTO'..USTlI"IC..ÇjiO---------------,

EMENDA À SEçAo DA SAÚDE DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR -

~ _ Acrescentar ao inciso 11 do art. 50 a expressão" e dos resu!
tados das avaliações realizadas", que passará a ter a seguinte red~:

Art. 50 - •..•...•...•.•. .,........•........... - .

Dispositivo acolhido por unanimidade na Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente, e que ~omplementa o previsto no inci
so IV; aqui trata-se de garantir que os sindicalistas tenham acesso
aos ambientes de trabalho, Somariam-se eles a~sim, àqueles trabalh~

dores que dentro das fábricas foram eleitos para os órgãos internos
de controle das condições de trabalho.

.....................................................................
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COMIssAo DA OROEM SOCIAL

EMENDA AO CAPíTULO 11, DA SEGURIDADE SOCIAL, SEçAo I, OA SAÚDE
DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR DA CDMISS~AD -
* _ Dá nova redação ao § 1º do art. 54, que será a seguinte

Art. 54 - •••••••••••.••..•.••.•••.•.•.•.•.•..•.••.•..••••.

r.õ--------- .LI: ....'uo/CO...ssio/.U.CO.IUio----------,

r::-r TCllTotoluSTI'ICAÇio -,

EDUARDO JORGE

COMIssAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA ASEçAo DA SAÚDE DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

* - ACRESCER PARAGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 50, INCISO IV, COM A
SEGUINTE REDAÇA~

l!J

r - - - - - - - - - 'LIN...'IilO/co ..ISsio'.u.CO.IUÃO------------.,

~
r::-r---------------TUTO/tlUS·I'IC.lÇÃO----------------,

~A 750601-~

(!J

Parágrafo único - As pessoas que detêm o poder de decisão so
bre a organização do processo produtivo serão responsabilizadas jud!
cialmente pelos acidentes relacionad05 às condições de trabalho. -

..................................................................
§ 1º _ O Estado assegura o acesso à educação, à informação e

aos métodos cientificos de regulação da fertilidade, que não atentem
contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.

JUSTIFICATIVA

Preenche-uma lacuna do art. 50 do substitutivo do relator
da Comissão, adotando um dispositivo que em situações semelhantes
foi previsto nas seções de Seguridade e do Meio Ambiente;

Sem esta responsabilização judicial as normas previstas nos
dispositivos do art. 50 perdem muito de sua eficácia.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o termo fertilidade diz Fespeito à possibili
dade ou não de uma fecundação, incluindo, portanto, também os indiv!
duos estéreis e o termo natalidade diz respeito somente ao nascimen

. to, abrangendo apenas os indivíduos férteis, julgamos que o termo f~

tilidade é o mais adequado nesta redação.
Supomos que o Estado não oferecerá à população métodos cienti

ficos de regulação da fertilidade que atentem contra a vida, já' que
cabe a ele assegurar o direito à saúde. Neste sentido, propomos a
alteração da expressão "que não atentem contra a vida", pela expres
são "que não atentem contra a saúde", por acreditarmos que guarda I

maior coerência com a ~roposta apresentada.

AUTOIII---------;------

EDUARDO JORGE

cOMIssAo DA ORDEM SOCIAL
r::-r TllCTO/olUSTIPICAÇio -,

- EMENDA ASEÇAo DE SAÚDE DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR -

*- Acrescentar paDágrafo único ao art. 51, com a seguinte
redação

EMENDA 750604·0
tJ Deputado FABIO FELDMANN

(l-C-0-M-I-S-S-II-0-D-A-0-R-D-E-M- ';;;;/~~"'ÃO/'uacO""ÃO

r::-r---------------'TlEXTO'"'USTl'ltAÇÃo----------------,

~APfTULO DO MEIO AMBIENTE

r::-r TI:XTO/olUSTIPIC::AÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO S/3

A redação passa a ser a seguinte: "Proíbe-se no territ~

rio nacional a instalação e funcionamento de reatores nucleares para
produção de energia elétrica, exceto para finalidades cientificas.

r;-:0ATA-mJ5 106J87

-~os termos em que foi redigido o inciso, coube ao Poder
Público o ônus constitucional de recuperar as áreas degradadas, o que
é indesejável do ponto tie vista social e incoerente dentro do ,espír!
to que norteou o relator na elaboraç~o do TItulo "Do Meio Ambiente".
~sto em função do fato de caber ao degradador a responsabilidade pela
indenização ou recomposição dos tlanos por ele causados. conforme o p~

rágrafo 2~ do artigo S/8. Como aceitar, pois, a redaç~o do inciso V a~

tigo 8S/?
'~umpre assinalar que tal observação foi formulada dura~

te o Dia Mundial do Meio Amb~ente, no auditório Nereu Ramos - quando
~erca de uma centena de entidades científicas e ambientalistas do p~

~s apresentaram suas sugestões ao capitulo ambiental.

Adicionar no inciso V do Artigo 8S/ a express~o "asseg.!:!.
Tar" , de forma que o incisiso passe a ter a redaç~o "assegurar a r~

-euperação de áreas degradadas".

.JUSTIFICATIVA

":"1'" -.,. ..LI!"Â"~/cO.. IS'io/.u.COMI..io----:.------
f: COMISSIIO-DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750605-8
liJ AUTOIt

[- Deputado FABIO FELDMANN

Art. 51 -

JUSTIFICATIVA

Parágrafo único - A política de Recursos Humanos do Sistema O~

co de Saúde garantirá aos profissionais de saúde : planos de cargos e
-salários com alternativa de carreira; isonomia e equiparação salarial
nos níveis federal, estadual ~ municipal com equiparação entre ativos
e inativos; admissão por concurso público; incentivos à dedicação ex
clusiva e tempo integral; capacitação e reciclagem permanente.

Outros atributos gerais como estabilidade, sindicalização, di
reito de greve, etc., estarão previstos no Capitulo dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, já esses citados no parágrafo pr
posto, porém, julgo que devem ficar explicitados como princípios de
uma política de recursos humanos do Sistema Onico de Saúde, pois são
essenciais para se atingir os objetivos previstos no art. 51 do subs~

titutivo do relator.
No substitutivo do relator Artur da Távola da Comissão VIII,

no Capítulo da Educação, Cultura, Esportes, Lazer é Turismo, que diz
que a educação, direito de cada um, é dever do Estado, garantindo no
inciso V do art. 22 : " V - valorização dos profissionais de ensino'
em todos os níveis, garantindo-lhes : estruturação de carreira nacio
nal; provimento dos cargos iniciais e finais de carreira, no ensino
oficial, mediante Joncurso público de provas e títulos; condições co~
dignas de trabalho;. padrões adequados de remuneração; aposentadoria

'~os vinte e cinco anos de exercício em função do magistério, com pro
ventos integrais, equivalentes aos vencimentos que, em qualquer época
venham a perceber os profissionais de educação, da mesma categoria,~

drões. postos ou graduação; direito de greve e de sindicalização;".
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§ 19 - As demais atividades nucleares serão exercidas
mediáote rígido controle do poder público, assegurando-se a fiscaliz~'

ção supletiva pelas entidades representativas da sociedade civil;
§ 2g • A responsabilidade por danos decorrentes de ati

vidade nuclear independe da existência de culpa, vedando-se qualquer
limitação relativa aos valores indenizatórios.

§ 3g - Proíbe-se a importação, fabricação e transporte
de artefatos bélicos nucleares, competindo ao Presidente da República
o fiel cumprimento desse dispositivo, sob pena de responsabilidadepr~

vista na constituiçãO".

ao Congresso Nacional: a fundamental é a salvaguarda dessas reservas
da biosfera para esta e para as futuras gerações, razão de ser da ex
plicitação de tais ecossistemas em específico,-Do~ vítimas de uma d~

vastação brutal e tão célere que sómente o preceito constitucional PQ
derá assegurarsuarã.ntegridade para-: que .0 a própria Humanidade passa sobr~

viver -(tendo em vista os documentos cientificos internacionais adve~

tindo sobre o risco de um degelo parcial dos glaciais casa tal de~

truição não seja contida).

JUSTIFICATIVA

EMENOA SUBSTUTIVA AO ARTIGO 95
=_-------------- TCXTO/olUSTlPICAqio---- --.

JUSTIFICATIVA

tJ"PMPAIITIDO~• PMDB

Nos termos em que consta da ante-projeta, a atuação das
rorças Armadas na defesa dos recursos naturais dependerá de lei a
ser emanada do Congresso -Nacional,. para q!;Je 0- dispositivo' constit~
cional adquira eficácia plena. Tal procedimento protelará o urgente
e nec~ssário socorro aos patrimônios vítimas de céleres ataques de
devastadores, contrabandistas e quadrilhas organizadas, tornando in2
cuo o próprio dispositivo proposto.

A redação passa a ser "em caso de'manifesta necessida
de, as Forças Armadas poderão ser autorizadas pelo Congresso Nacio
nal a atuar na defesa dos recursos naturais e na defesa do meio ambi
ente".

~---------'LI:IfÁ"IO/cOlllssio/.u.CO,.I..io--- _

l:ICOMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750õ07=-4-'
m AUTO"c: Deputado FABIO FELDMANN

EMENDA 750608-2"
e: Deputada FABIO FELDMANN

A redação proposta no ante-projeto representa na verd~

de uma consolidação tardia, anti-social, indesejável e retrógrada de
um p!ograma nuclear condenado não apenas pela sociedade científica i~

dependente brasileira e pela população, mas até pelas nações indu~

tr~~lizadas detentoras e dependentes dessas usinas, onde os próprios
empresários da nucleoeletricidade são hoje iluminados pela consciên
c~a de que o péssimo desempenho econômico desses reatores não compe~

sa sua extremada periculosidade. A roleta-russa de Chernobyl consti
tul-se e~ lição irrefutável de que a energia nuclear deve voltar aos

laboratórios científicos, em'escala experimental, sob pena de suici
dia coletivo, pânico e nuvens radioativas porem fim a todos os sonhos
e negócios. A recente rejeição de uma tonelada de extrato de carne
processado pelo Brasil e barrado pelo Depártamento de Agricultura No~

te-americano - feito com a carne importada de países europeus - ilu~

~ro irônicamente um detalhe: os ~specialistas de notório saber e pro
bldade do Governo que garantiram a saudabilidade das importações fei
tas pelo Brasil foram reprovados na alfândega norte-americana por rQ
tineiros testes sobre o teor de contaminação radioativa em alimentas.
•• A Irreversibilidade dos danos.à saude pública e à natureza, acarr~

todos pela liberação de radi~atividade, e a impossibilidade da Con
gresso Nacional em garantir atividades nucleares somente para fins p~

cíficos está motivando uma campanha nacional da Sociedade Brasileira
para a Progresso da Ciência, a respeitável associação que congrega tQ
dos os pesquisadores e sociedades científicas nacionais. A SBPC pr~

tende entregar a esta Assembléia Nacional Constituinte uma proposta
de emenda entitulada "O Brasil diz Não às Armas Nucleares". E seus
mais destacados físicas são os primeiras a reconhecerem que a pior
~omba atômica é um reatar nuclear: em caso de sabotagem ou conflito,
sua vulnerabilidade extremada seria o principal argumento para ras
~âr-se a pacto social em elabôração e instaurar-se, mais uma vez, a
tirania e o autoritarismo estatal, -pcr convenientes questões de "seg,!!
1:0nça" •••

PL.I:NA'UO/c:OIilIUÁO'IU.COMISSÃO----------

J
~D"'TA~f: COMISslIo DA ORDEM SOCIAL ~ 06/87J

.".,.----- TlXTo/.luSTI'ICAÇio --.

EMENDA MODIFICATIVA AO INCISO IV 00 ARTIGO 89

EMENDA AO ARTIGO 92

... ~~----_TUTO/..USTI..lcAqio,-----"""""'----------,

EMENDA 750606·6

~putado FABIO FELDMANN
A

'

ro

•

~ PL.u.llio/cOlol.ssÃo/aulcOMIUio,----------

f!l COMISsllo DA ORDEM SOCIAL

~~A"TIDO~

PMDB

~OATA~
'ov06J87

A nova redação proposta deve equivaler à originalmente
consubstanciada no relatório da Sub-Comissão de Saúde, Seguridade e
Meio Ambiente, com pequenas alterações. Qual seja, "definir, em t,!!
das as unidades da federação espaças territoriais a serem especial
mente protegidos, vedan1do qualquer modo de utilização que passa co~
prometer a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteçãd'.

Acrescentar à alínea "a": .•. "de modo a assegurar o uso
auto,.sustentado. dos recursos naturais".

JUSTIFICA\.IVA

JUSTIFICATIVA

A redação·proposta despiu o dispositivo originalmente'
contido no anteprojeto da Sub-Comissão de Saúde, Securidade e Meia A~

biente da principal regra a ser obedecida no que tange a Floresta Am~

zOnica, Pantanal e Mata Atlântica, qual seja, a de que a sua utiliz~

çlo esteja subordinada ao uso auto-sustentada de seus recursos nat~

rais e à proteção ambiental. Não basta que os planos sejam submetidos

A redação apresentada enfraqueceu o dispositivo, ao 'v~

dar apenas modas de utilização que ameacem a integridade de~
tos relevantes". A idéia original visava a proteção do espaça ,terrl
torial em seu todo e não apenas o "atributo relevante" - este últl
ma passível de interpr~tações ao sabor das interesses de agentes de
degradação que considerem irrelevante, por exemplo, a Mata da Tijuca

I
ou o Horto da Cantareira ...

L, ~
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Deputado FABIO FELDMANN

EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 90

= TIlXT'O!"tr.JTI.ICAÇÃO ,

Com relação ã assistência na ãrea do planejamento familiar, pode
os dizer que a mesma está prevJ.sta no item 11 do Art. 47 "prestar as
istência integral à saúde individual e coletiva", pois o planejamento
amiliar é uma das ações de saúde destinadas ã população.

Além do mais, o § 40 do Art.49 "fica proibida a exploraçáo direta
u indireta por parte de empresas e capitais de procedêncJ.a estrangei
a, dos serviços de assistência de saúde no País", deJ.xa claro a regu
amentação da utilização de recursos externos no Setor Saúde, não se

'ustificando a exceção feita neste parágrafo que ora solicitamos a su
ressão.

_UTO"--------------

r----------- .L'WUlO/cOMls'io/aulcOMI••lo----------
~ COMISsilD DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750609~1

tJ

EDUARDO JORGE

A redação proposta: nA fauna e a flora estão sob a tut!.
~8 do Estado, vedand~-se na forma da lei práticas que as coloquem sob
o risco de extinção ou submetam os animais a condições inaceitáveis

'de existência".
EMENDA 750613·9

tJ
&UTO"--------------

JUSTIFICATIVA
COMIssilo DA ORDEM SOCIAL

4 _ Dá nova redação ao § 2º do art. 54 :

l!..I
- EMENDA h SEçilo DA SAQDE DO SUBSTITUTIVO DD RELATOR -

r.r__-: TUTO/.lIJSTI'ICI,Ç,i,O -,

O.dispositivo existente no anteprojeto não é auto-apl!
cável, dependendo de lei para lograr plena eficácia. Por esta razão,
propomos a redação em epígrafe, que possui maior abrangência. como se
depreende de sua leittra.

Art. 54 - ~ .

'EMENDA 1.5061'0-4
~ DEPUTADO PAULO PAIM

crn~AIITIOO~

§ 2º - Os recursos int:~~os de entidades públicas destinados
a financiamento de programas de pesquisas ou assistência na úrea de
planejamento familiar só poderão ser utilizados após autorização do
órgão máximo do Sistema n~ico de Saúde.

JUSTIFICATIVA

Impossív~l sequer admitir ingerência de potências estrangei
ras que. através de instituições internacionais, procuram moldar- o
crescimento demográfico .brasileiro de acordo com interesses estranhos.
ferindo nossa soberania.

Esta questão é um caso de atividade eminentemente pública que
deve respeitar as opções individuais e familiares.

:!J
Inclua-se no substitutivo da Comissão da Ordem Social.

Art. A redução da jornada de trabalho prevista no inciso nQ ...• do
art. 2Q • não importa. em nenhuma hipótese. na redução do salário. re
muneração ou vencimentos,

=---------------TUTO/,fUITI'ICAÇio-----------_----,

EMENDA -75061'1-2
tJ PAULO RENATO PAIM

EDUARDO JORGE

COMIssilo DA DRDEM SOCIAL
= TlXTO/.l

US'l'tflCl,çio
-,

:!J

Adiciona incisos ao art. 2Q do substitutivo da Comissão da Ordem Social

r.r--------:------TUTO/,JUSTIF'ICAÇio----- ,

Inciso: Solução. no prazo máximo de 6 (seis) meses. dos litígios trab~

lhistas na esfera judiciária.

- EMENDA ADITIVA ASEçilo DA SAQDE DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR -

* - Acrescer ao art. 54 um 3º parágrafo com a seguinte redação

Inciso:
à época
lho.'

In~~dência de correção monetária e juro~ de mercado vigentes
sobre os débitos trabalhistas executados na Justiça do Traba-

Art. 54 - •.••.••.••.•.•.•...••...• ,•......•...••...••..••.••
§ 3º - O Sistema Onico de Saúde assegura assistência médica

integral a toda mulher nos casos de interrupção da Cgravidez.

Justificação: As emendas oferecidas são correlatas e dizem respe~to

as reclamatórias trabalhistas que se eternizam nas juntas e tribunais
desse país deixando o trabalhador a mercê da sorte.

rr="..."TIDO=]

r.r TlEXTO/,JUSTlPICAÇio -'--,

DA SAODE

supressão' do §. 20'~0 Art. 54:
Justificação: _'.
O c~ntrolê ã pé~qüisa ,jã,está contido no item VIII do Art. 47

controiar as átividad~s públicas' e privadas relacionadas a experimen
'os com seres humãnos,~a!imae,garántir o respeito aos valores éti-
s~. I ,)" •

JUSTIFICAÇllo

Em outras Comissões a questão do aborto ~em sido tratada com
grande radicalismo levando inclusive a um retrocesso à atual legisl~

ção brasileira. ,Vigorando o ponto de vistas daqueles constituintes'
nem ás casos de aborto terapêutico ou 9ravidez advinda de estupro,t~

ria a interrupção da gravidez permitida por lei.
Evidentemente o aborto é um problema complexo que exige uma

abordagem ao mesmo tempo moral. social. religiosa. médica. política
e demográfica. Não resta dúvida de que : a) o aborto é amplamente I

praticado no Brasil; b) a maioria das mulheres o faz sem os necessá
rios cuidado~ médicos; c) a ausência desses cuidados causa sérios I

danos à saúde das mulheres e chega mesmo a colocar em alto risco a
sua vida; e. d) a maioria das vítimàs do aborto mal praticado são as
mulheres daslclasses mais pobres. No caso da nossa emenda no entanto
estamos querendo apenas ver a questão do aborto do ponto de vista da
assistência médica.

D que queremos é garantir. pois isto muitas vezes na prática
é negado. o direito da mulher e o dever do Sistema Onico de Saúde ~



EDUARDO JORGE

Evidentemente o aborto é um proolema complexc oue exige um~

abordagem ao mesmo tempo moral, social, religlosa, médicõ, politica
é demográfica. Não resta dúvida de que : a) o aborto é amplamente '
praticado no Brasil; b) a maioria das mulheres o faz sem os necessá
rios cUldado~ méd~cos; c) a ausência desses cUldados causa sérios I

danos à saúde das mulheres e chega mesmo a colocar em alto risco a
sua vida; e, d) a maioria das vitimâs do aborto mal pratlcado são cs

mulheres das classes mais pobres. No caso da nossa emenda no e~:c-'

estamos querendo apenas ver a questão do aborto do ponto de vis~õ ~_"

asslstência méd1ca.

O que Queremos é garantir, pois isto muita~ vezes nê ;rá~~2a

~ negado, o direlto da mulher e o oever 00 S~s~~m6 S~'lCO de ~8:3~ _.~~

tar assistência médica àqu~las mulheres que por algum motivo e de a1
guma forma estão no processo de interrupção da gravidez. Com este'

direito e dever assegurados na lei não acontecerá como hoje que a m~

lher teme procurar os serviços médicos nessas circunstâncias com gr~

ves consequências para sua saúde,levando-a, às vezes, à morte. Além

disso, não mais a mulher será atendida nesses locais como se a ela
estivessem fazendo uma concessão, um favor, muitas vezes sendo humi-
lhada e maltratàda. -

EDUARDO JORGE
PLfICAltlO/CQIilI'sÃo/sUICOIl.'sio----- _

CDMIssAo DA ORDEM SOCIAL

EMENDA ADITIVA ASEçAo DA SAODE DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR _

* - Acrescentar ao caput do art. 55 ao final da redação a se
guinte expressão "vedada doação por menores e incapazes",
que passará ater a seguiinte redação final

Art. 55 - A lei disporá sobre as condições e requisitos da
remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de transplantes e de
pesquisa, vedada a doação por menores e incapazes.

JUSTIFICATIVA
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EDUARDO JORGE

=---------- l"LIMARIO/cONlssio/sUICOIlIUÃO---------__

CQMISSSO DA ORDEM SOCIAl

No artigo 56 inciso I acrescentar:
Art. 56 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .. e velhice aos sessenta anos.

JUSTÍFICATIVA

A emenda visa incorporar reivindicação das entidades dos tr~

balhadores.

No seu conteúdo já foi aprovada na subcomissão dos Direitos'
dos trabalhadores e Servidores Públicos, porém, julgo que é neste'

Capítulo da Seguridade que deve estar previsto. Desta forma sua
aplicação fica universalisada.

EMENDA 780618-0

E:
COMISSSO DA ORDEM SOCIAL

Acrescentar parágrafo Onico ao Art. 57 da Seção II da Previdência
Social do capítulo II

§ A aposentadoria por tempo de serviço e por invalidez permanente
com salário integral até o limite.máximo do salário contribuiçao fi
xadq em lei.

JUSTIFICATIVA

Está correta a nova formulação do assunto dada
Almir Gabriel, no entanto, achamos que a preservação de
siveis abusos e violências contra menores e incapazes é
fixar desde já.

EDUARDO JORGE

pelo relator
plano de po~

necessária se

Aprovado. na Subcomissão este dispositivo foi absurdamente supri
mido.

EDUARDO JORGE

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

",,----------------TEXTO/olU'TlrlCAÇÃO-------------------,

- EMENDA ADITIVA A SEçAo DA SAODE DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR _

* - Acrescentar ao parágrafo único do art.55 a expressão "elemen 
tos", que passará a ter a seguinte redação final

Art. 55 - .

Parágrafo único - ~ vedado todo tipo de comercialização de ór
gãos, tecidos e elementos do corpo humano.

JUSTIFICAÇAD

Com esta nova redação fica afastada qualquer ambigüidade e p~

de-se, inclusive, abranger os hemoderivados. O próprio sangue, o te

cido hematopoiético, fica de forma mais segura abrangida por essa n~

va formulação.

=-----------------TIUTO/olUSTI'ICAÇio------ -,

- EMENDA ASEçAo DA PREVID~NCIA SOCIAL DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR _

* - Acrescer parágrafo único ao art. 57 com a seguinte redação

Art.57 - ••.•......•....• _......•...........................

Parágrafo único - Nos casos de aposentadoria por tempo de se~

viço, considerar-se-á qualquer tempo de serviço comprovado, não conc~

mitante, de qualquer natureza, assegurando-se, ~inda, ao beneficiário
igual remuneração à do trabalhador em atividade.

JUSTIFICATIVA

Esse mecanismo garante aos trabalhadores, inclusive rura1s,
a possibilidade de utilizar a contagem recíproca para completar o
tempo de serviço necessário para a aposentadoria.
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EDUARDO JORGE

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 780620-1·

tJ
.--- ..LClllÀIIIO/cONIS'Ão/su.COIllIS'ÃO----------

tJ
..,,- -TlxTotolUSTIP"ICAÇ;,O-----------------,

- EMENDA AO CAPiTULO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SUBSTITUTIVO -

* - Dá nova redação ao art. 57, que passará a ser a seguinte

JUSTIFICATIVA

, Este dispositivo foi aprovado praticamente por unanim~dade na
~Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, era o artigo de
'nQ 32 do anteprojeto final da subcomissão .

~ visto como essencial para reparar o cruel achatamento de '
que foram vítimas os aposentados brasileiros nos últimos anos. Será
na verdade uma reparação parcial, pois não esta repondo o que o Poder
Póbiico de forma aética retirou anos após anos desses trabalhadores.

Art. 57 A aposentadoria por tempo de serviço.será
a) aos trinta anos de serviço para o homem;
b) aos vinte e cinco anos de serviço para a mulher.

Parágrafo único - A lei especificará critérios para redução
da tempo de contribuição exigido par aposentadoria por tempo de ser
viço ao segurado que exercer atividade profissional penosa, i~

salubre ou perigosa.
EDUARDO JORGE

JUSTIFICATIVA
COMISS~O DE ORDEM SOCIAL

r;-r--------------- Tf.:XTO!olU..STlfICAÇio,---------------.....,

A emenda visa incorporar reivindicações das entidades de tra
balhadores e movimentos de mulheres.

O seu conteúdo foi aprovado na Subcomissão dos Oireitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, porém, julgamos que o tema ap~

sentadoria fica melhor localizado no Capitulo da Seguridade Social,
garantindo que esta está sendo prevista para ter uma abrangênci~

universalizada.

Inclua-se no Capítulo 11 da Seguridade Social na seção IV
das disposições transitórias:

Art. - A lei integrará o Serviço Social da Indústria -SESI
e o Serviço Social do Comércio -SESC ao Sistema de Seguridade So
cial, unificando as duas entidades, e suas respectivas fontes de I
custeio, numa única instituição sob a forma jurídica de fundação pQ
blica, sob tutela da União.

JUSTIFICAÇAQ

EDUARDO JORGE

Em decorrência da grande mobilização das massas trabalna-'
dôras européias, que reivindicam melhores condições de vida, nos
anos que antecederam e se seguiram ao término da segunda grande
guerra, surgiu o chamado "Welfare State" ou estado de bem-estar-s~

cial, configura~do o sistema previdenciário dos estados europeus e
a conquista definitiva do Lerceiro elemento da cidadania naquela re
gião do mundo, ou seja, o acesso pleno do indivíduo aos bens sociais.

Na mesma época, entre nós, parcelas importantes da socieda
de buscavam a renovação das tradicionais estruturas econômicas, 50
ciais e políticas, consubstanciadas no baixo padrão de vida das po~

pulações urbana e rural, nos abissais desníveis regionais, na arcai
ca e irracional estrutura de relação entre o capital e o trabalho.-

A volta do regime democrático, em 1945, marcou uma nova
correlação de forças no poder, sendo que o empresariado industrial,
em fase de expansão, precisará atender às demandas sociais de '
classe trabalhadora, às necessidades de qualificação de mão de obra
e precisava, também, de encontrar mecanismos que fortalecessem a
livre-empresa e diminuíssem as tensões sociais.

Se na Europa culta e industrializada, os reclamos das
classes trabalhadoras foram atendidos pela universilização do e~

tado de bem estar social, via previdênci3 do estado, no Brasil, o
processo previdenciário, ainda incipiente e fracionado entre os d!
versos grup03 de trabalhadores, inclui também o surgimento de en
tidades de assistência social, com~ o SESI e o SESC, dirigidas pelõ
patronato nacional, mediante delegação do Presidente da República e
custeadas pelo recolhimento equivalente a 2% do montante da folha '
de pagamento das empre~as.

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

- EMENDA À SEçAo QA PREVID~NCIA SOCIAL DO SUBSTITUTIVO _

JUSTIFICATIVA

Art. 59 - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor
mensal inferior a um salário mínimo.

* - Substituir a expressão n menor salário legal de adulto" no
art. 59, por: .. a um salário mínimo ", que passaria a ter
seguinte redação final :

w.----------- I'l.lIl11ÃIt10/CO.. lssio/.U.CO'i1SS!oo

ê
""--------------- TUTo/olUSflf.c:AC;,O--------- -,

EMENDA 780621-0-

f!J

Não vemos qualquer vantagem em trocar a expressão salário mí
nimo, como estava no anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade
e do Meio Ambiente, por esta formulação "menor salário legal de adul
to".

AUTOI'I--------------

EDUARDO JORGE

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL
.;-. TIXTO/olU5TII"ICAC;io----------------,

- EMENDA ADITIVA AO CAPiTULO 11, DA SEGURIDADE SOCIAL, SEçAO IV,
DAS DISPOSIÇO~S TRANSITÓRIAS

* - ACRESCER ÀS DISPDSIÇOES TRANSITÓRIAS, SEçAO IV. DA SEGURIDADE
SOCIAL O SEGUINTE ARTIGO :

Art. ( ••• ) - Os benefícios de prestação continuada concedida
até a data de promulgação desta Constituição serão revistos, a fim '
de que seja restabelecido o valor real, calculado em salários mínimE,
que tinham em novembro de 1979, ou à data de sua concessão, se post~

rior àquela.

Se não se atendia ao todo das necessidades SOC1a1s dos
trabalhadores, pelo menos amenizava-se a situação de alguns segmentos'
da classe, justamente os mais importantes, mais conscientes e revindi
cadores. A assistência social, paternalista e alienante, num primeiro'
momento substitui a previdência social de direito e, num segundo mo-'
menta, foi a sua precursora.

A previdência social no Brasil, desde os seus primórdios
tem-se pautado pela concessão medida e direcionada dos benefícios so
ciais. Com ela cooptou-se grupos mais fortes de pressão e, de' manei-T
ra gradativa, os legítimos direitos sociais foram distribuídos, de
senhando o que se chamou de "cidadanis regulada". Até hoje, para uma
população economicamente ativa de 57 milhões de pessoas, temos apenas'
25 milhões se segurados à Previdência Social.

I Instituições como o Serviço Social do Comércio (SESC) e o
'Serviço Social da Indústria (SESI) permaneceram como coadjuvantes nes
I se contexto e, ainda mais, geridas pela classe empresarial, esta lhes-
imprimiu as diretrizes que também atendiam aos seus interesses. NãQ
obstante, na medida em que cresciam, por força do aumento da massa tra
balhadora urbana e do processo de industrialização da economia, também
descaracterizando-se,perdendo a clareza dos seus objetivos, em decor
rência da própria senescência do seu papel social. -

Transformaram-se em imensas máquinas burocráticas, tipifica-'
das pelo imobilismo e desadaptação eos novos tempos, tornando-se cada'
vez mais em "cabides de emprego" e instrumentos de poder e negociação'
junto aos interesses corporativos empresariais.

Fautosas e faraônicas obras foram erguidas, onde o trab~

lhador mais humilde não encontrava ambiente ou acolhida a estes sofis
ticados equipamentos sociais acabaram sendo usados ou pela classe me
dia formada pelos executivos ~ escalões intermediários das empresas ou
pela própria corporação dos empresários, como é o'caso de um suntuoso'
hpspital do Nordeste, utilizado quase exclusivamente pelos usineiros.

O processo de obsolescência destas ,entidades que, não obstan
te, dispunham de fabulosas' arrecadações, foi tão gritante que'o própri
governo autoritário de pós 1964, ainda que francamente aliado da class
empresarial, foi gragativamente incorporando parte desta verba à Pre
vidência Social do Estado, sem ter, todavia, o bom-senso ou a coragemT
de incorporar também as instituições SESC e SESI modernizado e rede
finindo-lhes os objetivos. -

Assim é que pela lei n2 5.107, de 13:09.66, a contribuiç~o de
vida ~elas empresas ao SESC e SESI foi reduzida a 1,5% (um e meio por
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fu.'l

órgãos'

g!.

ço de 1979:
" ... serão realizados, em todas da fases, pelos

setoriais de recursos humanas, de com as diretrizes e normas
rais fixadas pela Coordenadoria de Recursos Humanos do Estado 
CRHE ressalvadas os casos de competência legal específica."

Processos seletivos, para admissão de servidor para
ções atividades de natureza permanente.

Nos termos do já citado artigo 12 da Lei nº 180/78:
" ... serão realizados com observância das disposições r~

ferentes a concursos públicos."
Processo~ seletivos especiais, para fins d~,transposição.
Nas termas do artigo 12 do Decreto 13.364, de 9 de março'

O assunto merece ulter~ores considerações. Para tanto pass~

mos a sintetizar.
Concurso Público: São realizadas para' provimento de cargos'

efetivos, mediante nomeação.

Nos termos do artigo lº da Decreta nº 13.363, de 9 de ma~

Artigo 13º - Os processos seletivos para provimento de car
gos e preenchimento de funções-atividades por transposição e ~

cesso serão relizados pelo órgãos encarregadas dos concursos públl
cos. U

" Artigo 122 - Os processas seletivos para admi'ssão de se~

yidor para funções-atividades de natureza permanente serão 'realiz~

dos com observância das disposições referentes a concursos públl
coSo

JUSTIFICATIVA

vos:

Art.( ... ) - Os atuais servidores da União, Estados, Municí
pios e Distrito Federal que tenham ingressado nestes quadros há
mais de dez anos ou mediante processo seletivo com atributos igüais
a concurso público para ocupar função de caráter permanente e que
não tenham outro vínculo de qualquer natureza com o serviço públi
co, são declárados estáveis, efetivos e p:ovidos em cargos corres-'
pondentes às funções que em caráter permanente exercem.

A atual Constituição da República, em seu artigo 97, estab~

Ieee expressamente, verbis:
" Artigo 97 - Os cargos públicos serão acessíveis a todos '

os brasileiros que preencham os requisitos estabelecido em lei:
§ 12 - A primeira investidura em carga público depende~á'

de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, salvo os casos indicados em lei.

§ 22 _ Prescindirá de concurso - nomeação para cargos em
comissão declarádos em lei, de livre nom~ação e exoneração.

§ 32 - Nenhum concurso terá validade par prazo maior que
quatro anos cont~dos da homologação."

Determinado que a primeira investidura em carga público de
penderá de concurso, a atual constituição deixa de estabelecer, no
entanto, quais as características, ~iretrizes e normas que deverão'
revistir tal lei.

Por essa razão, parece-nas que a disciplina interna da co~

curso público pode ser abjeto de legislação que, destarde, poderá'
discriminar-lhe as características, sempre na esteria da Constitui
ção Federal.

Par exemplo, vejamos o casa do Estada de São Paulo: nos te~

mos dos artigos 12 e 13 da Lei Complementar n2 180, de 12 de maio I

de 1978, os processas seletivos são realizados pe:os mesmos órgãos'
encarregados das concursos públicas e com observância das disposi-'
ções a eles referentes. _ .

Para maior élareza, trazemos à cà~ocação os dois dispositi-

cento). O Oecreto n2 77.077, de 24.01.76, ao limitar e definir o salá
rio-contribuição em 20 (vinte) vezes o maior valor de referência, tam
bém limitou a arrecadação dos órgãos como o SESI e o SESC. Posterior~

ment~, atrhvés do Decreto-lei nº 1861, de 25.03.81, as contribuições'
compulsórias dos empregadores ao SESC e SESI, incidentes até d limite
máximo das contribuições previdenciárias, passaram a ser incorporadas
ao Funda de Previdência e Assistência Social, senda repassadas àque
las instituições apenas as contribuições até a limite de 10 (dez) ve
zes a maior valor de referência (MVR). Cabe notar que, em recente pu
~licação do MPAS ("A Previdência Social é viável", Fev./86, pág.57) ~
deparamos com a informação de que em 1985 o total da receitp legal das
duas entidades montou a 902 bilhões decruzeiros, importância 50% maior
do que a veba alocada na mesmo ano à LBA e à FUNABEM, em conjunto. Re
centemente, contudo, num aparenteretrocesso, que certamente sangraráT

recursos ainda não avaliados da Previdência Social, o Presidente José
Sarney baixou a Decreto-lei nº 2.318, de 30.12.86, em que são revoga
das as medidas que limitavam a base de contribuição para a Previdência
e para o SESC e SESI, incindindo a aliquota estabelecida para o cus
teia destas entidades (1,5%) sobre o montante da folha salarial das T
empresas. '

Falaciosa argumentação é usada para justificar a apropriação,
gestão autorit-aria, uso.e abuso do SESC e SESI pela classe empresa-'
rial. Diz-se que estas entidades são financiadas pela contribuição '
das empresas e, daí, custeadas pelos empresários, cabendo-lhes, por
tanto, todo o direito de posse e usofruto. Contudo, não é dito, comoT

de resto é a mais cristalina verdade, que esta contribuição é repassa
da para a custo final dos bens ou serviços, sendo, assim, a sociedade
como um todo os consumidores de bens e serviços, os verdadeiros finan
ciapores do SESI e SESC. -

. Não é justo e aceitável que um bem público, quer pelo~ seús'
06)etivos, quer pela seu custeio advindo de toda a sociedade, fique '
nas mãos de apenas uma pequerta fração deste todo usado como sede sua
propriedade fosse, a sua disposição e alvedrio e, pior ainda, à reve
lia daqueles aos quais dever-se-ia destinar. Grotesco absurdo, que va
le a pena ser citado, é que o atual Regulamento do SESI, aprovado pe
lo Decreeo 57.375, do Presidente Castelo Branco, prevê, em seu artigõ
17, parágrafo 32; que "na hipótese de sissolução, o patrimônio da '
SESI reverterá em favor da Confederçaõ Nacional da Indústria".

A classe trabalhadora sequer é consultada sobre as programas
de~nvolvidos por estes órgãos e que teoricamente teriam cama alva e
clientela esta classe. Aos tarabalhadores' não é indagado se desejam •
esta assistência anacronicamente paternalista e, às vezes, constran-'
gedora, que lhes dá por caridade aquilo que lhes cabe por direita.
Não é perguntado, também, se desejam clubes suntuosas ou programações
culturais de elevado custo, mas di~tanciadas de sua realidade. Da mes
ma forma, não lhes é perquirido se desejam que seus f~lhos sejam õ
rientados pedagógica e socialmente segunda a ideologia que permeia T
estas instituições.

Dbservà-se, quase sempre, que a atuação do SESC e SESI ~
corre paralela e concomitantemente à po Poder Público e não poucos os
seus Departamentos Regionais que ainoa se beneficiam de convênios com
órgãos governamentais. De certa forma, pela ausência qe um planejame~

to unificado com a Previdência; elas acentuam as desigualdades ao in
vés de diminuí-las. Os que já tem acesso aos servidores previdenciá- ,
rios, também deles dispõem no SESI ou SESC e ações e políticas do go
verno, que demandam soma de recursos e esforços, não encontram a de
vido respaldo nessas entidades, que se resguardam na sua autonomia e
regime jurídico.

A posição administrativa e jurídica destas instituições pri
mam-se pela incongruência e pelo absurdo: em sendo entidades mantidas
pela sociedade, são de direita privada; enquanto são destinadas ao
trabalhadores, são exclusivamente administradas pelos patrões.

Uma prova evidente, por si mesma, da ineficiência e improprie
dade administrativa do SESI e do SESC, tais como estão, é o impacto ,
social praticamente nulo de suas atividades e projetos. Suas vultuosas
arrecadações, que poderiam estar a serviço da Previdência Social, na
QQnsecução de programas de elevado retorno social, e relevante efetivi
dade, vêem-se pulverizadas e dispersas nestas máquinas francamente uT
trapassadas metodológica e filosoficamente. Ainda assim, não nos cabeT
aqui a apreciação da rendimento e a avaliação estatística da produ~~ ~

final do SESC e do SESI, mas sim o julgamento da legitimidade de suas
existências, na maneira como estão estruturadas e inseridas no context
s06ial, completamente à margem da política global de seguridade social
do País e do controle e participação de sua clientela.

A sociedade do Brasil de hoje, que nps delegou este imenso
poder de fixar as novas regras que deverão reger as relações sociais ,
pol!vicas e econômicas do País, não mais aceita a privatização do Es
TADD; O SESI e o SESC são entidades consideradas parafiscais, absur- 
damente privadas, embora custeadas pela sociedade como um todo, até'
agora sob o beneplácito e a própria intermediação do Estado.

Que sejam públicas, como públicas são seus financiamentos e
objetivos institucionais. Que sejam unificadas, cama uma e indistin
ta é a classe trabalhadora a quem se destinam. ' -

E que o produto final desta seja um órgão que, seguindo as
propósitos de justiça e eqUidade de um verdadeira estada de 'bem-estar
social, comtemple a todos os trabalhadores segundo suas necessidades
e anseios. O regime jurídico de "fundação" é suficientemente ágil e
flexível para, permitir a consecução deste desiderato.

l":'T-----------~---TUTO/"usTI'tC..çio----------.-----__,

de 1979:
" ... serão realizados, em todas as fases, pelos órgãos s~

toriais de recursos humanos, de acoreb com as diretrizes e normas I

gerais fixadas pela Coordenadoria de Recursos Humanos da Estada
- CRHE, ressalvados as casos de competência legal especifica."

Comê é fácil de se observar, 'as mesmas diretrizes e nor
mas que regem os concursos públicos regem igualmente os processos '
seletivas.

Englobando todos esses meios legais de admissão'para o
serviço público, estabelece o artigo 2º do Decreto n2 11.743, de 16
de junho de 1978, verbis:

EDUARDO JORGE

COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

Acrescentar artigo no Capítulo I, Seção V Disposição Trans!
tórias:

" -

- EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DOS DIREITOS DOS TRABALHA
DORES E SERVIDORES POSLICOS -

,.-__.,.- ----,- 't.llla"IOlcOIlISSio/SUICOIlISsÃO- -,

f:J

.EMENDA 7S062~-4

f:J
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

~D"'T"-----'".gv06 /87 )

AUTDR--------------

AUTOR--------------

Seja dada ao Parágrafo 22, 32 e 42 do Artigo 19, a seguinte redação i

§ 29 - ~ vedada ao Militar a acumulação remunerada de cargos, funções públicas, em _
pregos e proventos.

. § 39 - A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos ou funções em autarqui
as, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.

'§ 42 - A proibição de acumular não se estende à iniciativa privada, desde que compa
tibilizada com as exigências da caserna.

JUSTIFICAÇÃO
O desemprego é um grave problema no Brasil.

Não obstante a competência comprovada e a inclinação para o exercícío de atividades'
as mais variadas já demonstradas pelos Militares, torna-se mais necessária a sua pr~

sença e atuação no seio da tropa, contribuindo para o fortalscímento e engrandecime,!!,
to das Forças Armadas.

A acumulação: portanto, deve ser ecí.tada, não apenas para diminuir o desemprego. mas,
prlnciaplmente, para manter o Militar no exercido da atividade mais compatível com'
a sua inclinação e opção profissionais.
Caso a iniciativa pJ;.ivada queira aproveitar a reconhecida capacidade dos Militares,'
desde que não prejudique o seu mister, nada se pode obstar.

Ressalte-se que o concurso público há de prevalecer, posto que é o caminho consagra
do e hábil para a dignificação do serviço público.

Convém deixar expressa e caracterizada a proibição da comercialização do sangue hu
mano, de modo a evitar posteriores e dúbias interpretações.

Parágrafo Único - ~ vedado todo o tipo de comercialização de orgãos e tecidos huma
nos, inclusive o sangue.

Seja dada ao Parágrafo Único, do Artigo 55, a seguinte redação:

Seja incluido na Seção I, entitulada DOS TRABALHADORES, o seguinte Artigo:

Não se pode admitir a fixação de um salário minimo sem a consequente fixação de sua
relação com o salário máximo.
Se o objetivo é a melhor distribuição da renda, na medida em que houver a vincula
ção pretendida, teremos mais unidade e mais coerência no relacionamento entre empre
gadores e· empregados.

ARTIGO - A lei estabelecerá a relação entre os salárãos máximo e minimo vigentes no
Pais.

~-------.,____PLt:HÂAIO/cONISSÃo/sUIlCOUISSÃo--- -,tJ Vil - ,COMISSÃO OÁ OROEM SOCIAL

EMENDA 780627·9'
tJ PAULO RAMOSr: . 'L'HÁ".,,,.,,,••Iave,,.,,•••

• VII - COMISSÃO DA DRDçl.f.SOCIA~

= Tl:ltTO/oJUSTlf"CAÇáC.' -'-------------,

~-------.,___-PLENARlo/c:or,mssio/sUIlCOllll'SÃO'-----------r: VII - COMISSÃO DA OROEM SOCIAL

EMENDA 780625·2
f: PAULO RAMOS

" Artigo 22 :: A i'ealização de concur'sos públicos de pro
cessos seletivos para admissão de servidores, e de processos sel~

tivos especiais para transposição, ou acesso, na Administração Ce~

tralizada e Autárquica, deverá ser autorizada pela Secretária de E~

tado dos Neg6cios da Administração, ressalvados os casos de compe-'
tência legal especifica."

Dos textos citados deduz-se logo a existência de duas e~

pécies de processos seletivos: o processo seletivo simples, para a~

missão de servidor em função-atividade de natureza permanente, e o
processo seletivo especial, para fins de transposição ou acesso.

Para a final~dade da presente proposta, interessa-nos ap~

nas o primeiro deles, o~ seja: o processo seletivo simples.
Encontranos-nos, assim, diante de dois sistemas aptos para

a.apmissão de pessoal ao serviço público: concurso público, para
provimento de cargos efetivos, e processo seletivo simples, para a~

missão de servidor em funções-atividades de natureza permanente.
Ambos válidos e regidos, em todas as fases, pelos mesmos'

órgãos, de acordo ~om idênticas diretri~es e normas.
Veri fica-se, portanto, que at.ravés de um concurso, resgua.!.

dado de toda influência externa, possibilita-se, democraticamente ,
o ingresso dos mais capa~es no serviço público. Enquanto uns são
providos em cargos, a maioria o é em funções-atividades. Os,primei
ros têm mais direitos, têm estabilidade, enfim são s~rvidores de lã·
classe. Os outros, são de 2ã classe, não têm estabilidade nu servi
ço público, são afastados de legitimos direitos.

Assim, não há qualquer motivo para diversificar, por meio'
de semântica, 1rormas idênti~ de ingresso no serviço público.

Isso é especialmente verdade em algons casos! como os que
passa~os a expor e que costumam ocorrer em Secretarias, como a da

Saúde, onde se abre seleção por "local de Trabalho".
Suponhamos .uma seleção para visi tador sanitário. Mesmo co~

junto de provas, mesmas exigências para inscrição. Num determinado'
local - suponhamos, no Centro de Saúde de Santa Cecilia - há vaga.'
Abre-se concurso, o primeiro colocado é nomeado para essa vaga e se
torna funcionário efetivo, noutro Centro de Saúde - o de Campinas ,
por exemplo - não existe cargo vago mas apenas uma função-atividade.
raz-se o processo seletivo, e o candidato calssificado, talvez até

'com nota superior ao do colega de Santa Cecilia~ será admitido para'
essa vaga, tornando-se assim um servidor "temporário~

Essa situação fere o principio da equ~idade, pois que, p~

ra uma diferença apenas de rótulo - já que as funções são as mes
mas, as exigências as mesmas, as responsabilidades as mesmas - ma~

:tém-se uma distinção que vai gerar uma série de discriminções contra
~. os que, aleatoriamente, como já se demonsirou, foram conduzidos à

condição de "tempor âr í c" e eles são hoje mais de 1/3 dos servido'res'
públicos em São Paulo, ou seja mais de 200.000.

'Embora a .Le1 n2 ,180/78 tenha estendido aos "temporários" a
maioria das vantagens que o Estatuto garante aos funcionários efeti
vos, existem yárias difernças entre esses tipos de servidores públi
cos. Po exemplo: o "temporário" pode,ser dispensado, quando a função
que ele exerce não é mais consideradq necessária. Em caso idêntico,

~-'..- ~O efetivo é indicado para outro posto de trabalho, isto é, não pe.!.
de o emprego. Os efetivos têm vantagens que ainda não foram estendl
das ao; ~temporários", como por exemplo, a licença sem vencimento e
e o direito a~.PASEP. Como se isso não bastas~e, por uma questão de
"uSo e costumes", o "temporário" é sempre considerado como "um cid.
dão de segunda categoria". Ele é sempre preterido, quando se trata-de
designação para funções de chefia ou de indicação para fazer ~ curso'
de aperfeiçoamento.

Têm dificuldades maiores que as dos efetivos para conseguir
'empréstimos bancários e até mesmo para fazer compras a crédito.

A palavra "temporário", ~ue inclusive é contraditada pela'
natureza permanente das funções que exercem, é um ;stigma, que os ~

comppnha em todas as situações.
Não se pode .admitir que essa discri~i~aç~o se perpetue. ~ ,

preciso corrigi-la, fazendo com que os "temporários", que se submete
ram a processo seletivo, tal qual fizeram os efetivos, alcancem essa'
mesma condição de efetividade e sejam providos em cargos.

A medida não causará qualquer despesa, pois as funções ora
existentes se transformarão em cargo.

Além desta questão tratamo~ também da efetivação daqueles'
que não fizeram concurso público ou'processo seletivo com caracteri~

ticas de concurso público. Para estes determinamos um tempo minimo '
para seu enquadramento como efetivo de 10 anos.
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Aliás, a presença do Militar em atividade sujeita ao crivo da administração púalIca '

compromete o bom nome das Forças Armadas, não pela forma de desempenho, sempre efic.!.

ente, mas pela forma de ingresso, acarretando a formação de sentimentos negativos por

parte daqueles que são atingidos e prejudicados.

Por último. nãCj' há qualquer razão para dar ao Militar tratamento diverso ao dispens2.

do ao servidor civil, pois, conforme sabemos, todos são iguais perante a lei, poden
do a proposta ser inserida na Seção IV, Disposições Gerais, onde recebem o mesmo tra

tamento os servidores civis e Militares.

anos de estudos, deba}es e negoc1ações com os empresários e autorida

des do país atingindo hoje uma população assistida de cerca de seis
ou ma1S m1lhões de bras~le1ros.

A formulação radJca11zada não d1stingue o joio do trigo,

atingindo instituições de ind1scutíveis propõsitos sociais, que int~

gralLzam benefíc10s secur1tár10s, contemplam grandes massas desprot~

gidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o dese~

volvimento econôm~co nacional.

fi PLUA,uo/C;Olllssio/.UIlCOll,ssioCComissão da Drdem SOcial

Art. 2º oooo' o

III

~.'T'~"09106/87

ÁUTOlt.-------------_-..:...

f'l.EHAAIO/COlollSdo/SUBCQIlII"ÃO------------

" PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSAO

DA ORDEM SOCIAL "

~c= éomissão da Ordem Social

""-------- T€XTO/..Ju'TIf'IÇA~io-----------------,

EMENDA 750630-9
c: ~Deputado STE:LIO DIAS

AtJTOfl-------- _

rr
Acrescentee-se ao final do Inciso 111 do artigo 2º o seguinte:

:'EMENDA 750628-',,/
f? fIEl..TDN FRIEI1UCH

sos orçamentários dos Poderes Públicos e ,nos oriundos da seguridade social.

Substituir o art9 44 e 45 e seus incisos por :

Coml?ete à União , aos Estados • ao Distrito Federal e aos Municí

pios , com a colaboração da iniciativa privada , a promoção e o

atendimento da saúde , mediante serviços de seguridade social , com base em recur-

Compete ao Poder Público incentivar a produção e distrlouição de

medicamentos , tornando-os acessíveis a toda a população e esti-

E: dever do Poder Público promover e atender a saúde , como o esta

do de completo bem-estar físico , mental e social de todos, ga-

rantindo-Ihes condições ambientais e de saneamento o

Artº

Art9

000 sendo que a diferença entre o salário-mínimo e o maior

salário pago a empregado,funcionario civil ou militar exercente de
cargo ou função pública, não poderá exceder trinta vezes.

Justi ficação:

E sabido que, num País desenvolido e socialmente equilibra
do as diferenças sociais quase não existem.

Uma das principais providências foi reduzir as distâncias

salariais.E muitos destes países o maior salário não excede, em ne

nenhuma hipótese , doze vezes o menor salário.

Entre nós devemos introduzir essa prática de eficaz resul
tado e elevada justiça, mesmo que progressivamente.

mular a produção no País de todos os componentes farmacêuticos básicos o

senvolvímento da saúde pública.

Justificativa,

~DATA---l •

09/06/87 I '

" A Proposta do Partido da Frente Liberal é mais abrangente e contempla todas as
for as da sociedade num esfor o comum de atrocinar a saúde.

A União, os Estaoos , o D~strito Federal e os Municípios aplica

rão , atualmente , não menos de dez por cento do produto resultan

te da renda dos respectivos impostos, próprios e transferidos , na manutenção e de-

El't1ErIlDA 750631-7·

t: D~~OC STtLIO DIAS

~ Pl.f"ARIO/COI.jI:55ÃC/SUBCOMI::5:5ÃO------------,

e: Comissão da Ordem Social

De-se ao art. 61 do SUbSt1tUt1tO a segu1nte

EMENDA N9

"Art. 61 - É vedada a aplJ.cação de recursos púbLacos , 1"1

cluslve as rece1tas de empresas estata1s, para constituição ou manu
tenção de entidades de Prevl.dêncJ.a Privada de fJ.ns lucratJ.vos .. l1

------- T;XTO/JUSTlfICAÇÃO--------

EMENDA 750629-5
~EN~DOR LOUR;;p,L~~;~"

,1

JUSTIFICATIVA " PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMl:SSAO DA ORDEM SOCIAL "

" ADITIVA "

Inclulr en~re o art9 35 e 36.

:ac.itulo 1 .

TItulo III

Indiscutíveis propósitos sociaJ.s justJ.ficâm prevJ.dêncJ.d

prjvadas sePI fins lucrat1vos, de cctráter complementar, distinta da

previdênc1a social apenas pelos aspéctos forma1s decorrentes da pCS1
ção de cada uma, pois o pensamento doutrl.nário, fundado nos J.deaJ.s s~

ciais e na preocupação de poupar para prover a sobrevivên~ia, a inv~

11dez e a velhice es~á igual e uniformemente s1stematizado na unidade
do d1r~i~o prevLdenC1árJo bras11e1ro.

A Gociedade prac~sa readquirir confiança de que as leis

votadas pelo Congresso Naoa.ona L, COl,10 foi o caso da lei 6o~35/77, que
regulamenLa e f a soa Lã za as atividades das entidades de prev1c,"lência

prlvada, serão respe1tdda~. F01 acrcdJtando neste respe1to que um mi

lhão e oltocentos m1] trabalhadores bras1leiros apoiados por setece~

tas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de just~\

ça, tranqüilidade e paz socidl tão almcjado e conquistado após longos

Art9

- 'i

Todos os direitos e garanhas do Homem e da Mulher e a of'ensa a-

livre: exercício de cidadania tem a aplicação imediata.

O homem e a mulher lesados nos seus direitos ou violados na sua

garantia ou impedidos de exercerem a sua cidadania recorrerão ao

juiz que decidirá em rito processual sumário com base na norma

constitucional. .,-
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III- Proibição de trabalho em indústrias insallbres e atividades perigosa;;

para menores de 18 (dezoito) anos;

IV - Cmpete às Entidades Sindicais defender os Direitos d05-Trabalhadores

em Negociação Coletiva., -r~ferente à Segurança do Trab2ho. '
ou

Esta é a norma para o cidadão comum. Para todo o brasileiro. Para

este que diariamente está sendo agredido • ofendido e não tem como apelar

Jus ti ficati va

recorrer. E: a lei a serviço do ci dadão.

v - Todo Trabalhador tem direito de ser adequadamente informado quanto

aos riscos de acidentes e enfermidades profissionais e conscientização das .

precauções através de Instruções de Engenharia de segurança do Trabalho e Me

dicina do Trabalho.

EMENDA 750632-5
[TI OCf'UTADO STI:l~IO DIAS

...·tlTOR--------------) EJ":"":"'''O-,
~----l

• :usTIFICATIVA
•

tJ 'u<.."'cou","O/,",'ou",,o
COMISS1\O O/I ORDD4 SOCIAL

..,. TEXTO/JUSTlfICAÇio

PROPOSTA DE El-ENDA AO SUBSTIruTIVO 00 RELATOR DA COMISS1\O DA ORDEM SOCIAL

SlBSTIlUA-SE AO ARTIGO 6Q - SEÇ/lO I

CAPITLLO I

Art. Compete às entidades sindicais defender os direitos e os interesses

da categoria que representam, com participação junto aos organismos, fundos e

instituições públicos, que diretamente se relacionem com o exercício daqueles

.interesses.

As relações capital e Trabalho são universalmente pertinentes ao Mini~

tério do Trabalho.

O,Ministério do Trabalho detém responsabilidades tradicionais sobre

a l'nlítica de 5egurança do Trabalho, que incluem: CIPA - mIISS1l0 INTERNA DE

PREVEl\'ÇIlO DE ACIIlf?'lTES. EI'lDl'.ARIA DE SEGffiANÇI\, HIGIE!'E, t-EDIClNA 00 TRABAUlJ.

SA,..-x:: OClPACIONAL E ClJtolBERES.

E a Ol'lGANIZAÇ/lO INTERNACIONAL 00 lRABALlfJ o FORlf.l dessa matéria e não

a Organização IbIdial da Saúde. •

O Sistema lJnico de Saúde é voltado a Saúde Pública e Assistencial, mas

não deve intervir nos meios produtivos , pois aí o fator principal é a causa

dos riscos, isto é, a- Prevençã~ de Acidente do Trabalho que é-e deve continuar. .
sefii:lo de responsabilidade única do Ministério do Trabalho, por sugestões de t~

das as entidades ligadas ao setor fazerem a al~eração.

JUSTIFICAÇ/lO

A permanecer do modo em que está no Substitutivo poderiam ensejar, até mesmo,

uma inusitada e incabível interferência de empresários e t.rabalhadores . nos

mais diversos orgãos e entidades governamentais e extra- gove:rnamcntais.

Isto poderia resultar, se levados a extremos, numa subversão dos próprios

principios que regem as democracias representativas, onde, se espera, todos

os segmentos da sociedade, por seus legítimos representantes, farão ouv ír;' e

serem Levados em conta, os seus anseios.
Não tem sentido, assim, querer estimular a formação de um pcríer paralelo, f0E.

çosamente escolhido dentro dos quadros Sindicais, a connet.ír com aqueles pod!:.

res cuja finalidade precípua' e representar o povo. Isto significaria, na ver

dade, o ressurgimento de um corporal.Ivdsmo indesejável, em moldes, aliás, que

jamais cheqnrãc a existir no Brasil.

~DA 750634-1,
f:J Deputado STâIO DIAS

pU 'lUIO/Ç.ONI~,io/su.COWI"d·o-----------

[JComissão da Ordem Social
= TÊxrO/.lUSTI'ICAÇio -,

li ADITIVA li

li PROPOSTA DE EMEf\I)A AO SU3STIlUTIVO 00 RELATCR DA CCJ.1ISSllO DA

ORDEM SOCIAL "

Seção V

Incluir nas Disposições Transit6rias

Aos empregados do Banco do Brasil S.A serão distribuídas periodi-

" PROPOSTA DE El-fllJA AO aasrmmvo 00 RELATrn DA COM!SSIlO DA ORDEM SOCIAL" - ADI

EvA

camente ações dessa ãnstftuíçãc financeira , na forma prevista nesta lei.

A participação acionária de que trata o artigo anterior ocorrerá

A distribuição das ações obedecerá a critério fixada em regulamen-

Art2

ArtQ

sempre que houver aumento do capital do Banco 'do Brasil S.A. , devendo ser pre

servados , pelo menos 15% ( quinze por cento ) da respectiva majoração para se

rem distribuídos entre os empregados , sob a forma de ações.

GI'AJlTIDO--'

PFI J
EMENDA 750633-3:

tJ ~PUTJID() STaID O!AS

..,. TI::no/.luSTIf'"I:::4Çio

to , levando em consideração a antigUidade e a remuneração do empregado.

Incluir no Titulo I, capitulo I, seção I, entre o art. 2Q e 3Q O seguinte:
Justificativa

Ar~. As no7rnas de proteção a saúde dos Trabalhadores obedecerão aos segui~

tes preceitos, além de outros que visem à melhoria dos seus benefícios e à rea

lização da Justiça Social:

Conquanto seja prática adotada por muitas empresas privadas em

funcionamento no País " a participação dos empregados nos lucros das empresas

públicas e sociedades de economia mista , através de ações , ainda não foi

1- cabe ao t4inistério do Trabalho o coordenação e fiscalização das ativi-

dades pertinentes à Seguranaç do Trabalhador;

H- Proibição de trabalho onde houver riscos ·graves.e iminentes;

implantada.

Nesta proposição • o que pretendemos é introduzir essa salutar me
dida no contexto da Administraçãri Federal , tendo como projeto pionêIro o Banco do

8rasil.
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Dispositivo referente a jornada de revezamente havia
discutido e aprovado na subcomissão dos Direitos dos
servidores públicos.

,.- ,u.... _

Justificativa:
sido amplamente
Trabalhadores e

Inciso: jornada diária de 6 (seis) horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento.

,.- '1"ItcÁlIIO/coNlsaio/luICOMISSÃO----- _

~ DEPUTADO PAULO PAIM

I!J
Adiciona inciso ao Art. 2º do substitutivo da Comissão da Ordem Social:

flVlENDA 750637·6Na verdade , esse estabelecimento oficial de crédito , sem embargo

de seu enorme potencial financeiro-econômico , vem reduzindo drasticamente as van

taqens pecuniárias de seus funcionários , como medida de economia , após a instau

ração do denominado " PLano Cruzado ",

Assim" como contra-prestação pelos prejuízos que os empregados em

questão vêm sofrendo , cremos ser plenamente justo participem eles , de alguma

forma , dos lucros do Banco do Brasil.

Dessa forma , preconizamos que , sempre que houver aumento do ca

pita). do Banco do Brasil S.A. pelo menos quinze por cento dessa majoração serão

reservados para serem distribuídos , em forma de ações , entre os empregados

,em forma a ser determinada em regulamento , observando-se sempre a antigUidade e

a remmeração do funcionário.

"XXI - proibição de qualquer'trabalho a nenor-de-l4 (catorze) anos e de traba"lho no

' 'turno;' insaJ.ubre e pengoso -aos 'lIeI'lOl:eS-de"""lB (dezoii:o) anos;'!

COMISSAD DA ORDEM SOCIAL
.---------- 'I.ENAJIlIO/co..l:ssio/.u.CO.I.'io-- -,,- _

r-------------- AUTOilll'----- _

Inciso: garantia de assitê~cia, pelo empregador, aos filhos e depende~

tes dos empregados, Pélo menos até ós 6 (séis) anos de ida?e, em cre
ches e escolas maternais, nas empresas ou órgãos públicos.

I!J
Adiciona inciso ao art. 2º do substitutivo da Comissão da Ordem Social:

tJ nEPI[IAnn PAI!! o PAIM

EMENDA 750638·4'~ PLf"NÁ"lo/coau"ls;.O/SUICONISsio _

'"'-'VII -' cnuSSÃO DA ORDEM SOCD\L

.!J"PROPOSTA DE EleVA 'AO SlJ3STIWTIVO oo'RaATm'b'A CGlISSAO DA rnDEM. SOCIAL

ri-se ao inciso XXI, éb artigo 29, do Substitutivo da-Canissão da'Ordem Social, a

seslUíJlte redação:

Pretende-se 'ins~ no ':f:ne:::tso,a'pl:Obi.ção, ao Jienor ,de 'dezoito"atl<>", jJe tr"'~Ulo ~
rigoso.

Creoc:s que' a ~di.,da se :impÕe pela própria natureza '00 trabalho, canJ:iinada oom o nI
v~l de amadw:ecimeni;o'ào'menor.- Ent:endelnos,'a,sSJJ1l,'eato un'ãever a proteçao propoE,

ta, pois o rlsCÇl-no trabalho can inflamáveis"! explosivos e eletricidade (trabalhos

peri~cscs se9un::lo- a-.l.egislaçã~-~ v.i.gar) é-I11aior'para''un a:1olescente, que para um
trâl:i.Thatlor a:1ulto.

Justificativa: Suprimir este dispositivo é não entender e não encher
gaT a realidade deste país. É completamente inadimissível a não per
mpnência desse dispositivo. As crianças dos trabalhadores tem qu~ es
tar 'bem assistidas quando estão longe de seus pais.

I!.l
Adicione Inciso ao Art. 2º do substitutivo da Comissão da Ordem Social:

Inciso: proibição da caracterização como renda, para efeitos tributá
rios, da remuneração, salários, proventos da,aposentadoria e pensões,
até o limite de 20 (vinte) salários minimos mensais.

~"T.~"ov06187

AU10ft--------------

.------ PI.l:HAllIO/GOM1'sio/suaCO.IISÃO>----------

f?COMISS~O DA ORDEM SOCIAL- _

EME:NDA 750639-2
PJ DEPUTADO PAULO PAIM

~
Inclua-se na~ disposições transitórias do substitutivo ,da Comissão da
Ordem Social, o seguinte dispositivo referente a parte dos Direitos dos
trabalhadores:

r::r--------- 'LINAiIlIO/cou"tÃO/sUICOMIII.io---- ---.,

e? COMISSAÕ OA OROEM SOCIAL

EMENDiA 780636·8
f: DEPUTADO PAULO PAIM

Art. As empresas locatárias de mão-de-obra efetivarão como seus empreg~

dos todos àqueles que, à época da promulgação desta constituição, esti
verem prestando serviços em caráter de intermediação em seus estabelecl
mentos, seja em regime permante ou temporário.

Justificação: Este dispositiva visa regular o inciso XXIV do substitu
tivo apresentado pelo relator.

Justificativa: Esta proposta de nossa autoria foi aproveitada e apro
vada para constar do anteprojeto da subcomissão dos direitos dos tra
balhadores e servidores públicos é um grande avanço e uma limitação
a sede fiscal da União ou de quem for competente para arrecadar o; tr!
butos sobre os salários. Po~ isso entendemos que ela deve constar do
substitutivo do relator.



"

'LI...."IO/CON.Sll'io/lencoMIPio----------

Art. 22 - São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais, servido
res públicos federais, estaduais, municipais, e atados os demais, in
dep~ndente de lei, os seguintes direitos, além de outFos Que visem à

melhoria de sua condição social.

lIf
Adiciona Inciso ao art. 22 do substitutivo da Comissão da Ordem Social:

Inciso: proibição de distinção de direitos por trabalho manual, téc
nico ou intelectual, Quanto à condição do trabalhador ou entre os pro
fissionais respectivQ~.

3ustificativa: Não é admissível que este principio consagrado ao lon
go das constitu~çaes e garantido no anteprojeto da subcomissão dos di
reitos dos trabalahdores e servidores públicos.

Justificação: A emenda proposta restabelece em parte o·disposto no ante
projeto original oriundo da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e S~rvidores Públicos, pois reafirma duas Questões: primeiro reincorp~

ra a expressão independente de lei; tornando auto-áplicável as garan
tias disposta no artigo referido; segundo estende a "todos os demais"
trabalhadores os mesmos direitos garantidos aqueles'enumerados no artl
go. Há de se-eónsíderar que existem hoje enúmeras espécies de traba
lhadores Que não podem ficar discriminados, inclusive ressalta-se que
háuma contradição técnico-jurídica no substitutivo, pois no artigo 12, in
císo VI, existe lJI1 dispositivo claro que salienta: "ninguém será prejudicado.•. em r~

zão da natureza do seu trabalho .•• ", assim pois entendemos ser de, fundamenta
importância a aprovaqão da redação, como proposta.

eOMISSAO DA ORDEM soe A

."""'--------------
EMENDA 780641-4 ,
!!Jc: DEPUTADO PAULO RENATO PAIM
..,..,--------- PL."""IO/COJlllldo/aulcOlflllio -,

EMENDA 780644-9
---TlXtOIo1UITlflCAÇio -.

lIf

~diciona Inciso ao art. 22 do substitutivo da~Comissão da Ordem Social:

Inciso: fundo de garantia por tempo de serviço, que poderá ser levan
tado pelo trabalhador em qualquer caso de rescisão do contrato de tra
balho.

IEPUTADO STELIO OIAS

fTõ9.0ATA~
'09;06~~

Dê-se a seguinte redação ao artigo 91 do Jlnteprojeto da Call1.ssão da Ordem Social:

Inciso: Não incidência da prescrição no curso do contrato de trabalho
até 2 (dois) anos da sua cessação.

Justificaçlo: O FGTS deve ser um acessório da estabilidade no emprego,
uma poupança Que ga~anta ao trabalahador uma indenização justa no ca
IO da rescisão do cOntrato de trabalho.

Artigo 91 - A lei feeeral esl:abelecàrã normas gerais soore a proteção ambien~, ~

drCes gerais ele qualidade do .neio ambiente e defesa de recursos natl!

.raJ.s, sE!lPl=e observaIrlo as ~culiaridades regionais do Pais.

Parágrafo Onico - os Estados 'e Municípios poderão, atendendo as õi~.
çCes da lei federal, estabele= nOl:lllaS específicas
de proteção ombiental, padrÕes ele qualidade do neão ,
a.nbiente e defesa de re=scs-natUJ:ais, no âni:lito de
sua ~tência.

Ebtendaoos que o sistema ~erido na prq;>osta anterior, w seja, de ~islações CC!l

l=n~, não.é o mais 00equaQ:l~ a $ltéria.
I '

I
A Uniãodeverá detemmar todas as nox:mas gerais sobre proteção ambiental e, de

acordo COl)l o nodelo estabeiecido,' os EStados e l,lurncípios poderão estabelecer uma
legislação harro5nica e q,ue,' w msoo t:eu;x>, atenaa as necessidades locais.

So-

AUTOIli--------------

Inciso ao ar~igo 22 do substitutivo da Comissão da Ordem
i!J
Adiciona
cial:

iEMENDA 780642-2
l!Jc: DEPI!TADD PAULO PAIM

~m---------- 'I,UÁI"O'CO"ISI;'o/~aa1o
~'f COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

,'Justificação: Este dispositivo constitui-se num dos mais importantes
aos ti~b~lhadores. Os empresários instituiram nos últimos anos a in
dustria da reclamatória trabalhista, penalizando o trabalhador. Além
do mais suprimir esse dispositivo é premiar a má fé do~ empresário"
que não pagam corretamente os seus empregados e ainda não querem per
mi~ir que eles posteriormente recorram a justiça para 'ressaarcir-se
dos prejuizos. Por isso é de fundamental importância a inclusão desse
9ispositivo no substitutivo final.

OO'UTADO STELIO DIAS

r:-r--------------- TU1D/.lUSTI'IC...ÇÃO ....:.... -,

Artigo 91 - A lei federal esl:abeleeera nomas gerais sobre a proteção ambiental, pa

arées gerais de qualidade do.neio ambiente e defesa de .recursos • na~
rais, sempre observaIrl,? as 'peculiaridades regionais éb Pais.

ParâgrafOj Onioo - os Estad.c:.> e MUlUcípios poderão, atendendo as msposi.••
, ções da lei federal, esl:abelecer nomas especificaS

de proteção aIltliental, padrÕes ele qualidade do nedo ,
a;nbiente e ãefesa de .recursos'naturais, no aito tle
sua~a. .

Dê-se a seguinte redação ao artigo 91 do Jlnteprojeto da Ccmissão da Ordem Social:

eOMISSAO DA ORDEM SOCIAL

)
",.- PLE"""IO/cOlollssio/au.cOMII'ÃO- _

Altera o caput do art. 22 do.Substitutivo da Comissão da Ordem Social

(~II) •

T '

iEMENDA '780643-1
~ DEPUTADO PAULO PAIM
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EntendálJOS que o sistema 's~el:ido na proposta anterior, ou seja, de legislações cC!!.

corren~s, não é o nais aJegua<'b J?Clra a .matétia.

EMENDA 750648-i
l: I:E'UTAIJO $1B...IO OlAS

AUTOIlI-------------_

TlXTo/JUnIIICAçio --,

hueçoltlssio-----------,

_TEXTO/olOSTIPICAÇ;;O 1

TUTIVO-DQ. RELATOR DA COMISSAO "ADITIVA"

91 do Anteprojeto da CoDissão da Ordem Social:

naxmas gerais sà:>re proteção anbiental e, de

os ESi:adc:s e 1-Iunicípioa poderão estabelecer alia

SlllO telJtlO, atenda as l.ecessidades locais.

na pJ:l:lPOSta anterior, ou seja, de legislações~

par" a :matêria.

cerã nOl:lll3S gerais sà:>re a proteção CIIlbient<;l,~

de ao I1eio ~ente e defesa de .recursos nat.l!

as peculiaridaces regionais 00 paIs.

tados e .Municípios poderão, atendendo as dispos!
da lei federal, estabelecer ncmas específicas

proteção atbiental, padrÕes de qualidade da msão
ente e defesa de zecursos naturais, no âubito de
~tência.

A ~ão deverá detenninar' todas as n~ gerais sobre proteção ambiental e, de
!TI

acordo COl)l o m:x'lelo estabeieci<'b,' os Estados e l-lunicípios poderão estabelecer uma
DS-se a seguinte redacão ao' artigoJ,egislar;:ão haxroônica e que, ao ~sllb ~, atenda as necessidadés locais.

Artigo 91 - A lei federal estabele

az&,s gerais de qualida

rais, sempre observarXlo

parágrafo Onico - ~Es

EMENDA 750646:S
' s

de

f:
40TO"

J ~PFLTIPO~I ambi
OEPUTAIJO STaIO DIAS sua

Ql'I! _CCt-rrsSÃO DA ORDEM ~~~CC""i'/$U.,'.",i' ) ~4~
TUTO/.lUlSTlflC4ÇÃO

~

DS-se a seguinte redação ao artigo 91 do ilnteprojet:o da Canissão da Ordem Social: Entendemos que o sistema sugel:ido

correntes, não é o nais aJegua<'b

Artigo 91 - A lei federal estabelecera nat:rtaS gerais sobre a proteção arobient<;l, p~

az&,s gera:LS de gllalidade ôo nei.o arobJ.ente e defesa de recursos na):!:! A União deverá detenninar todas as
rais, sempre observando as peculiaridaces regionais Cb :País. =00 CXJllI o m:x'lelo estabeieci<'b,

'Parágrafo Onico - OS Estados e .MuniC!pios'poderao, atendendo as dis~" legislação hantônica e que, ao IDa

çê'es 'da lei federal, estabelecer normaS específicas '---o
de proteção ambiental, padrÕes de qualidade.do' reio r

.a;abiente e defesa de recursos' naturais, "no ãnbJ.to de
sua OOIlJ?etência.

EMENDA 75õ649~O

JlJS'l'mCl\Çl\O t?
J,lITOIl

Deputado stélio Dias

t't.l.tcâ.,,\o/c.otlluio
EntendallOs que o sistema s~erido na ~ta anterior, ou seja, de J,egislaÇões é~ tJ .Comissão da Ordem Social
correntes, não.é o'mais adequa<'b para-a .matéria_

!TI
A lJnião deverá deteminar todas as na:anas gerais' sobre proteção ambiental e, de II PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTI

acorOO COl)l o m:>delo estabeleciOO, os Esi:adc:s e Municípios poderão estabelecer' unia DA qRDEM SOCIAL "

legislação hantlÔnica e <;I\lt', ao ~SlllO te\tIpo, atenda as necessidaces locais.

Incluir § l1nico ao art. 14-

Parágrafo l1nico Os proventos de qualquer espécie e as pensões devidas não

sofrerão incidência de Imposto sôbre Renda.

Justificati~a

Provento e pensão não podem ser considerados renda e

portanto não deve incidir imposto sobre tal. Isto não que. dizer

que fiquem isentos de declaração e até sujeitos ao pagamento desde

que transacionem ou mesmo pratiquem atos de valor que signifiquem

lucro ou acréscimo de Tenda patrimonial.Dê-se a segumte redação ao § 19, do artigo 98, 00 Anteprojeto da-Canissào da O!:
dem SoCJ.a!:

r.r--------------- T!lIl'TO/JUSTIPICAÇio --,

EMENDA 750647-3
e== OEPUTAIJO STELIO DIAS
r:-r-------------- .utOIl:--- _

*§ 19 - Quando afetaxem ag:rupatre1ll:os humanos expressivos, tais ccndut;as ensejarão

especial exacercaçâc da pena."

EMEl'lDÀ 750650-3

cabe à lei penal ti}pificar cr:iJres.

()FPI trAOO STE! 10 mAS

PLfNAluo/COUISSÃO'su'tOWISSÃO- --i
t:VII - CJJMIsSí'í.O DA.ORDEM SOCIl\L

Eqtuparar a homicídio <'bloso, "in abstrato", qualquer prática ou conduta hunanos

~essivcs", não' se-adequa ã boa técnica legislátiva, especia1Ill3nte no que diz

respeito aos princípios do Direito l?erlaJ.. '

r.r----------------TUTO/.lUSTI'ICAÇ;ÃO --,

Suprl.rna-se O ArtJ.go 99 do Substitutivo da Camssão da ckdem Social.

Não é"possível eqW.parar, objeti~te, a haoicídio 001060 oondutasepràticas que

podem sequer depender da lllais lon.9~ =~ção do agente.
JUS'l':o'ICAÇ1io

Em ótica preliminar" deve dêstacar-se que a )llaté:ria ,tip~camente administratJ.và 'não
deITe ser, tecnicanente, tratada em di.sj;;ositivc' constituci.onal. r -
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rr='AllT100--
PI ,

AUTOll--------------

f!J
Substitui o art. 52 e seus incisos 11 e 111 contantes do substituivo
da Comissão da Ordem Social pela seguinte redação: (mantém os incisos
I, IV e V).

Art. 52 - Os trabalhadores e servidores públicos, sem distinção de qual
quer espécie, tem o direito de constituir, sem autorização prévia, or
ganizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas or
ganizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das
mesmas,

_________ I'LIfZllA"IO/COIIISSio/IUICOMISSio----------

f9 COMISS~O OA OROEM SOCIAL
= TUTO'olUSTI'ICAÇi

o
-,

EMENDA 780653·8

tJ ,OEPUTAOO PAULO PAIM

No que se refere ao=~ da naona, 'inex:i,ste qualquer fundanento de ordem-lêgJ.êã
ou dootrmária gue possa anpará-la.

O prJ.l1leJIO ponto a =nJ3J.de:rar reside -no fato -de que as entidades que atualnEnte Se
destll'lam à assJ.stênCLasoc.J.al G à fomação pr<;>fissional dos trabalhadores (SESI~
SESC, SENAI e SENAC) são organizadas e financIadas pelo empresariado nacicnal, sem
pre voltaiõ.para o des.aq:>enho ele funçÕes sOCJ.aJ.s, eo lado das de cunho econânioo. -

D..Q:>ve=o não deixou de éstar -presente, pois gue todas foram =iadas por insi:l:unen
tos 1egaJ.s específicos, = PJ'"'~..r~ Oemarcação das atiVidades que lhes foram cx:netí
das. - -

1'laS -,:,-préprio Governo, após a instituição 'por lei, JlI311teve a âelegação ele tais ati
-v.I;dades ao enp:resariado, J:eservarub-se o poder é1e examinar as respectivas contaS
'através do Tnbunal de Contas da União, em face da obrigatoriedaoo das . contribui
ÇÕes dPstinadas às referidas entidades. -

Contudo, os errpreendirre.:ltos enpxesariais são os'úniccs contribuintes gue sustentam
uma tal obra, cujo ca:rátar pn.vado·é i.nquestionáve1 e que se destina a asSlStir aos
trabalhadores e suas faníJ i "'"

Durante o período de mais de 40 anos ele existência tài.s entidades têm sido respon.cá
'--eis por todo o êxito na consecução de suas fina1:Ldades, o cn:e tem sido reconhecicb
emnível nacicnal e mternaciooal.

A participação do GoVerno na gestão das cita~ entidades a:mstJ.tuiria, sem dÚVida,
una forma inte:rventiva do Estado na ordem econêrnica e social em sede absolutarrente
irrprq,ri~, pois que a inteJ:venção só tem sido admitida quando a -iniciativa privada
se nostra deficiente ou élespreparada para exer= a atividade econâru.ca.

I - As organizações de trabalhadores tem o direito d~ elaborarem os
seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente
seus representantes, de organizar a gestão e atividades dos mesmos e
de formular seu programa de ação;

11 - As organizações sindicais, de Qualquer grau tem o direito de es
tabelecer relações com organizações sindicais internacionais;

EMENDA 780651·1
~ IE'UTADO STalO DIAS

tJVI - .L....,0/00.,..10/'""0....10

I - CXlMISSAO DA ORDEM SOCIl\L

Justificação: Reiteramos ~ apresentação de nossa proposta, à qual vie
mos fazendo desde o início da constituinte Que prevê a Liberdade plena
e Autonomia sindical.

= TUTO/.lUSTlfICAÇio --,

r;-r--------- PU:N..."10/cOlussio/suacOil.uio- --,

e? COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Dê-se a seguinte redação ao § 19, do artigo 98, do Anteprojeto da'Carrissão da DE
<'!em Social:

*§ 19 - Quando afetarem agrupamentos humanos expressivos, tais ccndutas ensejarão
especial exaoorbação da pena...

'EMENDA 780654-6
~ DEPUTADO PAULO PAIM

AUTOIll--------------

do inciso IX, do art. 22 do substitutivo da Comis
pela sequinte:

I!.l
Substitui a redação
são da Ordem Social

r.:-r -=:: TIEXTO'.lUSTlfICAÇio -,

Cabe ã lei penal tipifica:r Cl:'Ílres.

E:<uiparar a hornicIcho doloso, "in abstrato", qualquer prática ou oonduta hunanos
expressivos", não se adequa ã boa técnica legislàtiva, especia1.rrente no que diz
respeito aos princIpios do Direito Penal.

Inciso IX - salário-família à razão de 10% (dez por cento) do salário
mínimo por filho ou dependente menor de 14 (Quatorze) anos bem como ao
filho menor de 21 (vinte e um) anos e ao conJuge, desde Que não exer
çam atividade econômica, e ao filho ou dependente inválido de qualquer
idade.

Não é possível equiparar, objetiv'llllente, a hanicídio doloso condutase práticas que

podem sequer depender da roais loog~ intenção do agente.
Justificação: A emenda restabelece a redação dada no anteprojeto apro
vado pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Pú
blicos.

= TEXTO/olUSTIFICAÇio -,

do Inciso X, do art. 22 do substitutivo da Comis
pela seguinte:

AUTOIt--------------

COMISSAÕ DA ORDEM SOCIAL
..LU..."IO/co....'sio/.u.co.....io----------

= TUTO'olUSTlflclr;ÃO -,

EMENDA 780655-4
~C DEPUTAOO PAII! o PAIM

~04T4~'091 OJ

AurOIt--------------

I'LII:Hi.fUO/COlolISSÃO/IUlcOMlssia------- _w
C COMISSÃO OA OROEM SOCIAL

EMENDA 780652-0
I!l
C DEPUTAIO pAllrn pAIM

Inciso X - Salário de trabalho noturno superior ao diurno, em pelo m~

nos 50% (cinquenta p~r cento), independente de revezamento, das 18 (d~

zoito) às 6 (seis) horas, sendo a hora noturna de 45 (quarenta e cin
co) minutos;

Substitui o incico IV, do art. 22 do substitutivo da Comissão da Ordem
Social, pela seguinte redação:

Inciso IV - Reajuste automático mensal de salários , remuneração, pe~

sões e proventos da aposentadoria, pela variação do custo de vida~

Justificação: A emenda quer tratar diferentemente o trabalho noturno,
diminuindo a sua juornada~ que passa a ser de 6 (seis) horas e com o
implemento de um adicional de cinquenta por cento, independentemente
de revezamento ou não.

Justificação: A emenda restabelece a redação aprovada pela Subcomissão
dos Direitos dos Trabalahdores e Servidores Públicos. Esta proposta,
inclusive foi por nós oferecida inicialmente como sugestão constituci~

nal. Agora no substitutivo o rela~or introduz uma nova terminologi~,

que a n6s não satisfaz. O termo "permanentemente" não se equivale a
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EMENDA 750659-7
~- DEPUTADO PAULO PAIM

r----------- 'LINÂ"'O/COl,l.ssÃO/IUICOM'S,iO--- ----,e: COMISsAO DA ORDEM SOCIAL

mensal; por isso insistimos que a redação original atende aos interes
ses dos trabalhadores. Se o custo de vida aumenta, os salários aumen
tam, em caso contrário permanecem estacionados. Se o índice do custo,
de vidB vai a 1% ao mês ~u a 28% aumentariam os salários em igual pro-
porção mês a mês. esta é uma das grandes reivindicações da classe tr~

balhadora, defendida pela CUT e pelo Partido dos Trabalhadores. I!.I
Substitui o
Social pela

inc1so XX, do art. 2º do substitutivo da Comissão da Ordem
seguinte:

do art. 22 do Substi tutivo da Comissão da Ordem Social pelo

~-------..,._- PLIJfÁ"'O/CON"do/IU.'OM.sdo-- --

tJ· CDlUSSAÕ DA ORDEM SOCIAL

~I:MENDA 750656-2
[!1 DEPUTADD PAULD PAIM

AUTOlt--------------

Inciso XX - Proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigo
sas salvo lei ou convenção coletiva que, além dos controles tecnológi
cos. visando a eliminação do risco, promova a redução da jornada e um
adicional de remuneração não inferior a 50% (cinquenta por cento ) inc1
dente sobre o salário contratual.

Justificação: É preciso Que a constituição trate a questão da insalu
bridade com o rigor necessário. A penalização pecuniária não inferior
a cinquenta por cento incidente sobre o salário contratual, visa for
çar econâmicamente os empregadores a agilizarem as providências para
a sua eliminação.

Inci$ll II - Seguro desemprego, proporcional ao salário da atividade, nunca inferior
a 1 (um) salário mínimo para cada trabalhador que, por motivo alheio a sua vontade,
ficar desempregado, por prazo compativel com a duração média do desemprego.

'EMENDA 750660-1
Justificação: A emenda apresentada restabelece o dispositivo aprovado originalmente
pela Subcomissão dos Direi tos dos Trabalahdores e Servidores Públicos.

P OEPUTADO STELIO DIAS

pvI _ PCtN""'""'''''I,"",'.",'''
VII - COMISSAO DA ORDlli SOCI1>L

r.;r---------------- TtXTOIJUSTlfICAÇÃO ---,

Dê-se a segmnte redação ao § 19, do artJ.go 98, 00 Anteprojeto da"CcmJ.ssão da ar
dem SoCl.aI:

EMENDA 750657-1
,-------------AUTOIt--------------

(!l DEPUTADO PAULO RENATO PAIM
,.,..,. 'LadllIO/cONISslo/IUICClllUuio----------

ti COMISSAÕ DA aRDE'" SOCIAL

i!J
Adiciona Inciso ao art. 22 do Substitutivo da Comissão da Ordem Sociab

*§ 19 - QuanOO afetarem agrupamantos hurtanos expressivos, tais ccndutas ensejarão
espeCLal exaá=rbação da pena,."

JUSTIFICAÇÃO

Cabe à lei penal tJ.pi.fJ.= c:riJros.

Inciso: Alimentação custeada pelo empregador, servida no local de tra
balho, ou em outro de mútua conveniência.

Equiparar a haDicídio <b10so, "in abs4"ato", qualquer prática ou oondut:a humanes

expressl.VOS", não se'adequa ã boa i:éc:ni.ca 1egislátiva, especialIrente no que diz

respeito aos princípios do Di:l:eJ.to Penal.
Justificação: Tal dispositivo já havia anteriormente sido aprovado na
SU~Qomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, ra
zão pela qual o reapresentamos, por entendermos como justa, u~a vez
que isto já ocorre para diversas categorias.

Nãb é possível equiparar, 'objetiv<!lllellte, a hanicídio 001050 oondutas e práticas ql<le

pedem sequer depender da-lIIais la,gín;Iua intenção do agente.

.,- l"LI.. "f1110/co .. ISlÃo/IUICOIlISSio----------

e? COMISsAo DA ORDEM SOCIAL

Inciso XIX - Higiene e seurança do trabalho, sendo obrigatório o esta
belecimento de medidas que visem a prevenção de acidentes do trabalho
e das doenças profissionais.

"XXIV - Locação da mão-de-obra e contrata
ção de trabalhadores avulsos ou

tamporàrios, na forma e corràf~ões'

permitidas em lei". r

"PROPOSTA DEEK;NJA_AO SU3STIJUTIVO 00 RELATlll DA lJIDEM SOCIAL"
De-se ao l.tem XXIV do art. 29 do substitutivo do re-

lator da Comissão da.Orde~ Social, a seguinte redação'

r;-r--------------- TEXTO/olU'TI'ICAÇio ..

EMENDA 750661-9
(J DEPUTADO SITUO DIAS

AUTOIt--------------

I!.I
Substitui a redação do Inciso XIX, do art. 22 do Substitutivo da Comis
são da Ord m Social pela seguinte:

'EMENI)A 750658-9
(!l DEPUTADO PAULO PAIM

Justificativa: Não ppdemos deixar que a nova ~onstituição repita a le
tra morta da constituição atual. É,preciso medidas concretas .•

JUSTIFICAÇÃO

A locação de mão-de-obra não deve ser vedada como

quer o Subst±tutivo.Hodiernamente, vem sendo consagrada em quase t2
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~~----~------- __-- Tt:XTO!oIUSTlfICAÇ_O --,

SUprlIlla-se o artigo 52 do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social.

.J\UI_II-""L.

EMENDA 780664-3

__________ Pl.fl.o~"IDJCc=w~slc/sl'7tr;.C"I'sio _

CYrr - <::eMISSÃO DA ORDEM SOCTAL

f!OJ SteUo v1.~·---·

dos os países indust:ializados mediante disciplina legal, que não
a admite em atividades inerentes à prâpria empresa, mas é permitida
em outras que, mesmo sem o referido caráter, são necessárias ao de
sempenho do serviço, como a vigilância interna, a limpeza ou outra;
atividades auxiliares. Assim; a locação de mão-de-obra deve ser pe~

mitida em limites e-condições rigidamente fixados em lei.

Os trabalhadores avulsos ou temporários muitas vezes
são necessar20S para a e~ecução de serviços que não se interligam '

com a atividade normal da-empresa e, por isso, a permissão deste ti
po de_trabalho deve ser admitida, mas, também, em condiçõ~s fix;
das na lei ordinária.· -

Trata-se de preceito que, a evidência, não =ntém matén.a =nstitucional.

Tal cano redigido-, zetaza adanais,' do legislador ord.Lnário, qualquer possJ.bilidade

de-:regrar a maténa can a observância das pecuharidades própnas a qualquer dos P:!:2

dutos nele m=ncionacbs, :fnl?ossibilitando-o de exercer sua noxmal conpetência para a
fusciplina da hipótese, vez que iJlpÕe vedação absoluta que nem sempre s~á ade;Illê.

da.

AUfOIt---------- _

1>J:J legislador ordinário é mister reconhecer nm.s aptidãO para dispor sobre a ma~

ria, :inp:)rx10 as restrições, absolutas ou parmais, que cada una das bi)?Óteses~

xer.

r='I---------------- TUTO/.lUSTl'ICAÇio ---,

Suprima-se o ~go 52 do llnteprojeto da Comissão da O:!:de:n Social.

Trata-se de preceito que, a evidência, nOO contémmatéria constitucional.
EMENDA 780665-1
tJ Deputado ST~LIO DIAS

AutO!'--------------- ~JtAI!;TIOO--

PFL

Tal cano redigido, :retira ademais, cb legislador ordinârio, qualquer possibilidade
de :regrar a matéria cem a observãnciadas peculiaridades próprias a qualquer dos P:!:2

dutos nele rrencionacbs, :lll1possibilitando-o de exercer sua noxmal oamr:etênciapara a
disciplina da hipótese, vez que inlJ?Õe vedação absoluta C!U" rems~ será ~
da.

r---------- JtLt:HARIO/c:o"""sÃo/suBcoall~sio-----------_,t: Comissão da Ordem Social
~ TUTONuSTII"ICAÇio-----------------;

" PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL "

1>J:J legislador ordinârio é mister reconhecer nms aptidão para di~r sobre a ma~

J?a, :inp:)rx10 as restrições, absolutas OU perciais, que cada una das hipóteses~

rer.

ÁrtQ 14

Parágrafo ~nico - A competência para dirimir disputas sobre

direitos indígenas será sempre da Justiça Federal.

os

Alterar o texto

Parágrafo ~nico A competência para dirimir disputas sobre o

S.teUo V,[a.6

iEMENDA 750663-5

[:J ~"'C-J

patrimônio da União , de posse das populações indígenas,será sem

pre da Justiça Federal.

Justificativa

~ ""."";".",.","",..,,.,
VII - ÇOMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

,.,., ~~ 1"EXTO!oIUSTl'ICaçio__,...- --,

De acordo com a tradição brasileira, norassunto em pauta

-ª Justiça Federal somente-é acionada guando há interesse da União.

St:;>rima-se O artigo 52 do Anteprojeto da Comissão da O:!:dem Social.

r.-l----------------- TEXTOIJUSTlI'ICAÇ:iO -,

SuprlIlla-se o artigo 52 do llnteprojeto da Comissão da orden Social.

Trata-se de preceito que, a evidência, não contéln matéria constitucional.

Tal cano red2gido, :retira adáuals, elo legislador ord.Lnário, qualquer possibilidade

de :regrar a matéria can a ~"ervãncia di3s peculiaridades próprias a qualquer dos P:!:2

dutos nele nencionacbs, _:iJTpoSsibilitando-o de exeree:r #>12,nomal oamr:etência para a
disciplina da hiI'Ótese~ vez que inpõe vedação absoluta que nem sempre s",ã ~

da.

EMENDA 780666:êr

--tJ IJEPUTAIJ() STELIO DIAS

1\0 Íegislador ordinário é misi;er :reconhecer m:ds aptidão para dispor sobre a ma~

.ria, :inp:)ndÓ as rest'Cições, absolutas ou perciais, que cada una das biI'Óteses~

rer.
Trata-se de preceito que, a evidência, não =ntém matéria constitucional.



Tal cano redigido, retira adernais, Cb legislador ordinâno, qualquer possibilidade

f de regrar a matéria cem a observância das peculi.andades própnas a qualquer dos p~

dütos nele nencíonadcs , inpossibilitanao-o de exercer sua nozrnal canpetêllcia para a

disciplina da hJ.PÔtese, vez que iJtpÕe 'I7ec1ação al:solu'ca~ nem saop.re será atI~

da.

1\0 legislador ordmário é mister recnnhecer mais aptidã::> para dispor sobre a mat§.
ria, i.rrpOndo as :restrições,- absolutas ou parcíaas , que cada una das hipõtese1l'~

zer.

.\U10"--------.-----
Ste.Uo ViM

,.,.,. T~XTO/JUSTI,..ICAÇio---------------_r

Dê-se a seguinte redação Cb artigo 98 Cb h>teprojeto da Canissão da Ordem Social:

"Art. 98 - As condutas contrárias ão Ireio amb~ente e a sa\Xle piíblica, bam CCJíO a

desima das autoridades responsáveis por sua proteção, serão cons~der.ê;

das JJlfrações'penais, na fonna que a leJ. estabelecer."

A redar;lo qual se ostenta no l\nteprojeta, bem: ao'contrárJ.o do desejo' dos seus aul:f?

res, não irá, pela o:iq?lexidade e atec:nia da re~ção, atingir o obj.etivo de obstar

a degradação anbiental.

EMENDA 750668-6
[!J
L_ S:l:e..u.o V'<'a~

=-----------.---- TCXTO/oJUSTlI'ICAÇÃO ~

Dê-se' a segumte redação do artigo 98 Cb l\nteprojeto da Ccrm.ssão da Ordem Social:

"Art. 98 - As condutas' contrárias ão neio ambJ.ente e a sa\Xle púb1J.ca, bem CCSfO a

dasima das autondades responsáveis por sua proteção, serão OOllSJ.der.ê;

das JJlfraçOes penais, na fox:ma que a lei estabelecer."

',,=

't'...

A redação qual se ostenta no Anteprojeto, bem ao contrário do desejo dos seus aU~

=, não irá, pela ~lexI.dadee atecnia da :redação, ati.n:lir o obj.etivo de obstar
a degradação anbiental.,

= TUTO/.rU5TI'ICAÇio -1

Dê-se.a seguinte redação ao § 29, do artigo 98, do Anteprojeto da Caníssão da

OrClan Soo~al:

n § 29 - Quem, da qualquer mXb, ccncozra para degradar o neio ambiente, responderá

por perdas e danoS, nos limites de sua culpa. n

JIlegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação anbiental, deve" ser
:responsabillzaCb pelo eventoí e ser obrigado a reparar o mal que causou à ooletiv.!.

dada. Porém é por demais gl"ave eStabele~ limarespoosabilidade objetiva Mate
caIlJ?0, porque são IIJÚltiplas as causas de perturbação ao lIEio ani:>iente, sendo todas

elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil imaginar o caSo ~ una
atividade, que não );:eIIllita supor .rascode degradação ambiental, e por causas BeCll!!.
dârJ.as, absolutalrente dasClXlhecidas e :i.tq;lrevisiveis,' gere' até um acidente e=lóg!

co.

Essas razões, nos levillll a entender que una zesponsabilidade sem culpa neste caI\110

não é awtável.

..UTOJll~-----------_
S:l:e.R.'<'o V'<'a~

r:-r- TI:XTO/olU'TU'IC"çio --,

J:ê-se a seguinte redação ao § 29, do artigo 98, cb ArÍteprQjeto da Canissão

Ordem SocJ.al:
da

A redação qual se ostenta no l\nteprojeto, bem ao contrário do desejo dos seus aute.

res,não irá, pela CCIIPlexI.dade e atecnia da ~dação, atingir O cbj.etivo de obstar

a degradação anbiental.

EMENDA 750669~

..,., TUTO/J"'STIf'ICAÇio------------------,

Dê-se a seguinte redação Cb artigo 98 eb l\nteprojeto da ccmissão da Ordem social:

"Art. 98 - As condutas contrárias ão lreio ambiente e a saooe pública, bam CCJíO a

desidia das autoridades responsáveis por sua proteção, serao consider~

das infrações penais, na fox:ma que a lei estabeJ.ecer."

"§ 29 - Q1:em, de qualquer mXb, ==a para degradar o lIEio amb~ente, responderá

por perdas e danos, nos limites de sua culpa. n

Inegável que aquele que tenha efetiva culpa, pela degradação 'ambiental, deve ser
:responsabilizado pelo evento, e ser obrig<do'a ":reparar o mal quà causou à coJ.etivi

dada. Porêm é por ,delIlais gl"ave eStabele,cer-Se *na respoosabilidade objetiva~~
canpo, porque,são múltiplas as causas de perturbação ao ~ió ambiente, sendo todas

elas inter-relacionadas e interativas. 'Portantoí'é fácil illlaginar o caso de una

atividade, que não );:eIIllita supor -risco de degJ:adação ambiental, e por causas 8eCll!!.

dárias, al:!so1utaIcente desc<:rileqidas e ~i:veis, "Se:re até um acidente ecolÕgl

co.

ESsas razões, nos levan a entenc;1er que una .responsabilidade sem culpa neste caI\110

não é aceitável.
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Cabe ã leJ. penal tip±fi= c:riJJes.

= ..,..._--.,._ TfXTO/JU5TlrIC4.çÃO----------------,.

J::ê-se a seguinte redação ao § 29, do artigo 98, do lInteprojeto da Ccrni.ssão da

Ordem sccaaí,e

"§ 29 - Qoorn, de qualquer rrodo, ccnccrira para degradar o neâo ambiente, responderá

por perdas e danos, nos limites de sua culpa."

Equiparar a hanicldio doloso, "m abstrato", qualquer prâtaca ou o:lllduta huoanos

~essiyos" , -não se' adequa à boa técnica legislátiva, llSpe~te no que diz
respeito aos princípios do Direito 1?ena1. '

N"ao é possível equiparar, -cl:>jeti~t:e, a hanicídio doloso condutas e prá1;icas qúe

podem sequer' depender ,da'soais~ intenção'do agenl:e.

Inegável que "'1OOl e qoo tenha efetiva culpa, 'ljE~ degradação ambiental, deve ser
responsabilizaCb pelo evento, e' ser obrigado a reparar o mal que causou à ool.et;ivi
dade, Porémé'p:,r demais grave es:tal::el.eClll'"'Se Uma responsabilidade objetiva neste
canpo, porque sãomúltiplas: ai> causas de perturbação ao neio ambiente, sendo todas

elas J.nter-relaclonadas e interativas. 'Portanto, é fácil :iInaginar o caso de una

atividade, qoo nãope:tmik supor'.risco'de degradaçOO ambiental, e 'por causas se~
dárias, allsolutarente desé:alhec;d.das e imprevisíveis," gere' até um acidente eoolÓ9.!,

00.

Essas razêes, nos leV<lll a entender que uma .respo~abil i.dade sem culpa neste campo

não é acei~l.

EMENDA 75~7s:g-

te= s:te.l~o V~a~

r.T-- T~XTO/.lUSTIf'IC"Çi.oj---------------__,

J::ê-se a seguinte redação do artigo 98 do lInteprojeto da Canissão da Ordem Social:

IIArt. 98 - As condutas contrárias ão ltlaio arrbiente e a saúde piíblical l::em COJO a

desídia das' autoridades responsáveis por sua proteção, seroo oonsadera

das =frações penais, na femna que a lei estabeleCEI." -

A redação qual se ostenta 00 lInteprojeto, bem'ao' contrário do desejo dos seus auto
:res, não irá, pela OCIIplexidade e atecú.a da :re.daçãe>, ~tingir O 'd:>jetivo de obs~ -

a degradação amoi.ental-::"" - ,
A.TOO--- , r:rc1AfOTloL0----'

s:te.Uo V4a~ . . L\: -.-J
tJ ..re ...'o/co ....io/....o....io

VII - a:MISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750673·2

l!J

r:T---------------TtxTot,lUUIP"C.t.çio--------- --.,

= TUTO/olUSTIF1CAÇio ..,

ItLINÃ'uo/cOMIS.io'IU-COlllllio----------

J::ê-se a seguinte redação ao § 29, do artigo 98, do Anteprojeto da canissão da

Ordem Social:

"§ 29 - Qoorn, de qualquer Irodo, con=a para degradar o neio ambiente, responderá
por perdas .e danos, nos limites de sua culpa."

JU5TIE'ICA@

EMENDA 750676·,
W
C DEpllTADO pAOI n PAIM

W
L COMIssllo nA nRnEM snCIAI

AUTOR--------------

~O'T'~
ffit06Az

Inegável que "'1OOle qoo tenha efetiva culpa, pela degradação ambiental, deve ser
responsabilizado pelo evento, e ser obrigado a :reparar o mal que causou à ooletiV!,
dade. Porémé por demais grave es:tabelecer-se wna responsabilidade objetiva neste
caI!l?'" porque são mül.tiplas as causas de perturbação ao neio ambiente, sendo todas

elas inter-relacionadas e interativas. Portanto, é fácil imaginar O caso de una

atividade, qoo não pe:tmita supor risco de desradaçãe> ambiental, e por causas se~
dárias, absolutaxrente descaJhecidas e iIq;lrevisíveis, gere até um acidente eoolÓ3'!.

00.

Essas razêes, !lOS levau a entender que una .responsabili,dade sem culpa neste campo

não é aceitável.

Substitui o Inciso XXV, 'do art. 22 do substitutivo da Comissão da Or

dem Social, pela seguinte:

Inciso XXV - Aposentadoria com proventos iguais à maior remuneração dos
últimos 12 (doze) meses de serviço, verificada a regularidade dos re~

justes salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao pedido, g~

rantido o reajustamento para a preservação de seu valor real, nos ter
mos do inciso .••• (IV no substitutivo) , que nunca será inferior ao n2
de salários mínimos percebidos quando da concessão do benefício:

~) com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem;

b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;
c) com tempo inferior ao das modalidades acima, pelo exercício de tra
balho noturno, penoso, insalubre ou perigoso;
d) por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade;
e) por invalidez.

r-rr: PLI.NO\RIO/coWI5SÃo/$UllCO..ISSÃO---------....,

, VII - CCl!"!IsSÃo DA ORD~ SOCIAL

~----------_----_TU:TO/.lU'TlfICAçlo-----------------,

J::ê-se a seglllnte redação ao § 19, do arb.go 98, do Anteprojeto da-Ccrni.ssão da Df.
dem Social:

Justificativa: Não bastasse toda à situação a que estão submetidos os

aposentados no Brasil, o substitutivo, excluiu os aposentados, dando
a esse segmento da sociedade um tratamento indignante. 'É preciso pois

.restabelecer aquilo que a subcomissão dos direitos dos trabalhadores e
servidores públicos aprovou, pois nada mais ~ que tratar com justiça
àqueles trabalhadores que tanto contribuiram com esse país.

*§ 19 - Quando afetarem agruparrentos humanos expressavos , tais ccndutas ensejarão

especial exacerbação da pena."
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AUTOIt--------------

PLU~Alft[o/co..IS3io/sUBCO..lssio----------

COMISSAÕ DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750680-5
l!J DEPUTAOO PAULO PAIM

do art. 29 e suas alíneas no substitutivo da
(VII) incluindo-se nova redação:

do art. 19 do substitutivo da Comissão da Ordem Social e dá a se-
~
Altera o Inciso I,
guinte redação:

Art. 19
Inciso 1- A todos é assegurado trabalho com justa remuneração; o empre
go é considerado bem fundamental à vida do trabalhador, que não o per
derá sem causa justificada.

Inciso 1- Estabilidade desde a admissão no emprego, salvo o cometimen
tp de falta grave comprovada judicialmente, facultado o contrato de e~

periência de 90 (noventa) dias.

.."... TUTO/olUSTIPlCAÇ10 ,

Justificação: A emenda proposta encarna a estabilidade plena no empre
go e restabelece a redação dada no anteprojeto original aprovado na
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. A es
tabilidade tem sido ao longo dos tempos a grande reivindicação da cla~

se trabalhadora, sendo a constituinte a grande oportunidade para cons~

grarmos este isntituto. A estabilidade sempre foi atacada pelos empre-
, sários como geradora de grandes dificuldades nas relaões de emprego e

de consequências maléficas a economia. Argumentam alguns que a estàbl
lidade será causadora de desemprego, que a situação irá piorar. Estão
estas afirmações carregadas de má fé. Os empresários querem o lucro
fácil; querem a subjugação Ge um povo aos seus' interesses; q~erem uma
série de vantagens, mas não' aceitam as obrigações sociais, pois estas
implementadas dão dignidade a um povo e fortalecem uma nação, como ca
paz de se impor soberamente contra àqueles que querem destituir o seu
poder de defender os interesses de todocum 'pais-~- sem a distribuição
de privilégios, para um e outro. Com a miséria, com a instabilidade
no emprego o povo é frágil e seu país também e consequentemente o seu
governo, que passa a ser dirigido por aqueles'que controlam o poder e
conômico. Assim quando os empresários querem suprimir ou limitar à
estabilidade no empfego,_querem privar aos txabalhadores e sua família
o direito à felicidade e à segurança soéial. Entendemos que os pro
blemas da economia estão a outras questões como a dívida externa que
esva~ia os nossos cofres e compromete a nossa soberania; o~ juros ex
torsivos do sistema f~ceir~, que gera a especulação e não O desenvol
vlmento da economia com investimentos na produção a taxação escessiva
de impostos sobre as mercadorias e assim por diante. Argumentam ainda
que estabilidade asfixiaria as microempresas, num afã protecionista
que esconde a realidade. Isso não é verdade, a questão das microem 
presas está diretamente relacionada com duas questões fundamentais; prl
meiro um política monetária-definida para elas, com linhas de créditos
especiais, em segundo uma política de incentivos fiscais. A conjuga 
ção des~es fatores é que fomentaria o desenvolvimento desse setor da
econômia. Por isso são falsas os fundamentos que dão à estabilidade a
geradora do desmantelamento dessas microempresas. Ressalta-se ainda I

que segundo os próprios dados do Ministério do Trabalho que dispõe so
bre a composição do emprego no Brasil, informa que apenas 7,5 dos tra~

balhadores brasileiros estão empregados em empresas de 01 à 04 empreg~'

dos, enquanto que nas que empregam mais de 100 trabalhadores correspo~

dem à 60,9% do emprego formal no Brasil de um total de 20,8 milhões de
trabalhadores. É por isso que defendemos a estabilidade plena no em 
prego, que não é nenhum casuísmo, é uma necessidade social que corrob~

ra decisivamente para-o desenvolvimento desse país.

Pl.lHÁ"IO/CONlssio/&UICOMllJSÃO-----------,

'l.~HAfUo/col.tl'do/su.COIlIlJ:lÃO----------

COMISSAÕ DA ORDEM SOCIAL

~ustiricação: Restabelece o texto original aprovado •

Inciso XV - Repouso remunerado aos sábados, domingos e feriados civis
e religiosos de acordo com a tradição local, ressalvado o caso de ser
viço indispensável, quando o trabalhador deverá receber pagamento em
dobro e repouso em outros dias da _~mana, garantindo o repouso em um
fim de semana, pelo menos, por mês.

do art. 29 do substitutivo da Comissão da Ordem

Justificação: A emenda proposta restitui o princípio estàbelecido no
anteprojeto original oriundo da Subcomissão dos Oirei tos dos Trabalh~

dores e Servidores Públicos. Naquele dispositivo, enumerado dentre
os que estabelecem os principios gerais da Ordem Social, constava o
emprego como bem fundamental à vida do trabalhador, que não o perd~

tia sem causa justificada, razão pela qual o reapresentamos. Ressal
ta-se que embutido estava neste princípio o instituto da estabilidade
plena do emprego, que foi no substitutivo do ~elator diminuída, quase
alijada nos seus efeitos fundamentais, não contribUindo para uma socied~

de justa, com igualdade de oportunidades.

1!1
Substitui a redação di ,Inciso 111, do art. 29 do Substitutivo da Comis
são da Ordem Social pela seguinte:

~
l_ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAl

r:-r TEXTO/olUST1'ICAQA;o -,

EMENDA 780079-1
PJ DEPUTADO PAULO PAIM

EMENIDA 750678-3'
fic= DEPUTADO PAUlO PAIM

AUTOIl--------------

Inciso rll - Salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de s~,

tis fazer efetivamente às suas necessidades normais e às de sua família,
s ser fixado em lei. Para a determinação do vaior do salário mínimo ,
levar-se-ão em consideração as despesas necessárias com ~limentação, m~

radia, vestuário, higiene, transporte, educação, lazer, saúde e ~egu

ridade social.

Justificação: A redação dada no substitutivo do relator, restringe muj
to a abrangencia do salário mínimo. Como ele será fixado em lei, esta
lei terá que se fixar no dispositivo constitucional. Da maneira propo~

ta, ele (salário mínimo) só poderá satisfazer as necessidades "vitais"
ou seja, excluindo o lazer, a educação a seguridade sociel e assim por

diante.

EMENDA 750681-3

~ DEPUTADO PAULO PAIM

~ COMISSAÕ DA ORDEM·L;~~~;~"i.I'''c.''''io

r;-r--------------- UUO/..USTI.ICAÇÃO'----------------,

Suprimam-se os ítens I a X do art. 32 do substitutivo da Comissão da
O.rdem Social, passando o "caput" do art. 32 a ter a seguinte redação:

Art. 3g São assegurados aos trabalhadores domésticos, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos no
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As ações de saúde são fUI"!!rões primordiais de natureza pública ,

com a colaboração da iniciativa privada , cabendo o Estado sua normatização ,

controle e execução no seu âmbito.

,rt. 22 , ítens, alíneas e parágrafos, com excessão dos ítens XI, XII,
XIII, XX, XXI (última parte referente aos 18 anos) e parágrafo 32.

Justificação: A emenda'é oferecida em atenção a solicitação da Associ~

çio das Empregadas Domésticas. O setor Priv~do de prestação de serviços de saúde integrará o

sistema único de saúde na cobertura assistencial a população na forma estsbele-:

cida no Plano Nacional de Saúde.

EMENDA 750682-1

tJ Dep. FLORESTAN FERNANDES j LP?~
PLENAR10/ÇoNISSÃo/auacollllesio,----- j ~DATA~

tJ VII Comissão de Ordem Social. tq;tPPJW

.: .

Emenda ao Substitutivo do Relator:

.•.• ".$ .

As Santas Casas de Mis\lric6rdia como prestadora de serviços de saúde,

Dá nova redação ao § 1º do Art. 55º

Art. 55º -

serão isentas de qualquer tipo de impostos e taxas , inclusive de importação e

terão tratamento preferencial e prioritário nas ações do Plano Nacional de Saú

de.

Justificativa

§ 1º - A partir dos sessenta anos de idade, o idoso, independentemente
de prova de recolhimento de contribuição para o sistema previdenciário, desde que
não possua outra fonte de renda, fará juz à percepção de proventos de aposentadE.
ria, vitalícios, não inferiores a um salário mínimo e progressivamente majorados
de acordo com as disponibilidades da previdência social.

A rede privada de assistência a saúde existe e presta um

serviço. Não há porque como extingui-la. O importante é aperfeiçoa-l

integra-la no Sistema Unico de prestação de serviços de saúde., poré

descentralizado.

.JJSTIFICATIV/l

Trata-se de equiparar os direitos à aposentadoria (ou de isonomia na
aposentadoria) do homem e da mulher.

A prestação de saúde através das Santas Casas de Miseri

c6rdia é uma tr,~ição no Brasil. Está ligado êste serviço a pr6pria

hist6ria da medicina e da prestaçao de'serviços de saúde no Brasil e

por isso merece menção e tratamento diferenciado na Carta Magna.

~---------'LIEHi.1l10/co...I:sSÃo/'u.CO..I:s:sÃO_----_----_

r: Comissão da Ordem Social

EMENDA 750683-0
wC Dep. Florestan Fernandes

_________ PLENAftIO/cONI5sÃo/suacOMlSsÃO-----------

Ordem Social

Emenda ao Substitutivo do Relator:

,EMENDA_ 750685-6

l:J Deputado STt:LrO orAS

AtJTD.It---- _

= TUTO/"uSTI~C.t;iO-----------------.

Inclua-se onde couber: como artigo ou § de artigo:

Os aposentados por idade não perdem o direiro ao equivalente do
décimo terceiro salário, devendo receber os proventos correspondentes sem r qual

quer incidência tributárilj.

" PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO .00 RELATOR DA
COMISSAO DA ORDEM SOCIAL ti.

TtTULO I

" ADITIVA ti

JUSTIFICATIVA Das Disposições Transit6rias

Incluir entre o artº 28 e 29.

, A inexistência de uma 13ª aposentadoria constitui uma discrimin~

ção odiosa, que precisa ser superada com urgência, dado o nível de carência da

maio~ia das populações Idosas.

Capítulo I Seção IV

" M:llIFICATIVA "

~--------- '1.I:N""10/COUISsio/suacoM.'sio----------,

~--------------_n:XTOlolUSTIFICAÇio----------------,

Este instituto se mostra absolutamente necessário. O quadro pro

mocional da carreira do-magistério , automático no tempo , produziu uma acumu

lação na carreira de adjunto e um consequente estrangulaiíieiit,Onã- carreira de

professor adjunto. Mesmo qlJe todos quizessem fazer conCúrso como a lei determína

Artº Os Professores Adjuntos ocupant,es de ca:go ou emprego das institui-

'ções de Ensino Superior do Sistema Federal de Ensino Público ,pertencentes a

categoria de professor adjunto 4 (quatro) há mais de dois anos completados na

data da promulgação desta Constituição serão classificados na categoria de Pro

fessor Titular e fixados em quaã'ro pr6prio suplementar com todos os direitos e

vantagens da carreira , sendo extinto este quadro progressivamente com vacância

Justificativa

dé seus ocupantes.

AUTOII'--------------'-

Capítulo II,

Seção I

SUbstitui o artº 46 pelo seguinte

Comissão da Ordem Social

" PROPOSTA DE B-ENDA AO SUBSTITUTIVO AO RELATOR DA COMISSAO

DA ORDEM SOCIAL "

EI't1Effi)A 750684---:S-
tI DepUtado STt:LIO DIAS
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e que não foi cumprido não se poderiam fazê-lo em tempo hábil em prejuízos de

l1llitos que iá chegaram .ao nível de Adjunto IV (quatro) e estacionaram e que por

certo em curto espaço prejudicará toda a estrutura da carreira.

Este dispositivo como redigido corrigirá este equivoco e ao prever

lJIl quadro supleme~tar pr6prio não impêdirá a curto e médio prazo a realização de

novos concursos regularmente.

JUSTIFICAÇAO

A re~ação qual se ostenta no Anteprojeto, bem como ao contrário do desejo dos seus

autores, não irá, pela complexidade e a técnica da redação, atingi:' o objetivo de

obstar a degradação ambiental.

r::-r --'- TllCTOlolUSTI1ICA1;io ---,

____~ fll.rHÂIIIO/COWIS'iO/IUICOMlssio-------,----,

(lCGfISSIlO DA moEMSOCIAL

COMISSI\O DA ORDEM SOCIAL

,..,,- ruIÃfllo/COll lSdo/sUICOMI5',io-----------,

= TUTO/olusn'lclc;io------- ---------,

7 "PRCF'OSTA I:E EJoENDA AO SWSTlTUTIVO DO RELATOR DA COMISSflO DA ORDEM SOCIÂl....

Acrescente- se ao art. 90 TITULO II o seguinte:

AUrOIt--------------
EMENDA 750686-4

tJ lE'UTJ\lJO STáIO OIAS

"I'RIJ'OSTA I:E EJeVA AO SlI3STlTUTlVO 00 RELATCR DA !nUSSAO DA OODEM SOCIAL"

Stl'RESSIVA

_ quem,de qualquer modo, concorra para degradar o meio ambiente, responde

rá por perdas e danos, nos limites de sua culpa.

9.F'RJMIR O ARTl! 50 E SEUS tTENS JUSTIFICAÇIlO

.::usTIFlCATIVA

ESta emenda tem o abrigo e a preocupação de todas as entidades tío setor que col2

cam que as condições do trabalho são e tradicionalmente o foram pertinentes ao

I4inistério do Traoalho., Além do que afirmam que saúde ocupacional não é uns lin

guagem usual e tanbém un anglixismo. O certo é saúde do Trabalhador.

Inégavel que aquele que tenha efetiva culpa, pala degradação ambiental, deve ser
responsabilizado pelo evento, e ser ohr.íqado a reparar o mal que causou à coleti,

vidade. Porém é por demais grave estabelecer-se UMa responsebíLídaoe objetiva

neste .campo, porque são múltiplas as causas de perturbação ao meio ambiente, se.',!

do todas elas inter-relacionadas e interativos. Portanto, é fácil imaginar o c!!,

so de uma atividade, que não permita supor risco de degradação ambiental e per

causas secundárias, ahsolutamente descomecídes c imprevisíveis, gere até um ac,!
dente eco16gico.

Essas razões, nos levam a entender que u,me responsabilidade sem culpa neste cam-
po não é aceitável. -

EMENDA 750687-2
~r~ STELIO DIAS

~EME,NDA 750690-2
tJ Deputado STLôLIO DIAS

AUTOIl--------------

r:-r PI.IEMÂRIO/COUISSÃO/sfJlICOIllISsio _

e: Comissão da Ordem Social
pr;:DATA-;;;j
"av05J87

= TUTO/olUSTIPlCAC;io --,

_ Vedada a r~altzação de COncurso Público e Aplicação de Provas por

entidades Privadas.

" PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO' RELATOR DA "ADITIVA"

COMISSI\O DA ORDEM SOCIAL ..

Titulo IV

.1ISTIFlCATIVJl Capitulo I

Art2

Esta vis1il coibir una prática que está se generalizando qual realização de cO!!.

curso de Provas·-e TÍtulos por entidades privadas o que descaracteriza a sua

intenção de eonÓJrsQ Público.

Incluir entre o art2 23 e 24.

Dentro de cinco anos t a contar da promulgação jíesta Constituição,

os proventos dos aposentados da previdência social serão gradati

vamente reajustados , até que seus valores ~tinjam os níveis de remuneração atu-

al das categorias correspondentes".

SUBSTITUA- SE PELO ARTIGO 98 E SEU § 12 00 TITULO II PELO SEGUINTE:

7 PR1FOSTA (E EJeVA AO SlESTlTUTlVO" OOTREü\~(jrDA-CGl=-ISS1lO---D...,A-ORDEM---SOC--I-AL-"----'-.,-.

fi 'l.UÃIIIO/cON.ssio/IUIClU'lSSÃo

cvÍr - COMISSI\O DA ORDEM SoCIAL

cantes , que nada resolvem , como o dado recentemente.

previdência social , com seus proventos cada vez mais defasados em virtude do

injusto critério para o seu cálculo e reajustes , exige do constituinte a ado

ção de medida her6ica como a aqui pleiteada.

Veja-se , que o Governo sente o problema e até quer resolvê-lo ,

mas quando chllga a hora da decisão o que se verí ficam são aumentos insignifi-

A extrema dificuldade em que vivem os aposentados da

Justificativa

~O"T"----'"o9J 05/87 J

..UTOIt-- ~

- As condutas contrárias ao meio ambiente e a saúde pública, bem como

a desídia das autoridades responséveãs por sua proteção, serão con

sideradas infrações penais, na forma que a lei estabelecer.

··Art2 ,

EMENDA 750688-1,
~ D~PUTAOO ~TLôLIO ~~~. - '
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-- -. ----
EMENDA 7só69i.f·
[!] ~ AUTO"

ê Deputado STI::LID DIAS
,..,, 't.!H.l"IO/CONlssio/sUIlCDMlssio-~~--------, DATA

(!J Comissão da Ordem Social I rr;;, 0;;:;J
r;"I TuTot.,lUSTlflCAqio ---,

" Aditiva "

" PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISS/lO DA

ORDEM SOCIAL "

Justi ficativa

No meu entender isto não está inscrito como direito

trabalhador. Ao contrário vai tirar um direito que tem que é

mais fonte de trabalho e riqueza. A locação de mão de obra é

uma fonte geradora de emprego no Brasil das mais expressivas.

Ela organiza o trabalho avulso e temporário , dá segurança ao

Não é matéria constitucional. Torná-la é um risco so-

Acrescente-se ao art. 13 , do SUbstitutivo da Comissão

da Ordem Social o seguinte parágrafo:

trabalhador , gera impostos e é uma atividade aberta

clandestina.

e não

§ 3º - Lei Complementar indicará quais as exceções

às regras estabelecidas , quanto ao tempo e natureza

do serviço , para a aposentadoria , reforma , trans-

ferência para a inatividade e dísponíbí.Lldade.

Justificativa

A presente emenda permite , de forma mais abrangente ,

de que as exceções previstas no texto 'sejam materializadas através

eial.

EMENDA 750694-5
r Deputado STI::LIO DIAS
..,... PLEHÁ"IO/cONlssio/SUIlCO"'lss.i:O-----------

r: Comissão da Ordem Social
= TUTO/"U,lSTlf'ICAÇio -,

" ADITIVA "

exclusividade da iniciativa seja estritamente do Presidente da Re

pública como hoje acontece ( art. 103 da CF ).

de Lei Complementar no exame de cada caso concreto , sem que a " PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA
COMISS/lO DA ORDEM SOCIAL "

I~cluir item X ao arta lº do Titulo I

Artº ( ..... )

PLEHAllto/cQloIISSÃo/sUBCOMISSÃO-----------

EMENDA 750692·"9'

(=l. Deputado STI::LIO DIAS

L!1c= Comissão da Ordem Soéial
=,-- TElCTO/.lUSTII'ICAÇÃO'-----------------,

X As conquistas tecnol6gicas , a automação não prejud!

cará o trabalhador dos direitos adquiridos.

Justificativa

" PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISS/lO DA

ORDEM ~OCIAL "

" ADITIVA " As novas conquistas tecnol6gicas não deve eximir Estado de

seu dever de proteger o trabalhador que deve ser reciclado para

Disposições TransÜ6rias " - Incluir § I1nico ao arts 25.

Artº Ocorrendo casamento , aposentadoria , transferência para a reserva

remunerada , reforma .. invalidez ou doença grave do titular da co~

ta individual do PIS , poderá ele receber o respectivo saldo, o

qual , no caso de morte , será pago a seus dependentes , acordo com

a legiplação da Previdência Social e com a legislação especifica de

Servidores civis e militares , ou na falta daqueles , do sucessor

do Titular , nos termos da lei Civil.

Justificativa

esta nova era que estamos entrando da informativa e da automação

dos meios de produção.

EMENDA 750695·3
[J DeputadoSTI::LIO DIAS

~••T.7ã7J
"o9,.Q6~.

= TU,TO/olUSTIFICAÇio ---,

Esta emenda visa corrigir um defeito da Legislação do PIS,

abrangendo mais a titulariedade do direito do detentor da Conta.
EMENDA: Acrescente-se ao inciso 11, do Art. 13 9 , do antepr~

jeto .da- Comissão da Ordem Social - "Salvo para
os policiais, que serã aos 65 anos de idade ",

EMENDA 750693·7

tJ Deputado STI::LIO DlAS
PLtNÁIIIIO/co"ussio/aulcOMISsio-----------f: Comissão da Ordem Social

r;"I---------------nxTot.,lUSTIPlCAÇio----------------,

" PROPOSTA DE EMENDA AO. SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISS/lO " Supressiva "
DA ORDEM SOCIAL "

S4Jrimir o i tem XXIV , do art s 22

JUS T r F r C A T' I V A

Tradicionalmente se tem reconhecido a necessidade
da redução de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, aos in
tegrantes das carreiras policiais. Tal fato não constitui um privilf
iio, ou uma prerrogativa dessas funções, mas, antes, um imperativo
inerente a própria natureza do serviço policíal.

~ uma sistemática adotada e seguida no mundo intei
ro pois jamais se pode admitir, sob pena de comprometimento da pró 
pria instituição policial e do que ela representa para a manutenção



w· Comissão daOrde~ Social li ~5q

da ordem e da tranquilidade pública, que permaneçam em serviço, cuja
tipicidade do trabalho requer pleno e excepcional gozo das faculd~

des' físicas e psíquicas, pessoas incapacitadas, não só pela' idade
.como pêlo próprio desgaste nervoso, consequente de'uma atividade e 
xercida em situações que refogem geralmente à normalidade e à rotina.

A polícia atua permanentemente exigindo o exercício
da função trabalho-noturno, assemelhado ao diurno, em horãrios inceL
tos e nas ~iores circunstâncias, pois a luta incessante contra o
crime assim' o !eclama. Julgamos, por isso, que a faculdade a exceção
à regra da aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, como con~

ta na Constituição vigente, a nenhuma função se aplicaria melhor do
que às carreiras policiais, que sempre gozaram entre nós desse ben~

fício. A necessidade de se dar tratamento especial às carreiras po
lic~ais é gritante e não tardará que se verifique, caso não se
modifique a atual situação, o agravamento dos problemas administra
tivos - policiais em todo o país, pela presença predominante nos
seus efetivos em atividade, de policiais nas mais precárias condi-
,ções físicas e psíquicas. Não será com homens cansados, desgastados

o ':físicas e mentalmente em razão da faina diuturna, arriscada e' te~

sa, sem possibilidades de aperfeiçoarem-se nas novas técnicas e
ciências do trabalho policial, que poderá enfrentar o perigo repre
sentado pelo crime organizado e pelo crescente e avassalador aumen
to da criminalidade comum que começa a nos ameaçar, tirando a tran
quilidade do povo brasileiro.

JUS T I F I C A T I V A

Os reajustes salariais ocorrem em função da varia
ção no custo de vida, altera-se da mesma forma para todos,.
seja ele servidor público civil ou militar, bem como para
os trabalhadores da iniciativa privada.

--Por isto, nada mais justo que promover os reajus 
tes das remunerações de todos os servidores de uma só for
ma.

Como pequeno exemplo, cito a recusa, por parte de
alguns governos estaduais, de pagar o gatilho salarial aos
seus servidores, enquanto a iniciativa privada ~ fez.

EMENDA 780698·1)
Deputado BOSCO FRANÇA

r-:-r ---PLENARIO/cON'SSÃo/sUllCOYISSÃO- _

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
= TExTot.JUSTlfICAÇÃO -,

Dê-se ao inciso 111 do Ar~igo 13 do Substitutivo da
Ordem Social, a seguinte redação:

As carreiras policiais devem ser tratadas distint~

mente das demais funções públicas, pois diferem na sua essência e
objetivos, das existentes no quadro do funcionalismo, além de não
encontrarem similares quanto ã natureza dos serviços.

O Servidor Público ou trabalhador da livre empresa,
será aposentado voluntariamente, após 3D anos de
serviço para o homem, e 25 anos para a mulher.

JUS T I F I C A T I V A

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

Aos 3D anos de serviço, o trabalhador necessita des
canso, pois, já.cont~ibuiu ba~tante para'a soéiedade. Nada
mais justo do que, nesta época, passarmos para os mais jo
~ens, a oportunidade de trabalho, dando para quem trabalhou
duran+ a 3D anos, o descanso e'a remuneração merecidos.

o Brasil é um País onde muitos jovens não têm
a oportunidade de trabalho e onde muitos idosos ainda têm e~

sa obrigação ._0 Precisamos inverter esse quadro.

Deputado BOSCO FRANÇA

!J
=- TUTO/olUSTI'ICAÇio •__--,

Dê-se ao artigo 60 do Substitutivo da Ordem Social, a
seguinte redação:

Art. ~ vedada a acumulação de aposentadorias, .
ressalvadas as já existentes

r-:-r----.-----------..~ t1EXTo/JuST,nCAç'40-- _

Acrescente-se ao Artigo 2Q do Substitutivo da Ordem Social,
a seguinte redação:

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
________ PLE"'J.RlO/ccUISSÃo/sUBCOI,lISSÃ~-'-·----- _

r--p;';DB~o

cr;-;-;~'6!Y7J

BOSCO FRANÇADeputado

ElVIENDA 780699=6'

f:J
.As pessoas que acumulam mais de uma aposentadoria,

contribuiram para isto durante muitos anos; por isto, é um
direito mais do que justo, que elas percebam pelo que contri:
buiram.

JUS T I'F I C A T V A

Deputado BOSCO FRANÇA

EMENIDA 780697:0'[!J .....

~-----~- 'LEHAiIlIO/c:o"'IS$Ão/sU8CONI",io

~ COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
,-----:----------------.1

Os trabalhadores rurais terão os mesmos direitos que
os trabalhadores da cidade, como sejam: saúde, apo 
sentador~a, seguro-desemprego, e salários.

JUS T I F I C A T I V A

=---------------TUTO/olUSTIP'ICAÇ;,O _

PROPOSTA DE EMENDA:

Dê-se ao Artigo 20 do Substitutivo da 'Comissão
da Ordem Social, a seguinte redação:

O trabalhador rural contribui, da mesma forma, para
o desenvolvimento do País, mas,-infelizmente, não tem os
mesmos dire2tos que o trabalhador urbano.

Como exemplo, cito o FUNRURAL, que não oferece as ,mes
mas vantagens da Previdência Urbana. A assistência médica
é outro fator descriminatório para o trabalhador rural.

O reajuste periódico da remuneração doª servidores
públicos civis e militares far-se-á sempre na mes
ma época e com os mesmos índices dos servidores da
iniciativa privada.

I·

Com esta emendq, quero assegurar ao homem do campo,
os mesmos direitos que o homem da cidade.
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':.-_..:-_-----------_....:...._--------------------------------------------------

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

J

AUTO"---------------]
Constituinte VICTOR FACCIONI .

Comissão da Ordem Social

Com a adoção do Sistema Parlamentar de Governo fica
ainda mais imperioso estabElecer-se um sistema de seleção e promoções,
para a melhor qualificação e estabilidade para uma efetiva burocracia
de carreira, a exemplo do que já ocorre hoje em alguns setores da adml
nistroçpo pública, como é o caso do Banco doBrasil, do Itamaraty e Ml
nistértos Mili t ares ,

,,§ 22 Somente em casos excepcionais e pa
ra atender a situação de emergência e de interesse
pún l í co , poderão ser admitidos servidores em caráter
p~_visório, por tempo determinado e improrrogável".

Mas mesmo com o Presidencialismo, é hora de se acabar com o

clientelismo do Serviço Póbfico.

JUS T I F I C A ç ~ O

as Autarquias, sociedades de economia mista, empre
sas póblicas e funDações mantidas pelo Poder Póbli
co, dependerá de prévia aprovação em concurso p~bli
co de provas ou de provas e 'títulos" -

"§ 12 Excluídos os cargos de confiança,
todos os demais, vinculados aos Orgãos de que trata
este Artigo, serão organizados em nível de carreira,
com promoções sujeitas à comprovação periódica da
formação profissional e qualificação do servidor.

,.---------- 'lIENAIIIO/cOI,lI'sio/sutlcQ..",,io- _

~DA 750703.8:

ti

AUTOIt'---------------
Deputado BOSCO FRANÇA

o tratamento dado aos presos, não deve ter o sentido
de vingança, mas sim, de correção.

Muitas vezes o preso não é tratado como ser humano,
sendo vítima de grandes violências nas prisões, que muitas
vezes superlotadas, desvirtuam ainda mais a sua personalida
de.

Dê-se ao Artigo 77 do Sobstitutivo da Comissão da
Ordem Social, a seguinte redação:

A prisão deverá ser uma forma de correção do indiví
duo, e não, um ponto de tortura do ser humano.

JUS T I F'I C A T I V A

Art. gs presos têm direito ao respeito de sua
digni~ad~~e integridade, física e mental, à assitên
cia espiritual, educacional, jurídica, sanitária, à
sociabi~id~de à comunicabilidade, ao trabalho produ
tivo e remunerado e a defe~a gratuita. Aqueles que
lhes negam estes direitos, serão punidos na forma da
Lei

.- PLlNÁllIO/CONJSdO/IUICOUISdo, _

(!l

Dê-se ao art. 29, caput, do SubsL~tutivo do Rc
lator da Comissão da Ordem Social a seguinte redação:

:~j)A.JS(j101~i
~puta_ª.f'-Y]C'rORFACCIONI 4••0.-----------------__) [!J ~~~~~~.J

"I - Sem prejuízo da ação estatal, a assi~

tência à saúde brasileira somente poderá ser prest~

da através de serviços organizados de forma autôn~

ma ou associativa, vedada, na óltima hipótese, a e~

ploração mercantil ou a especulação com intuito de
lucroU.

Acrescente-se ao Art. 49 do Substitutivo do Relator
da Comissão da Ordem Soeia! o seguinte parágrafo:

II

.------------ Tr:Xl0/JuSilrlc.çio-~-----------------, 1

"Art. 29 são assegurados aos trabalhac1o

res urbanos, rura~s, aos servidores públicos
federais, estaduais e mun1cipajs, c às donas

de casa e camponesas, os seguintes d~r03tos,

além de outros que visem a rnclhorlü de sua con

dic;ão social: II

JUSTIFICAÇÃO

Inobstante a tendência c~escente de un~versa

lização do sistema de seguridade social, ainda ex~stem algumas clas
ses de trabalhadores colocadas à margem dessa protecão, como é o ca

so das aonas de casa e da mulher do agricultor, a trabalhadora rural.

Não se' pode conqeber, de forma alguma, t~l di~

criminação, pois tanto urnas corno as outras contribuem, no seu d~a-a

dia, para o progresso do PaIs.

JUS T I F I C A ç H O

Acolhendo sugestão da UNIMED, através da OCB-Organi
zação das Cooperativas Brasileiras, apresentamos essa Emenda, justifI
cando-a com um excerto da palestra proferlda pelo Presidente da UNIMED
DO BRASIL, na Subcomissão de Saóde, Seguridade e Meio Ambiente.

"O Cooperativismo, como doutrina democ:ática, ba,:,e~

da na livre adesão, na sociedade de pessoal e não de capltal, perm~te

que sejam criados instrumentos que tenham condições de coibir os exce~

sos caracterizados pela hipertrofia do Estado/Empresa e, ao mesmo te~

po, impedir que o mercantilis~o multinaci?na~ invada ainda mais a no~

sa economia, estabelecendo velculos colonlallstas, através de uma de~

nacionalização das nossas riquezas.

EspeciFicamente na área da.saóde, nós temos condi
ções, graças ao que já existe de cooperativismo de trabalho - repre
sentado pelss 150 UNIMEDs que existem no Brasil, co~regando cerca de
40.000 profissionais na área da saúde, que atendem ,cerca de 7 milhões
de:usuários - ter uma opção para aqueles propostas representadas pela
medicina liberal e pela medicina com ~nimo de lucros".

r=1r- nXTo/.luSTl'ICAÇio -,

Constituinte VICTOR FACCIONI
EMêiDA 7S0lt02.(J

f: 'Constituinté VIC~O~ FAJCI~~;

!MENDA 7S0704~6

(:J

Comissão da Ordem Social

rr;;'UTID0:J
PDS-RS

"..,- -------- TUTO/JUSTI'I;AÇÃO------------------,

Acrescente-se ao Artigo 15 do Substitutivo do Rela
tor da Comissão da Ordem Social, os seguintes parágrafos:

Dê-se ao item 11 do Artigo 11 do Substitutivo do R~

lator da Comissão da Ordem Social a seguinte redação:

"Art. O ingresso no !erviço Póblico, na
A~ministração Oi reta e Indireta, nesta compreend~as

"§ Na falta de referência à categoria
profissional, a correção salarial se dará com base
nos mesmos percent~ais dos reajustes do salário m!
nimo".
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,,§ Nenhum benefício da Previdência S.2-
cial, aposentadoria e pensão poderá ser inferior ao
salário mínimo".

"I O disposto neste Artibo aplica-se
também aos funcionários públicos aposentados e pen
sionistas da União, dos Estados e dos Municípios".

EMENDA 780707-1.

..,..,. TUTO/"JuSTI'ICAÇio -,

JUS T I F I C A ç ~ O I:€-se ao caput do art. 33 do Substitutivo a se<]UlIlte J:edação:

Complementando dispositivo do Substitutivo do Rela
tor da Comissão da Ordem Social, achamos por bem apresentar a presen
te emenda como forma de se criar uma legislação justa e digna para os
aposentados e pensionistas da Previdência Social.

"Art. 33 - O sistema ce SegUt'idade Social será financia.:b' OCIll?ulaorianente nedian
t? as conttJ.buições sociais previstas 'nesta'cemstituição e:re=ós PJ=2

venientes da receita' tribl,1t:ária da União, na fOlIlla que a lei dispuser.

:EMENDA 750705-4 A especificação contida ~ artig'O'34 já estabelece quais OS extratos flOCiais que ~

verão c:c:nttibuir para o SiStaDa, sendo delIneoossãria a IteIlção de'que será "por toda
a sociedade, direta-QJ~te", o que ~á-ge:rar, a pollteriori,injusti~,

na regulaTen~ à:l texto' CCl1Stit\1Cional.

~ TUTO/o11J'TI ..ICAÇio,--------~------_,

~IOO~AUTOR--------------

COMISSAO DA OROEM SOCIAL

.,.- PLUÃIUo/COMI'$Ão/suacOlllssÃO----------

EMENDA 7507õ9-1

~ ~ONSTITUINTE WALMOR DE LUCA

l:O,~~~~~-------

Acrescente-se, "in fine", no Art. 61 do Substituti.
Ordem Social, a expressão "DE FINS LUCRATIVOS".
A redação final seria então:

Art. 61 - ~ vedada a aplicação de recur
sos públicos, inclusive as receitas de empresas e~

tatais, para cons~ituição ou manutenção de entida
des ,de Previdência Privada de fins lucrativos.

vo da Comissão da

JUS T I F I C A ç ~ O

Indiscutíveis prop6sitos sOClalS justificam previdên
cia privada sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da
previdência social apenas pelos aspéctos formais decorrentes da posição
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideiais sociais
e na preocupação de poupar para prover a sobrevivência, a invalidez e
a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do direi
to previdenciário brasileiro. -

A sociedade precisa reaquirir confiança de que as
leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o caso da lei 6435/77,
que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência
privada, serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que. milhão
e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados por setecentas e~
presas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de justiça, tra~

quilidade e paz social tão almejado e conquistado ap6s longos anos de
estudos, debates e negociações com os empresários e autoridades do
País atingindo hoje uma população assistida de cerca de seis ou mais
milhões de brasileiros.'

A formulação radicalizada não distingue o j6io do
trigo, atingindo instituições de indiscutíveis prop6sítos sociais, que
integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas despro
tegidas, geram poupanças, abrem frentes oe emprego e dinamizam o dese~
volvimento econômico nacional.

EMENDA 750706-2

f: coasrrrourre Mtr>( R00GNfI1lil'll{

Emenda Aditiva ao Artigo 639, das DisDosições transitiirias, da canlssão da

Ordem Social.

Art. 639 - ..

Parágrafo único: Ficam anistiados do pagamento de contribuições orevidênciarlas
não recolhidas, os trabalhadores que, vinculados ao sistema orevidenciário
de sua categoria, foram, oosteriormente, face a legislação, cOl11Duls6riamente,
transferidos a outro sistema.

JUSTIFICATIVA

(ls pescadores artesanais ,foram, até a criação do INPS, vinculados ao IAPM,
Instituto de Aoosentadorias e Pensões do Marítimos, e gozavam de benefícios
igu'h aos dos trabalhadores urbanos.
A legislação, então modificada, os transferiu oara o FUNRURAL, tratando-os
como trabalhadores agrícolas, e, em consequêncí.a, perderam direitos e vantagens
anteriormente adquiridos.
A legislàção atual oermite ao oescador, ootativamente, filiar-se a um ou outro
sistema, cujas obrigações e díreí.tçs sào diferentes.
Entretanto, há inúmeros casos de pescadores qQ.e anés vários anos de contribuição
oelo IAPM, foram -transferidos oara o FUNRURAL e o temo de vinculação a este
último não cçnta cara efeito de aoosentadoria.
Procura-se com este disoositivo, reoarar a grave injustiça a que foram submetido
oela lei, milhares de oescadores brasileiros, que, embora somem significativo
número de contribuições orevidenciárias, não detém 35 anos de contribuições, fac
a imoedimento legal que indeoende de sua vontade•

..",--------------- TUTOIJUSTI'ICAÇÃO -,.,

Inclua-se no lllCJ.SO XXII, cb artigo 29, do Substl.tutivo da Canissão da Ordem S=J.éll,

a segw.nte alínea lia":

"a) é proibida a greve nas Forças 1l:anaods, PoJ.J.cias Militares, Ccrpos de

zos Militares e nos a:gan:í,Sm:S policiais civis." .",_. Tl:.ro""u""It~Jo_---_------_---.....,

CCMISSÃO DA ORDElII SOCIAL'

Pareoa-oos 'despici~"imaprofUndamanto'maior na presente J1lStificação. Proibe-se

apenas, por CXIlpJ:eeIlSí.vel,'a gravá nas ~aà·Al:nadas,·nas,CoÍ::poràções Mili-t:ares e

nos organismOS policiais civis, 1.Wa 1IeZ qoo,: ae 'não é aàni.tida sua , sindicalizai,;ão,
nenos'ainda é ce iÓnitir-lhes'di.ieito'à !ireV'e, sob ~ce sÜbverter-se c:x:mP~-r ' - ,
te a ordan'intema,'CCll\ graves :riscos, paxa a 'segtl!Cança intenla e eKt:.ern3..

SlID.I'!RI '·Ã1SECÃO I DO
- Capo I do Tit. I A SEGUINTE REDA~{)

DOS TRABALHADORES E SERVIDORES POllLICOS

SÊÇÃO I

Art. A organização smdical é livre e compreende o direito à:
I - constituição de sindicatos para a defesa dos interesses coletivos

profissionais e econômicos medinate unidade voluntária ou Pluralidade sindical a
critério exclusivo dos trabalhadores e empregadores;
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n - admímstracâo do sindicato sem intervenção pela via administrati-

In - negociação coletiva visando o ajuste através de convenções e acor

dos coletivos;

IV - greve cujo exercício não prejudicará o interesse 'da sociedade.

Art. A integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da em
presa se fará na forma pactuada mediante negociação coletiva à:

I - participação nos lucros ou nas ações da empresa;

n - representação na empresa através de delegados ou de comissões ,ar
ticuladas ou desvinculadas do sindicato;

In - instituição de comissões paritárias para conciliação das contro
vérsias com o empregador.

Art. são assegurados aos trabalhadores, observados os regimes espe

cíficos de trabalho e natureza da atividade, os seguintes direitos, além de outros

que -ví.sem à melhoria de sua condacâo socaal ;

I - proibição de distin entre rabalho manual, técnico ou intelec-
tual. quanto à condição do trabàlhador entre s profãssdonaas respectivos;

H - proibição de admissão de menores de 14(catorze) anos;
In - proteção à vida, saúde e Integr.ídade física do trabalhador através

de:
a) normas de medicina e segurança destinadas à redução ou elímãnaçâo

dos riscos inerentes ao trabalho;
b) proibição do trabalho em atividade insalubre ou perigosa sem autor~

-acão do i'linistério do Trabalho ou do~ órgãos de representação dos trabalhadores;

c) proibição do trabalho noturno, insalubre e perigoso a menores de 18

(dezoa.to) anos;

IV - justa renumeração mediante:
a) salário mínimo suficiente a atender às suas necessidaàes vrtaís e às

de sua família;
b) reajustes periódicos para a preservação e elevacâo do valor real do

salário;

da tuteta constitucional com? á Proib~çã\,'de disc~ções, a proteção ã-vi'"da, saú
de e integridade físi~ã, a jústa remunezMao, 'p'clueito ao desçanso e a defesa do
emprego.

A greve não é um simples fato social mas um direito, como tal previsto

na ordem jurídica que deve respatdâ-Io , salvo quando contrariar o interesse públi.

~o ou da sociedade. Por maior que seja a sua defesa pelos sistemas jurídicos, em

todos, sem exceção, a greve sofre limitações, através da lei, da jurisprudência,de

ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sândícatos com as

cláusulas de paz socaal, inseridas nos contrataos coletivos de trabalho.

A semana de 48(quarenta e oito) horas é a regra na América.. Latina co

mo ocorre na Argentina, Bolívia, ChrIe , Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Haiti,~Ié

xico, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela (v. la iornada extra
ordinária em América Latina, OIT - CIAT, 1986).

A necessidade de manutenção do número de empregos num período de desa

celeração da economia desaconselha a proibição das empresas de locação de mão de o

bra permanente ou temporária sendo mais eficaz a manutenção da atividade econômíca

com a proteção do trabalhador equiparando os seus dí.re í.tos aos dos demais emprega

dos.
Como fónnula intermediária entre a estabilidade no emprego e o direito

absoluto de despedir o empregado é proposta a proteção legal da dispensa através da

lei ordinária e outras normas coletivas o que permitirá a adoção das diretrizes pre

vistas na Convenção n9 158, da Organização Internacional do Trabalho e a discipl~
dos critérios de ruptura do vínculo de modo que os trabalhadores mais idosos, com

maiores encargos famihares, de maior tempo de casa e outros não venham a ser atin
gidos desde logo por dispensas motivadas.

No direito do trabalho mOf\erno*se ênfase ao seu aspecto estrutural e
à craacão de um modelo no gual as lei~~ioftem ,como forma de assegt!rar gue os pró
prios interlocutores sociais encontrem solucães para os seus problemas, permanecen-

do o Estado em sua posição maior para intervir unicamente quando a sua presença for
indispensável, tudo segundo um princípio de autonomia pr-ivada coletiva e de iIiicia

tiva dos particulares. g o que se objetiva com o presente substituto.

JUSTIFICATIVA

<7,---------- I'L~N...1l10/cOMISsio/.u.co..lsaio----------___,

Emenda Aditiva ao Artigo 51Q da canissão da Ordem Social

AUToft'---------------'-

Não pode o paísficar sujeito, sob pena de comprometer a oróor ía soberania

,Nacional, dependente dessas matérias primas essenciais e indipensáveis.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

·Art. 51Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único: Constitui monopólio da' União a importação de insumos

químicos, biológicos e farmacêuticOS necessários a produção de medicamentos.

MISSAO DA ORDEM SOCIAL

O substitutivo da Comissão da Ordem Social mantém o modelo sindical cor

porativo já afastado' dos países que o adotaram como fo i o caso da Itália, Espanha

e Portugal, e que impede a autonomia e a liberdade sindical, necessárias para a con
solidação do processo de~crâtico. -

Ass.im é que o Inc. n do Substituto, ao propor que "não será constituí.

da mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de uma catego

raa profissional ou econõmica, em cada base territorial" consagra o monopólio sindi

cal das cúpulas dirigentes sobre as bases impedindo que estas possam organizar-se 

de acordo com as suas opções e nos níveis que julgarem aptos para a defesa dos res
pectivos interesses de grupo.

Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não

pode ser monopolizado, sem perda da autêntica representatividade dos trabalhadores,

pelo sindicado único na categoria que é inconciliável com o direito de associação

assegurado pela Constituição, e incompatível com o direito do trabalhador e do empre

gador, de escolher as formas e níveis de organização pelas quais livremente optar

em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos' originá

rios de origem.

=t---------------- TUTO/.lUSTI'ICAÇÃO-------------------,

.EMENDA 75071o-i
l' ~r CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA

c) retribuição do trabalho noturno superior à do diurno;

d) salário igual em funções idênticas na empresa, proâbada a discrimi

nação por motivo de sexo, idade, cor, raça, religião e estado civil;
V - licença remunerada da gestante;

VI - descanso diáno, semanal e anual com:
a) limitação da jornada ao máximo de 8(oito) horas diárias e 48(quaren-

ta e oito) horas semanais;
b) intervalos para repouso e alimentação;

c) repouso semanal renumerado e nos feriados de acordo com a lei;

d) férias anuais remuneradas;

VII - proteção contra disp~a?1ria na forma da lei;

vnr -fundo de garantia do~ ~rviço ou indenização equivalente.

Art. Salvo em micro-empresas haverá uma proporção mínima de 9/10(no.

ve d';cimos) de empregados brasileiros.

J li S T I F I C A C "fi. o'
Os direitos do trabalhador devem.ser tratados de forma sistemática que

permita, como é predominante nas Constituições, a declaração de princípios básicos

com a indicação dos meios a serem utilizados para a sua consecução.
Esses princípios dispoem sobre a estrutura fundamental das relações de

trabalho abrangendo a organização sindical, a integração do trabalhador na empresa

e as garantias ândrviduais mínimas.
A organizaçã~ sindical nos modelos democráticos é livre como pressupo:!.

to do fortalecnOOnto das bases sindicais e autenticidade de representação dos int~

resses proflssionais e econômicos.
A integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é

a forma utilizada pelos países democráticos para reáuzir a conflitividade nas dis

putas entre o capital e o trabalho, forma de prevenção ou composição das divergê!!.

cias segundo o princípio do consenso tendo como base a negociaçâc,

Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econo~

cos mas, também, sociais, é o cenário onde as questões trabalhistas são equaciona
das pela via do acorcIq que permite a adequada solução de probãemas até hoje não r~

solvidos pela via Imposi.t.iva da lei, como a part.ícipacão dos empregados nos lucros

ou nas ações da empresa, a representação dos trabalhadores e a instituição de mec~

nismos intra-empresariais de conciliação, formas que dão maior eficácia à fiscali

zação dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de representação, e abreviam a

solução dos conflitos, pela. conciliação extrajudicial.
As garantias individuais fundamentais dos trabalhadores, que não devem

ser conftmdidas com os direitos fixados através de leis ordinárias, convenções e a

cardos coletivos e pelo contrato de tra~o, ~em-se a valores que necessitam-



EMENDA 750711-9
fi AUTOR

[= CdNSTITUINTE WALMOR OE LUCA
• Pl.IfNÁ"tO/COt.lltlSÀo/IUIc:OIlISSÃO'------------,

f80MISSAO OA OROEM SOCIAL
1':"1r- TUTO' JUSTIP'ICAt;i c ----------------,

Emenda Aditiva ao ARtigo 612 da Com~ssão da Ordem Social

Art. 612 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo Único: A união na forma como a Lei dispuser poderá
autorizar sistema complementar da Previdência Privada Fechada,
somente quando reunidos em grupos, empregados ou funcionários
de órgão ou empresas da mesma natureza.

JUSTIFICATIVA

A Previdência Social Privada tem demonstrado no País sua ineficiência e
irresponsabilidade, contribuindo para grandes escandalos financeiros, tendo
inclusive, favorecido a formação de verdadeiras quadrilhas que tomaram,
durante anos, dinheiro de cidadãos que, de boa fé, aplicaram suas economias
e posteriormente não receberam os benefícios a que fariam juz pela contribuição

efetuada.
A CAPEMI, o GEBOEX , e o Montepio da Familia Militar são exemplos flagrantes

destes esbulhos, da fraude e do engodo.
Oai porque, para impedir a repetição destes verdadeiros cr ímes contra a
economia popular, reservar ao Estado o exercício e a responsabilidade da

Previdência SociaL

EMENDA 750712-7
l!J AUTORê CONSTITUINTE WALMJR rx: LUCA

r;-r----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-------------------,

Emenda aditiva ao artigo 22 do SWstitutivo da Comissão da ordem Social

w . Comissão da Ordem 80claI li 163

JUSTIFICATIVA

É notório a periculosidade, insalubridade e penosidade do trabalho exercido
nas minerações, em especial de subsolo.
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho comprovam o alto risco
de vida desta atividade.
A legislação dos países civilizados já consagra os princípios agora
preconizados.

EMENDA 750714-3'
'rJ CO~STITUINTE EDUARDO MORE~~;

tJ COMISSAD DA ORDEM ;~E~~R;ZONISSÃO!SUBCOhlISSÃO

..,,-- nXTO!JUST1FICAÇÃO-----------------,

Art. 49 - § 3º - passa a ter a seguinte redação:

O Poder Público que intervir ou desapro
priar os serviços de natureza privada, nos termos da lei, por consta
tação de grave irregularidade.

JUSTIFICAÇAO

Senhor Relator, em seu parecer, no caput do artigo 49, há
a constatação de necessidade do setor privado para colaborar na cabeL
tura assistencial à população. Se existe o Setor Privado, ele deve
ser respeitado como tal e o direito à propriedade deverá ser preseL
vado.

Concordamos com a possibilidade de intervenção ou desapro
priação, mas desde que seJa constatada irregularidade grave, para que
nos termos da lei se tame as medidas cabíveis.

EMENDA· 7$0715-1

..,---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---- ......,

Art. 22 .

I - ...

Parágrafo único: É assegurado a mulher traba~.hadora rural o direito a fil [ação
na Previdêncja Social e o goZo de seus benefícios, indep'lndente de seu estadq
cíví t ,

(il AUTOR

~ CONSTITUINTE EDUARDO MOREIRA

tJ COMISSnD DA ORDEM ~~2il~~ONISSÃO!SUBCONISSÃO

fIT!PARTI00=:J• Pf.1DB

Justificativa

Grande número de trabalhadoras rurais não podem hoje contar com os beneficios
da Previdência socíal , em fac~ da oromíção de filiação ao órgão.
É grave injustiça não se conceder as trsbathedoras rurais sol.teí ras o dIr"it)
de contribuir para a previdência, quando elas trsbalhan a vida toda na roça,

contriouem com seu trabalho e esforço para o crescimento do país e, quando
já exaustas, cansadas, simplesmente tem que se re':011er sen nenhuma re.oune ....ção
para garantir i sua velhice.

EMENDA 750713.-~

(l .CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA

r.1r---------- PLI[NAJIIIO/cON1SSÃO/IU8COMISsÃO-------------,

tJ COMISSAO OA ORDEM SOCIAL

r:-r-------~--------- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------------------,

Inclua-se onde couber na Comissão da ordem social.
Da aposentadoria:

a) •. com vinte (20) anos de trabalho em mineração a céu aberto;
b) - Com quinze (15) anos de trabalho em mineração de subsolo .

Art. O trabalhador será aposentado com proventos iguais
ao que percebia quango em atividade.

§ I - A correção se dará, na mesma proporção, toda
vez que for corrigido o salário de sua categoria profissional.

§ 2 - Qua~do autônomo, a correção se dará na me~

ma proporção da variação o salário-mínimo vigente no país.

§ 3 - Incluem-se neste artigo todos os trabalhad~

res brasileiros, inclusive do meio rural.

JUSTIFICAÇAO

Esta suges~ão têm por finalidade evitar a situação de pen~

ria de mais de 10 m~hões de aposentados no Brasil que são obrigado~

muitos sem condições, a continuar exercendo algum tipo de atividade
para poder manter sua familia e a si próprio com dignidade. Na mai~

ria dos países a aposentadoria é um prêmio, no Brasil i~iavelmen

te tem sido um castigo. Como Const1tuintes temos o compromisso com o
povo brasileiro de lutar pela justiça social, e podemos corrigir e~

tas distorções. Estendendo estes benefícios ao trabalhador rural e~

taremos além de atender às reivindicações justas de uma importante
parcela de npssa gente, contribuindo para evitar '0 êxodo rural, e e~

timulando a agricultura, que é fundamental para o nosso desenvolvl
mento.
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~DA 7S0716~O
~ \ -

~

Dê-se ao artigo 34 do Sllbstitutive da Canissão da Ordem Social, a seguinte redação:

Reconhece-se que a' ação ooojunta de~, stpregadores e gawrno deve e~

sa ser estinulada nos' él:g00s gavernaIil9I\t:eis, 1I01:>n;t:u:30 naqueles em que seus :lnt:exe.2.

ses sejem cbjeto & discussão e deliberação.

De outra parte, a prevalecer a tese contida 110'Projeto, estar-se-j,a, no 1IIÚUl1lo, se.!!
à:> :lnviabilizada a atuação d::> Poder Judiciár.:to em seu to3o.

"Art. 34 - ~ a:>ntribuições sociais a que s:: refere o artigo anteti~ são as.~_
teso

I - exrttribUiçãen30s enpnogadores 'incidente sobre a folha ele salárlos;

II - cÓntribUição 'pos 'l:rabaJ1ladores;

IIr - a:>ntri.buiÇão: sobre a ",,!,J.oraçãp ele concursos ele- procJ1'lÓSticos e j2

;90S ele azar."
/!J

I:l3-se ao,inciso XXI,:'à:> artigo 29, d::> Substitutivo da'Cani.ssão :da Ordem Social,

seguinte Xêàaçãõ:
a

As supressões prqoEltas 'têm o objetive da i:Ornar factível o preteniido 'no art;. 34.

A oootrlb.lição d:ls E!q;ll.'egad:ll.'eS'~ ser'apenas sobre_a folha da salãrl::S,~

, à:>-se a referência "e sobre' o luaroH
, pois,' a 'roanter:se tal eJqlJ:'essão, poder-se-á

inviabilizar a atpreSa e, de'CCClSe<;lUência, to3o o mais.

A supressã:> à:> :Inciso IIr~, posto que, = eIIpl:egadar, o at!?resário, ':rtkal

jã dará sua oool:ribuição' sobre a sua ;folha de salários. A incidência sobre a nlIlda

ãa atividade agrlcolà pQ:Ierá represen~'Ulla. fonna de tornar :Ineficaz à exigêIx:i.az: , _, .J

da a:>ntr;i..buição, daà:>'que são JdUÍ.1:cs, os percalços e :i.npmv.i.stos que incidan sabI!e ~

resultado da atividade.

Quanto ã 1ncidência sobre o pat:riJ05nio J.rquido lias pessoas físicas, é J:U.spositi~

tol:aJIrente desprovido de sentiQ:>. A'prevalecer, todos os cidádãos deste Pais ~

riam de mandar' realizar, anualmante,' U1I balanço contábil para apurar ,tal patrlmiinio

-:,. casa, terreoos, .aut:ani5veJ.', telév.i.são, 'geladeira, que 'p06sua, deduzidas suas even'
(a:>ntinuação da sugestão da nova redaçãO ãõ art:J.go 34 - justificação).

tuaJ.S dívidas - e, sobre ele, contribuir para o Fundo da 5eguridade, sem' qua1qoor

possibilidade de isenção, nau masmopara os da escasso patrinênio, o ~ nau: IDeSIlO

o :urpostc de renda aà:>ta. Da! a supressão à:> :Inciso IV.

&1 oootrapartida, no 'incisO' V, acrescentamos a express~ "e jogos de azar", pqis"
nesse caso, a contribuição de cada >:Ill será 'l.Oluntária e prq>orCJ.a1al-às -', _quinEtãs
~ arriscar, seja nos =sos-de pxognéaticOe, seja em out:xcs jogos que eventua;!.

n-ente~ a ser legalj,zados.

Já a supressão dO inciso VI tattim se :inpõe, pois o prênio doIl seguros é
pélo segurado e não p;.las-~as seguracbraS; ~

~DA !soii7~~

~ TItX'tO/.,lU:lTlr-ICaçio --,

I:l3-se ao art:J.go 89" do Substitutivo' da Canissão da Ordem Social, a seguinte redação:

"JOO - pxoibição de qualquex"~lful'!'nencr'&"14 - (catorze) antl&l.e' de t:rabãJho Jl2

, -turno,' insalubre' e parigoSo"aCl!'~-àe""lã -<dezoito) anoS:~

~~ oo'inciso,a'~ção, aQ:Jtel'lQrd3e 'dezo.:tunmcs, de t:rabalbo p.!

rlgoso.

Cr:aoce que' a ned1.G:l """ :IJlpÕapala~,nature~':cb-trabalho, cc:&ltiinaaa a:m o n!
vel àe anadIire~to' do'nieoor.- "l'ihtendElooi3 'a:!;sim ':caíD ún'&ver a~~• • I '. ~.. • . • _

ta, poiS' o riSCÇl-no trabalho can' :!.nfl<:II!ãvei.s, explosiVCEI ~ elel:ric1dade (tr~

~~osC6 segmXlo..a~:l.egislacãcnlll·11igar)·é-JlIIlior-,PaXa'1.1llifIoiescenté;,~ ,para di

trabâJhadar adultx..

I
'EMENDA 7S07!B _

AUTOft 1 rr''';T;~~.. tJ Constituinte GANDI JAMIL . c...- --.J
PLI:HAIIlIO/COUISSÁo/su.COlUIlSAo I ~DAT"~t: VII - CDMISSAD DA DRDEM SDCIAL ~ D6fJ[V

!J

Dê-se ao parágrafo 29 , do arti~o 29 , do Substitutivo da ~omissão da
Drdem Social, a seguinte redação:

-s 22 _ o-'sagur-o-desemprego será financiado por parcela do Funao de I

Seguridade Social (art. 34 que constituirá um fundo de ga
rantia coletiva do emprecio, com administração tripartite"

JUSTIFICACAD

Trata-se de especificar apenas que a administração do fundo será
constituida de empregados, empregadores e governo paritariamente. Tal
princípio, em entidades do gênero, há que se impor segundo a praxe
internacional, sobretudo da Organização Internacional do Trabalho.

"Art. 89 - A lei dJ.sporá sOO!='= a participação dos trabalhadores em igualdade,de ,~

presentação cem c:s er<pregadOl:eS, em ór9ãos da aCh'nllustração pública,- di
reta e mdireta, :bem = em empresas ooncessionãrias de serviços púb~

aos, ou da seus interesses profissionais, sociais e previdenciários ~

jam oqjetc de discussão e del.il:>eração.·J

r: Constituinte GANDI JAMIL

tI P~"'.'./C••,..i./su'CD"...i.

VII - Q:M[ssl\o DA QRDJ;M SOClAL

A1l'atérla contida no artigo é danasiadanente mq;>h e abrangente, razão pela
renei:em:ls sua reguJ.amsntação ã legislaÇão ordinária.

qual

,.,.,. -r- Tf:XTO/oJUSTIPICAÇÃO --,

I:l3-se ao :Inciso XVII. , à:> arti!\l0 29, do Substitutivo da Cc:IIli.ssão da Ordem Social,

seguinte redação:

"XVII. - férias anuais~.ti
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..,.---------""'"Mr~-----------------------------

cabe a Calstitu:Lção,~ princí~cs gerais,- e gazantir~~ que'poderão'EJI!i
na sua aj!ilicação através 'des :l:el1Fcs, alterações.

Assim, não ê acxmseJllável., nau J.ii9ico, ~"~'~lici:t:';Ç~ das carac:t:erísticas e'ccn

jiirjJ'es para o exezclcio'e':fru1çã:n:la't:a:I.Q-'~tcs,fique, por aSsim diZer', 'ócJngei.;
&. la Calstituição, cuja alteração'é~ di~cil.- -

~, o pagammto'~ dcbro da XBlUlleraÇão mensal"por ocasião, das Í~as, .~

subs.tancia a generalização <lona déaimo-quart:o salário, que, i:enelx:ls, não será su

port:ã~l pela inai~ ~ãos'~'deste,país,1rCltlllal1te os que não se cara-;;

tel;izam cano ,enpresasí e'iiâo'sãoi port:.anto, 'ec=om:l.canalte'produtivoo. -

o direito & greVe,assegur~'é:~oÍãri.o,de·1Ea;·geInírna"au~'~letiVa. Nó
enl:antoj(:de~ agreg~''ã. ressidvà"& qu= se -trata de ~t:o relativo' aser oc:mP.!.
'BbilizaCb ccmaa necessidades.esseOO1ais'da ÓCJmmidàde. "Assim, quer pare~ razoá

val~, ao_~'odireito ã ~ve.,'J:aJé~-se à.Jegúilação ordinár:I.a,sua':und

taÇão oo'~ ccilClenll;>'aai~~'~;"~ ~~a',da ~a sociedade. -

~s, setx10 o'~'un dever ~al; CCIllO entendido no arl:i!/O 19 do SUbsti~

~t:!'IIO, 'a'greve; ClXIStitui~.~, ele: ~ter excePcional, s:u~o exerclcio ~
':ve' perrreneoor,'CCIltiCb'dentm'de'parâmetrosi balfsam:mtos e condições de'llcittrlep~

narente àefinidos em lei.

Em :l':éalidade, a prevale= a zxmua constante do substitutivo, o mmento anual real

, de custo resultante da ==ão nela 'inserida seria de 7,5% (sete e neio por cento)

soIn~.a Íl1~'~aVigente. •

,Ileixe-se, enfim, a questão ã liY.xe negociação entre as paites.

do arl:igo'29, do Substitutivo da Canissão da OE.

r:T-------~-------TItXTO/,nli5TI"c ...t;;io--------~-----__..;

fiJ
Dê-se ao mciso :r, do parágrafo 19,

dan Social, a seguinte ;edação:

Constituinte GANDI JAMIL

FARIA DE sil

. .
"I -~Iei defin;i:rá a oportunidade e o âlbito de interesses,a serem de:fend:idos" por

Ileio de gl:e~ ..,n

"". ---' TurO'.u'TI'ICAÇio --.

J rr=;;;DO~.

.......lUO/cCllfII.lol.UlcOll'..ÃG---------- ~DATAon

l:OCDMISSIlD DA ORDEM SOCIAL ) w671:J

~D~ isOl~4·t
~- CONSTITUI~TE-ARNÀLDO

ASsim, parece.:ne,cessãrio~l:ar-se em lei', a capacidade,que se outorgou, ~

n!l!' aoS-trabalhaébl:es, dti ãefinir'a ~dade.~'oânbito de :Lnt:eresses a semm
d'efendidos por iIei.o de greve•

A~ é 'CCIlSii3eJ:a& e ,~t1da,. JllilS:~' adiantados eb m.niao ocidental;~ re
._ I, .. _ • • . ...

curso aarocrático, 'desde'que elCat"cido na ÍQmla'e"condições' estabeJecidás E!IlJ.ei dia'

cipl.inado:ra, por 'ser,'CQlX) lleriÍ1Um outxo o·i,;, W::direito abGol~tÕ'qu='Possa ser~
-ciclo de faolla'sél~/eaÚ·~j\.Úzo: do:dixeitô~de~;,xÍo~te ó,aa~
~. '

Dê-se ao inci;so 'XIIIU, à;> artigo 29, ao'Substitutivo da Canissão àa Ordem Social, a

segI.'d.nte reàaçã.o:

"XVIII - licença :rem.merada ã gestante, ~~' e'~ 'do~, porperíocb não i!!
".feridr 'a 90 (noventa)· dias." ...' :: ~ .' '

.nmm~

~ há~ jÚstificaÇão,de arQeIu.lllédi.cã CA1'biológica para que se CCIlce"da, ~
~ inciso·que,~·~t:ende'altarar, ll~~'ã'~ gestante, :pelÓ

,pXv.o 'de oento"e:~,dias. ' "

Jlàsnais, E!Il ha'veIx1o '.qua'i.quenlba~, pdi,é )?ÔI3,~, na saúde àa gestante, esti ela

Plenatoonte·!lO :ag<l!laJho -da~, vJ.g~te ·éau garanti~ ~' seu~;

~té-se~ ...~, 'que,a p:i:oteção-exoessivâ,pÓ;ie.:v.Ir a ensejar a 'ocorrência de

d1sca:im1J'laçOO 1:elativarpen~:~les'que',*: 'quer,~er.

r:T-----_--="'-==-_.:-__ Tr:XTO/~~nl'lc..çiG----------- _"~

~~I?~)'Õ~
e? ..~,

EMENOA CONSTITUCIONAL NQ

Inclua-sp ondp coubpr

1lEt1~A j~õ~~-
(J~ COS»'t'r-rIJi.t..\'l.8

nA Apospntadoria para o profpssor após 30 anos P, para a pro
fpssora, após 25 anos dp pfptivo pxprcíõio pm funçõps dp m~

gistlrio, com salário intpgral. n

JUSTIFICATIVA

=---------.-------TExTot.lU'TIPlC.ç.,O -'- --,

Inclua-se IlO inciso:xxII, ao artigo '29, Cb Substitutivo àa Caoissão da oman Soc:Lal,

•~ ,seguinte 'a:LInea:

Trata-sp dp Dirpito adqulrido ppla Empnda Constitucional nQ 18,

dp 30 dp Junho dp 1981.

'~a' é vedado o emrcIcio'de gxeve JlOEl serviços ESsenciais definida; dll lei.·. .
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r::-1,- 1ItX10'..U:5TlflC ..çiO -'- ,

Fazer cumprir a lei é atribuição do poder público, por
tanto é mais correto não excluI-lo dessa tarefa e sim disciplinar sua'
atuaçâo.

Nesse mister, haverá a atuação do Congresso Nacional
que saberá interpretar os interesses da sociedade.

Inclua-se o "Seguinte inciso no artigo 39 do Substitutivo da canissão da Ordem SocJ.al

r::-r_..... TEXTO!oIUSTlFlc...çlo ,

t-,tt-õw~'
'---_~~-'-=-'_='-=-_ __""''''-'''-~-'-'-'''-~=_:s._=_:'''_''_~ --'

'----=::-.:......:..=~~~~__==..xs~_____'J t:57t,~

EMENDA 750728·3'. ~ - .:~
fl ~~~1l1~\UW Q:)O)l,t.-Do ~12~~Fi>

f: <UI ""'-\ ~S-tro ~',"Ã~~b;;"··~M--

"garantia do dir~to ao trabalho nediante relação de errprego estável."

Trata-se exélusivamante de evitar odiosa discr:lJninação pez:pei;lJàda 00 tratamento dos

: trabalhado<es ~til:X'S.

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA 750726-7'

l!J

Modifique-se do Substitutivo da Comissão da Ordem Social
o § 19 do Art 29, que passa a ter a seguinte redação:

" 'uN,bno/cOlu'aio/luICOIlISSÃO-- _

~~~s~ '1lJ.. o'~1>GM <;()~jA..L-

EMENDA MODIFICATIVA

§ 19 O direito de greve será exercido ressal~

das as oondições estipiladas an legislação
espec!fica e cbservados os seguintes prin

cIpios:

Modifique-se do Substitutivo da Comissão da Ordem Social
o Art 59, que passa a ter a seguinte redação:

Arf:. 59 ! livre a organização, a:mstituição e administra

ção de entidades sindicais, ban d:xro o direito de

associação aos sindicatos, ressalvadas as condições
estiplladas em legislação espec.ífica e cbservados

os seguintes princ!pios:

JUSTIFICATIVA

As peculiaridades das diferentes categorias de servido
res sugerem a con~eniên$ia de que sejam regidos ~or disposições con~

tantes em legislações específicás.

A legislação especIfica não pode, evidentemente, abran
ger de forma idêntica todas as categorias de servidores, ·sendo nece~

sário portanto, amparos legais destinados às diferente categorias.

JUSTIFICATIVA

Há necessidades de lei especIfica que leve em conta as

diferentes categorias de servidores.

, ' Portanto, as condições de organização, constituição e

administração de entidades sindicais devem ser estipuladas em legis
lação especIfica.

EMENDA:,J~P~?9~1'
[J eo~:Ú1\ 1\~\011; o~\l~U!>c> BE,Y\)Fl? J Ô'§~·~

tJ ~u(,)~~ ~mÕ~;;;t'SC«'-AA.------------1 t:37~M
r::-r ~-_--------TEXTO/"'uSTlFleAçio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

EMàiDAi1~~~~:5
l!J CrJ ~ ~>íi tO·\lS"l..G

Modifique-se.do substitutivo 'da Comissão da Ordem So

cial o § 39 do Art. 19, que passa a ter a seguinte redação:

'LUÃIIlIO/ÇOl.lIUio/luacOlllssÃO- _

~ O~SH. 50d Il.e
r::-r----------------TEXTOI.lUST1'ICAt;io-------- -,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se do Substitutivo da Comissão da Ordem Social
o inciso V do Art 59, que passa a ter a seguinte redação:

Arf:. 59

v - é vedada ao Poder PÚ:>lioo qualquer interferência na

organização sindical, exceto no que a lei dispuser.

"Arf:. 19

!l 39 A lei regulará a situação do militar da a
tiva, ncrrea<b para qualquer cargo pÜblioo civil tem

porário, não eletivo, inclusive da adminis~ação in

~ta. &quanto pennaneoer em exercicio, ficará
ele agregado ao respectivo quadro e s~te poderá

ser ele prarov;oo por antigcldade, contando-se-lhe o

tar[xl de serviço apenes para a;IUela p:ran::ção e~

ferencia para a iRatividade, e esta se dará depois
de <bis anos de afastamento, oontInuos ou nãO, na

fonra da lei."

JUSTIFICATIVA

Este tipo de afastamento requer regulamentação espe-
JUSTIFICATIVA

A sindicalização é concebida para congregar interesses
de empregados e empregadores a fim de dirimir os possiveis conflitos.

A fim de que não haja um dos grupos com menor poder nas
negociações, necessário se torna a regulamentação dessa matéria.

cHica.

Esta nova redação traduz melhor o espirito que

deseja conferir ã situação.
se
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A conpess~o de anistia a?s punidos por,atos,adIDinis
trativos, ainda que com motivação política, é medida que não se
concilia com nossa mel~or tradição. Este estado de coisa compro
meteria a disciplina e a hierarquia

PLEHA'Uo/cou."io/aulc:OMra3io----_------

Df>,

:,~D~ 7SÓV:J0..5 , AUTO.------'----_

(!J CO\.!l)\\l\}\~L'6' {)~\}t'o.L'9() I L-QAt;s~

tJ I5IATA

o/@
= TEXTO/olUSTlflCAÇig ,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se do substitutivo da Comissão da Ordem So
cial o Art. 19, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 19 ,As patentes militares, a:m as prenoga
tivas, direitos e ãeveres a elas inerentes, são ga 

rantidas em toda a plenitude aos oficiais da ativa ,
da reserva e aos refonnados, send::>-Jhes privativosos
titules, postos e unifo:ones !llilitares. Os unifor 
rnes seriío usados na fonna que a lei detenninar."

r::"I~----------------TUTD/"uSTI'IC...çiD-------------_--__,

Ilê-se ao inciso VIII, do art. :29, aoSubstitutivo da Canissão da Ordem Social, a ~
gui.nte XPdação:

JUSTIFICATIVA

Esta nova redação torna melhor o entendimento, consi
derando que a tutela da patente de Oficiais das Forças Armadas
vem sendo· consagrada em nossas Constituições desde 1824.

"VIII - gratificação natalina,na .faJ:ma da lei."

Representa a garantia mínima de segurança para que
os uficiais possam desempenhar suas funções da melhor man~ira po~

sível, ~ão ficando suje~tos à perseguições e vontades pessoais,d~

das à natureza da rígida hierárqu~a e d~scip]ina a que se encon 

tram submetidos.

A rnatétia cano VEm tratada no'S\lbstitutivo pode"CCXlSagr~'vãriasinjustiças a d!
versa.'! categari~'de -~....(illdustriãrios i" cx;mis~iOllistas). ,

J\danai.s, parece-1XlS qIE o':fatode!~ a·.fcmná:e-os ~troa para o~
to da gratificação'na~ nãode~ caber nlm'~ cxmstittx:iCllà1,~ pela

qual J.-ernetâno-los ã lei ndinãria, aliás de ac=ào. a:m -~ prática vigente, Poaeildo
<;> Ccnçp:esso NaciaJal, ante.tmXlanças sociais e' eronâuicas-do País,' est:ai:.eIeCer d
:fi~ nô sistana, quando isto atenaa ]Jla1har oi! interes~ &is tr~. -

"". TEXTO/olUSTlfICAÇio -,

P?~'S"-~

~~T~7M

lil
l Con9titlli nte CUNHA BUENO

r:-.------------ ~Lf .. AIIUt:./cow·'''.o/su.CO.. I=S.i,C>- _

~.-- - c:MISs.ií.D Ilh rnDU1. SD.."Ii'':''\ '"..t..I.

'LEH"flIO/cOlllISsiol.uacOM.ssio----------_

oe.~ SottijA,l.

,~D~.t.l~ªi-3'
(!J CoblÇ,1i (\)tt.Y2E. oSO )1..Lt,O

tJ

JUS'lIFICIIÇiíD

"§ 29 - o seguro-desenprego será :b.nanc.ãac por parcela Cb Fundo de ,Seguri&rle S§.
C1.al- (art. 34) que =tJ.~~iã ,um'fundo ele garantJ.a =1eti;sla. do arprego,

rorn a<'inirustração tripart.J.1:B."

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se do substitutivo da Comissão da Ordem S~

cial o Art. 26, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 26 ~ ooncedida enistia a todos que, no pe

rícxb <Xlllq;>reendido entre 02 de setanbro de 1961 a 15

de agosto de 1979, foram punidos em deoorrência de
IlDtivação política, por atos institucionais ou atos
<Xlllq;>lernentares•

.-- ~,......-_-....,...-TrJ:TD/"uSTI'IC....çio-------------_-_-,p
I ~se ao parágrafo 29, 00 a...-tl.go 29, do Subsut:u--1.vO da Ccrn~..asâc da OrdemScx::l.al, a

I seguJ :nt-P red.ação;

I

i
'I

I

Parãgrafo ÚIJiro. A readmissão ou a reversão ao

serviço ativo dos servidores civis ou milltares, be

neficiados <XiII a presente anistia, fica cxmdicionada
à exclusiva iniciativa, a:mpetência e critério de A.2
ministração Públlca."

'Tra=-se ele especificar apenas que a aamU'.lilq~ 'do fundo será ccnstituida de~'

prega:iCSí enpJ:égaéb:res e governo P':ritariarrerl~. 'Tal pnncipJ.o, em entidades do g~

·nero! h[-goo.se ~r segunao .a praxe =ternacJ.onal, sooretudo da ,ÇlrgaIU.zação .In~

nàc.l.onal do Trabalho.

JUSTIFICATIVA

Os critêrios de concessão da anistia já estão plena
mente definidos nos dispositivos constitucionais que já vêm regul~

mentando a matéria, desde a Lei 6683/79 até a ampliaçâo concedida
pela Emenda Constitucional n9 26/85.

O período de abrangência deve se ater à fidelidade e
,aos propósitos a qu~ se propos, considerando-se o contexto de uma
fase da história nacional, com aspectos e características próprias.

A reintegração deve ser encarada com prudência, exi

gindo-se a expressa aprovação da Administração, basicamente verif!
cando-se se atende os critêrios de conveniência e oportunidade. E~

ta redação atenta para este detalhe.

,EMEliDA ~S0734-8-

r: CONSTITUINTE JO~D DA MATA

r.l~---------- ,.LI:N..nl0/coulnio/su.CDllllsaio ~ ..,

VII - a:MISsiio DA" amEM SOCIAL

17T----------------TUTO/olUSTlf'ICAç:io -,

Dê-se ao inciso I, do artigo :29, do SUbstitutivo da cani,ssão da Ordan Social, a se
guinte redação: 1ti-

"I - garantia do direito ao trabalho nediante :relação ae enprego estável. ~salva_
dos: "
a) rontrato a 1:eJ:Iro;
b) ooorrência de falta gravei
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~---------r------- nXTOIJ~5TIPIC"çio, .,._1I

"XII - partJ.cipaÇão-nos lucros das 'enpresas, segundo ;for estabelecido em lR,L n

.f) .J:;o\>e=D não tlai:Avu de estar -presente, -pclS gu= todãs foram criadas por i:nstJ:unEn
tos lSQais ~;:rf' -;os, o:::m precisa demarcal;:ão das ativida1es que lhes ~oran o:IletI
das. -

"1'las -,;:,~~ r~>erno, após a instituição por lei, 'J!BIlteve a &legação de tais ate!
'v.l.<3aãas ao empresariado, reservando-se o poder qe examinar as respectivas, contas
através ào Tribunal de Contas da Unioo, em face,da obr~gatoriedadedas ccntribui

'-ções destin"aas às refendas entidades. -

Contuào, 06 errpreenêlmentos enpresariais são os 'únicos oontribuintes que sustentam
uma tal obra, cujo caráter privado 'é i.n;ruestionãvel e gu= se destina a assistir aos
trabalhadores e suas fanílias.

Dura,te ° período de mais de 40 anoS de eXJ.stência tais entidaâes tem sido responsã
veis por todo o êxJ.to na =nsecução de suas :ónali.dades, o qus tem siao reccriheciéb
em nível nacimal e L"lternacicnal.

A participação do G::>Vel:nO na"oestão das cita~ entidades o:>nstituiria, sem diív.i.da,
una forma arrtarventava eb Estacb na ordem eoonânica e social em sede absolutarrente
inprépriá, pois que a interllençâo só tem sido admitida quando a iniciativa privada
se rros=a deficiente cu àespJ:eparada para exercer a atividade ea:>nâni.ca.

Por_isso, deve ser suprimi.ao o referido artigo 99.

.Esse, a1J:ãs, ° preauto que tem sieb ebservado nas Consti±ui.ções llDdernas.

O Esteào deve agir'suplativam=nte; deve estar aleri:a; deve aferir contas élecarrenl
tas de arrecadações, cx:Ilpulsõri.as."-Mas não 'lhe cabe, no contexto democ:rãtJ.co, :!,pge
renc:La e d1.reção da ordem -eo:lnâni.ca quando-particulares a 'organizam o:::m ef~ci~a;
pindruzindo el~tes resultados. - - .. ~_ -=:.

TarbEm .uxiev.l.da e desacx:inse1hãvel é a participáção de trabalhadores, ru; forma p~
pos'ca,

g bãs~co,. nos regiIrEs democ:rãticos, ~ se "irXlague do legitino propn..etáno se rr:
interessa repartir a -gest:ão de .seus negócios -é:c:m -tel:cei.I:os, .governantes ou não.

Nem por isso, c;>S 'ttaba.:thadores deixam de:ser Os.destinatários di:retos dãs ativida
des ~~'idespelo SESI, ~, SESC e SENlIC. _..Ao oontráriõ, desde a sua instl
tuiçao tem esses s~ços acionaib"todos- os necanisIIos necessários a. proporcionar::
-lhes neThores condi.çoes sociais' de vida-e aprendizagem profissional que lhes per
nu.ta abrir mais anplo m=rcado de trabaJho. -, CtJnpri.ndo, enXDI\. sua finalidade especI
fi~ -

g preClso sahentar que vários páIses estrangeiros tem haurido de tais institmçães
o acervo de experiência que aà<Uí-riram em de=rência dos longos anos em que estive
raro l.l1CUllb~das 'desse nnmus-públiCO, ° que-revela terem sido..bem aucedí.das -em seUS
prop&atos. -- .

'E tuao isso se deu '=n a sê gestão do enpresariado, que i:em sabido oonduzir-se de
-fonna a retratar ao Gove:rno_a transparência -de-sua atuação, quer no canpo da assis
tência s=i.al, quecno da fonnação 'profissional. -

N~ e'di.fíCll.! pois, -verificar a inoportuni~~'e a iDconveí1iência da gestão tripa;
: tite, que, aiem de nada acrescentar quanto a eíl.ciência de elpCeenéllinentos bem suõã
did06-poderia, ao revés,' criar abiSllOS interno<i extranarrente prejudiciais -a seUS
destinos. '

~ P'!-INA'UD/CCIlIlSSio/IU'CO"ISSio -,

JUSl'IFICl\t;'ÃO

Pzeli:rnl.naDnete, pretende-se eliminar a exigência da eatprOVaçãc prelilni.nar da fal
ta grave pelo anpregador, capaz de pôr term:> ao oontrato de trabalho. can esta ~
dida, e evidente, não se está tirando d:> enpregado-o direito.de apelo ao JudJ.ciáriQ
satpre que entender al::bitrãria a atitude do anpregador. Pretende:se, sanente, a,gi
lizar o processo de' contrataç'!o'-de novos EIlPregados e, em consequencia, ellJ.tar a
estagnação da produtividade. ,.

De ootra parte, :iJTP5em-se ao E!ipre9ador o pagamento de indenização proporcional e
~s~va ao ~_de_serv.l.ço,= :nedida capaz-de carpensar o enpregaib pelo ~
=odo de sua dedi~çao a empresa.

A emenda ora proposca de=e do fato de entende:cm::>s que nossa história já provou
inviável qualquer s~tema que, aparentando -proteger ou, g!U'antir o enprego, acabe
por criar una 'rigidez do marcado de traballio que prejudique e afronte a llberdade
de trabalhar, igualIrente -;bIport:ante e já vislUllbrada no s~titutivo.

c:) prazos definiebs em cántratos de e><peri.ã{,cia,- atendidas as pe;euliar1ãái:le;;
eb trabaJho a ser executado; _

d) superveniência de "fato ecxmônico -instransj;>onivel, técnioo ou àe infortúnio
da erpresa, sujeito a~~ ju::licial1 _ _ -,

e) pag<ilEllto 'de ;indeni.zaçao prq;>orcional e progressiva em J:\7laçao ao tenp::> ~

serviço, ~ fonna da J.ei:." -

Dê-se ao aneí.so XII, eb artigo 29, do Substitutivo da CcJni.ssãc da ardem Soc~al a

segumte redação, sllpn!JliIXlo-se, em oonsequênc~a, o parágrafo 39 cb refenao artiga.:

o resultádo aJmajado pelas' etp:reSaSI 'no -sistema C".apitalista, é o -lucro." 1A.lcro que"

é J.egÍti.ÍiD'~ € a~ ,PrOPulsora'de<todo o sistema, POS~ibilltando a~ e

o :fart:.al.eciDento das'mpresas,- est::i.nnilándo o investimento,_ a'aÇão 'doa-agentes-~
miocs e das forças '-produtivas envolvidas 11O PJ!9Cesso'de produção, ,procurando, átr,!

B..pa.liv:re ~i-ll'pré;ferertl:!ia'domarcado para seus procip.i:os: .•

g -salutar que todos os que participan das atividades da enpresa, tanbém partici-oem

dos seus -:resultados, :assiIn entendid:lS,í ébviammte, por seus lucros

No entanto, .não deve o texto constii:uciooal estabelecer, CXll1la,rigidez previs:t:a no

parágrafo:39 do artJ.go,que pret.endenoG'extiJ:par do 'texto. Esta a'razã::, precípua de

~'a'regu1anentação"da 'Illatéria'ã-legislaçãc ordl.nãria, desde que a referida
partiCipação-pode se caracteri~ de diversas fOIJtaS.

,-,,--------------- TtxTO/ott,OsTlru::Aç;.o--------------1....,

Su,;rm",-se ° 1lrt:lgo 99 do SubstJ.tu....ivo da Camssão da Ordem Scdal.

§ 1Q - Os proventos ~os inativos se
rão revistos, a partir da mesma data
e na mesma proporção, sempre que, por
motivo de alteração do poder aquisitl
vo da moeda, se modificarem os venci
mentos oos servidores. em atividade.

"Art. 14 - Os ~roventos do servidor aposentado serão:

-I - Com remuneração permanente integral •
quando:

a~ contar c tempo de serv~ço exigido nes
ta Corstituição.

t:l sofrer invalidez permanente;

11 - Com a remuneração permanente propor 
ciona1 ao tempo de serviço, nos ' de
mais casos.

Suprima-se o art, 15 e dê-se ao art. 14 a seguinte redação:

-I
O pr= p:nto e oon.s~clerar resJ.de -no'fato-de que as enndades Cf"" atua1Irente SE!
desb.l'laIn à .assistênc:La s=ial e à fannação P"9~sianal d06 traball1aõores (SESI',
SESC SENAI-e ~..'2) são orgamzadas e fmanc~adas pelo anpresanaib nac:Lcnal, BeE!.
pre .:.cltado' para o d:serrpenho de funçÕes ·SOCJ.a:LS. ao laõo das de cunho eccnãnic:o.

JUS'l'IFICl\:;l\O

Dr. ó== pre:b.nu.....ar. deve des~"""'e que a matér:La ,np~cam=nte cúttlllUStrativarnão
ãeve ~er, te=C"'nente, tratada em cUspoSitiVD a:>nstitucicnal. -'

No <me se refere ao oontefrlo da na:cna, J,DSXJ.ste qua1..,~ f1màallento ãe ordem lÕ9~éã

ou ãootr~a qJE p:lSsa anpará-la.

EMENDA 7507364;L...

t:
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§ 29 _ Serão extendidos aos inativos
quaisquer benefícios ou vantagens po~

teriormente concedidas aos servidores
em atividade, inclusive quando decor
rente da transformação ou ~eclas:ifi

cação do ca;go ou função em que se de~

aposentado~ia,

A eneOOa é eminentemente técnica. l?arece-nos que, ellpungindo-;se do 'I::exI;q, a ellp~

sã:> "cciro cr.i.ne", substi~apela expressão '"sem Justificativa legal" para re. -
tenção de salmos vam:>s atítv;lir o.masro àJjetivo. Ooorre que nãO se tipifica~

crãne una :retenção jüstificável legaJlrente, _.cnro0

se pode depreender do texto . do
SiibSti.tutivo.

"qual
vocábulo

".

l
~..:o~

~;1lLESr&!l l2.v~J

Dê-se ao ãncaso XIV do arb.go 2Q do Substltutlvo da Canissão da Ordem SOCial, a s~,

guinte redação:

"XIV - A Jo=ada mãxirna semanal d!> trabalho é de 48 (quarenta e oito) haras,Paaendo
ser reduzida até 40 (quarenta) haras semanais, nedlante acordo ou convenção

'mletiva de trabalho.

=~~---~-------~-TUTO/olUSTlI'ICAÇÃO .:...:..,

'EMEriDA 780740:2-
GNSr,. ';c..J/'Nr~ ~'7n=6' Ta

t:vir - CXMrSSÃO DA.~L= .....Q/.u••Q., ..l.o-----------) f:ijA~fl1}

A redação' dos artigos 13 e 14 poderá ensejar polêml

ca de o!dem inteI~retativa: seu alcance se restrlnge, aos estatutá
rios pu se estenderia, incíusive, aos trabalhistas?

Para contemplar os servidores estatutários e traba

lhistas, é ca~eniente precisar a idéia~ Pode a expressão
quer q~~ seja'.' seu re~1me'jur idico" ser colocada após o
"aposentadoria",

A aposentadoria de servidGI público estatutário di
fere daquela côncedida ao servldor público trabalhista, que se in~

tlva com base na Lei Orgânica da Prev~dência Social,

JUSTIFICATiVA

§ 3~ _ Ressalvado o disposto nos pa
rágrafos anteriores, em nenhum caso
os proventos da inatividade poderão
excede~ a remuneração percebida na

atividade. "

Aposentar '0 servidor com prove~tos integrais não i~

pedirá pessível redução entre o que for percebioo na atividade e o

que passa. -a reç~ber como aposentado,

o processo de desenvolviJlalto do Brasil :!n;lÕe a necessJ.da4e de todo o povo partiC!
par desse, esforço can 1lLIi.to trabalho e tledic:á~,

Daí, ~ moo~fi~açãc da :edsfãc de artigo 14,

~EMENDA 75073'S:1r

A situação de crise pe:ananente eu· que. tem O l?aís viVJ.do não pe:cnite muitas ocn~

sCes no setor. Par isso a fixação da jornada bâsaoa em 48 haras, estabelecendo-se,
-po:rém, rrediante consenso; Ulllr~te pactuaào entre as partes interessadas, a J?OSS!.
bilidade de sua redução, ate um limite IIÚnJlID de 40 haras semanais, porque enteneJi

llOS que taIti:Jém não é possi:vel estabelecer jornada :infen.or a essa, sob pena de 9l=!
ves prejui:zos para a Nação.

Por outro laào, curpre lembrar que, atua1mente, o Brasil já tem una mãdia anual de

haras efetivanente trabalhadas lTenar ào que vâraos países, neles ll1clui:dos os mais

rioos e ~envolviàos.

Dê-se"EC inciso:XX, do artigo 29, do Substitutivo da Ccun.ssão da 0J:ãem Somal, a s~

guintel.~:

":XX - ~ Jci fixará as ~ções& 'prest:ação de 1:rabalho em atividades insàlubres

0lI perigosas, 'garantindo'ad1c;:iCllB1 de~ incl.aente sobre O salário
'oontratuaJ.. ' '

Jt1S'l'JFIÇAClío'

lil uiãume <> desejo de que nenhUIItr~ ,êxerça -suas atividades Elll' oomiçéies

a:lverSas à sua s.aiXle'ciu ellPOSt%:l'a ris.cos~ .Entretanto" é inevi~ ~ algur;s,éi~

dãol3 trabalhem:~ eletricidadei'el<p~ivos" :infJ,amáveis e outros setoxes e,Íoo nãO
. poderão ter a eliminação' CXIlpleta e absoluta c'bs risces -intrInsecos à atividade•

• Piante disso, a lei, Ê!lI',cada:CasO ~t:oí' preci~ã definir oontroles '~lÔ9!

cos, as' eVentuais 'limitaçPes de jornada' e acrésc:lmJs ~a1ariais ~s.

r=-r--------------- Tf:XTO/.JUSTIP'ICAÇÃO- --,

suprirna-se o parágrafo 2Q, do artigo 69 do SubstltutJ..vo.

t="1-------~--+----TuTot.lUSTlf"ICAÇÃO- -,

A ~tén.a tratada no parágrafo que se deseja stJpriJm.r se refere oa tema que deverá,

ser -objeto de Convenção coletiva ou ao:Il:do en1:J:e as partes.

A pezmis~ã:> oontida no parágrafo se afigura = verda:'leira violação ao direito de

prcprieda:ie e ào poder de caoando.

Dê-se eo artlgo 49 ào Substitutivo da Conis~ão da Ordem Social a oogtlÍ.nte redação:
Absurda seria a mcíploca de'o enpregac'br ter.acesso à administração intema da "':!!

tidade sirxlical dor enpmgados.

"Art. 49 - A lei protegerá o salário e punirá a mtenção ~J.Iliti.va ou taT$X>rária

. de qualÇ(Uer forma de ran=<Ção do trabalhei já, n:-alizado, sem. justificativa legal."
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EM.ENDA 750742-9,

~----------------Tt.~TO/"USTI"Il:AÇio .,

A excepcionalidade pretenaida pela ecoonda apresenUrla, ressalvaDdo-se o que jã 8XÍ.;2.
te e que é de todo :'''lteressante pana Os E!Jl?re.ltados seja Jtlanti~o, Inant.endo-se ,a ~
clusi'Vidada da base ~al para o Sistema de Seguridada SoCl.al, cem apenas essa
:ressalva.

Suprlllla-se o parãg:çafo 19 do artigo 69, ôo SubstitutJ.vo da Canissão da Ordan Social:

'JUSI'IFI~

Ailrla que f'p.ja aàm.ssível a organizaçOO de éunissães da trabalhado:res para tratar
de assuntos específicos e'beIn detel:minados '(a exenplo do que jã = cem as Canis
sões Internas de Prevenção de'Acidentes, as CIPAS),' não'se concebe que isto se facjã
i.rd1scrlnursad",,-cente, e na'prq,na Constituição, a p~texto de àJjetivos vagos-:.::::,9u
mal def:!-,;c~--.•

EMENDA 750745-3:,

,.,..,. ..:... 'T!:XTo/.,TUSTII'ICaçio .::......;

Além disto, :inovaçÕes cano a constante do'telct:o à::> substitub.vo devem surgir não
pela inicJ»tiva de un Estado protetor,' aliás, 'em crise, I1'aS caro resultado da práti
ca da política da convenção"coletivasí nele 'incrementada can ênfase. ' -

Os avanços.socia1.s so se apresentam Íeais e hanrônicos, quanlo proveiúentes da I!or'
<;;a'gElDlUnatlora dos'~rias intaressados, 'e'rlâo quando craadas artificiailnentla.ã
paternallsticanente pelo Estado.

Par ootro lado, não'há que se perder de vista'que ioovaÇões = esta,iJtplicanjo4ln
interferencia 'do traball1ador na 'vida da enpresa, sendo matéria apta a 'acarretar PJ!2
fundas alterações na estrutura social do -país, não deve, de fato, resultar de .-:inpQ
SiÇões estatais, mas de negociação'eÍ1!:.re·os parceiros sccaaía, -

Dê-se
_ ..1:.

ao artigo 69 do SubstJ.tuti:vo da Comissão da Ordem Social, a segw.nte ra:ação:- ,

bY r: " entJ.dada sUldJ.cal ;UlCUIIbe a defesa dos dJ.reitos e interesses da categÓ
. ria, anclusave caro'subsb.tuto p:rocessual, em processos coletivos ' deiS

seus assccaaôos , 11

JUSTIFIClIÇÃO

.ÉMENDA 7$0743-7
I '

VII - cx:MISSliD D1\ ORDEM so:::IAL
\

\

Prei:ende-!';P. restrJ.ngJ.X os allPlos poderes ooncedJ..das ao Sindicato 00 telct:o do ante

projeto. li. :!:3gisla~'extraoréli.nfu:.ia, ·substJ.tuição"prot:essual, .Par ser exceção i(

:regra -je 1.",::", H:midade'para agir~e que"~ o 'di.re.ito 'Violado cu ateaçado não
deve ser dilatada sem inp:Jrt:ante razão que a ~ustifique. Além do mais, nossa ordem

jurídu:a já prevê diversas 'hipóteses em que pode o sindicato agir = subsb.tuto

L';'2:J -processual.

SUpr.l1Da-se o inciso XVI, do artigo 29 do Substl.tutivo da CotJigsão da Ordem Social.

A vedação contida no inciso que se t>retende suprjInir pa:rece-nos chocar-se can os i.!!
teresses tanto'de 1;raba1h.a;dores'~~de enpregado:res, haja 'Vista que'o ttaJ~,ªN)

sl4'.1em:mtar é', em muitos casolõI,'inperiosó para a sobrevivência de determinada ati'Vi

'àade eccn:.:m.ca e, emcons~~, a:manul:enção da'oferta de'EJq;>rego. . -;-

EMENDA 750746-F'

ff!oIlSii1Viu'fuS. í e Li D "D t-»5

~_--_--_---------T~XTO/Ju:sTl,.ICAÇão_---------------_,

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao item XXIV do art. 29 do substitutivo do re

lator da Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:

"XXIV - Locação da mão-de-obra e contrata

ção de trabalhadores avulsos ou

temporários, na forma e cond±'ções I

permitidas em lei".- '

A locação de mão-de-obra não deve ser vedada como

quer o Snbstitutivo.Hodiernamente, vem sendo consagrada em quase t~

dos os países industrializados,mediante disciplina legal, que não

a admite em atividades inerentes à própria empresa, mas e permitida

em outras que, mesmo sem o referido ~aráter, são necepsarias ao d~

sempenho do serviço, COmo a vigilância interna, a limpeza ou outras

,atividades auxiliares. Assim, a locação de mão-de-obra deve ser pe~

mitida em limites e condições rigidamente fixados em lei.

Os trabalhadores avulsos ou temporários muitas,vezes

são necessários para a execução de serviços que não se interligam 1

com a atividade normal da-empresa e, por isso, a permissão deste ti

po de trabalho deve ser admitida, mas, também, em condições fix~

das na lei ordinária.

V:LOO~

57C$
ao artigo 35 ~ Substitub.vo a seguinte redação:

35 - A .folha de salários é base exclusiva do S:LStSma de Segurida:Je Scx::ial e
sobre ela, reSsalvadas as contribuições destmadas à edlXlação, assistên
oia e lazer d9'" traba1hado:res, nãopoderá ·~CJ.chr qualquer outro ~tõ
ou oontribl.llçao. n

.' .
"Art.

Dê-se

Por outro lado, .iJrpÕe-se ci::>sexYar , dEntro 'da :realidade naoiCllal que, eu IWitos ca

lIOll: decao:e de o:nvençêies e'aoarêbs ooleti1lOS:de 'trabalho. o pagamanto de ~as';;
traordinári':'5"can percentuais sq>eriQl:es'ao estaoolecJdo"na legislação''Vigente. -

JISTIFICI\Ç'!J?

A folha de saãâraos deve ser protegida centra a nultiplimdada de descontos que s~·
bre ela inc:.1dem. Entretanto as instituições = o SESI e o SENlII, organizadas e
mantidas,pela Indústria, 0.1'0 SESC e o SENl\C, organizados e .mantidos pelo Ccm3rcio,
têm longa tradição de serYiçx:>s'presUrlos a :!;ndustriãrios e carerciãrios, seja 00 ~
ter de a1:endllrento social = no de .f=naçao-profissiCllal.

RigoroslllOal1te administrados, :roltados para -a'integraÇão e aperfeilixl1l1lento dos eIq;l~

gadoS, são .mantidos can a ccnt:r;i.huição das enp:r:esas industriais e ,carerciais can
base na .folha de salári.oo. •

,Não é de justiça, pois, a!;lrupl:a1llente xetirar-se dessas instituições o supriIlento f~

nanoeiro indispensável ã continuiaade de suas .funçÕes.

__--------------- TEXToloJusTlncaçio,---- --,
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tar, perceber insigni ficante bene f'Lc Lo dos cofres púb l.í co s ,~quando

I) corretl) é lhe proPl)rcionar a reforma a que tem'direito por força
do Decr el o-Il.eI n9 8795/4~.e Le! n!1 2579/55, como reconhecimento pQ
blíCI) da Pátria aos seus filhos que participaram da campanha da I
tália em condiç0es tão adversas. Os benefícil)s concedidos pelàs 1

constituições de 1946 e de 1967, com emenda de 1969, eficazes a
seu templ), estãl) hoje superados em razãl) da Idade dl)s pr6prios co~

templados. Restam-Jhes portantl), os benefíciys finais, que acredi
tam serão atendidos de forma correta p~ll)s senhores constituintes,
que têm a grande responsabilidade de corrigir erros cometidos até
I) presente pelas au·toridades, devolvendl)' aos expedicionários bras,!.
leirl)s aquilo que por direito lhes pertence.'

aUTOIt _

GERALDD ALCKMIN

COMISS~O DA OROEM SOCIAL

Dê-se ao inciso 11, do art. 27 das Disp~

s~çoes Tr2nsitórias do Substitutivo do Relator da Comissão da 1

Ordem Social a seguinte redação, acrescentando-se um novo incl
50 111 e renumerando-se os demais, para, afinal, acrescentar-se,
~inda, um parágrafo único:

..",. Tt:XTO/JUSTII'ICAÇio •

EMENDA 780741-õ

f:J
mr---------- I'U:NÂ,uo/r;OUls,io/SU8COI,lI,s,ÃO

C

"lI - Aposentadoria integra! aQS vinte a/

cincy anos de serviç0 póblicG 'JU prjvado,
com direito à prom~çã] à última refdrin-I
cia funcional para efe~to di proventos, 1

com medida revisionaJ aos aposentados, 1

além de implJrtãncJ& ~djci0naJ a t'Jd(Js, /

eurr espnndent e aos pr ovsnt os de. s equndo-v
-fenent e doas Forças Armadas. I'

"111 - Ref?rma pela força a que pertence,
em posto superior 80 q~e tinha por ocasi
ão do término da guerra, desde que julga
do incapaz por junta médica militar de I
saúde ;.".

"Parágrafo único - Para os efeitos de 1

ap Lí r-ação do disposto no inr:isI) u{,. des
te ar t Jço r ,

EMENDA 780748-8
l: GEnALJ:lO ALCnUN FILHO

li} 'LI:JfAJlIO/c:o"""Ão/sueCOWI,,ÃOê CONISSÃO DA ORDEN SOCIAL
= Tt:XTo/olU$TIf"ICAÇ,iO --,

Inclua-se nas disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator da Comi~sã~ da Ordem Social o seFuinte dis
positivo:

"Ar1;••••52:0 estáveis os a'ouais servi<:'ores

da União, dos Estados e dos '~nicípios,d~

AdMinistração centruliza.cF ou autárqcica,
.que I ã data da nrcmul gacâc cesta Const í, 

tuiÇBO, contem, ~elo renas. ~e~ anos _ ce
serv í co público."

"a) Considera-se como posto superior para
Soldado, Cabo e Sargentos o posto de Se-I
gundo-Tenente; para Sub-Tenente e Aspira~

te a Oficial, o posto de Primeiro-Tenente,
e, para os Oficiais, o posto de Major.

"b) OS portadores de ~iplomas unIversitá
rios de quatro e de cinco anos terão sua
reforma em postos nunca inferiores aos /
de Primeiro-Tenente e de Capitão, respec
tivamente. I'

JUSTlrICAÇAO

Os ex-combatentes da segunda Guerra Mun
dial, hoje poucos remanescentes, são, pela própria condição fisio
lóéica, inativos, precariamente amparados, alguns, e desamparadosl

tantos.

JUSTIFIrAf:ÁO

n tradição de nossas ro~stituiç6es regularizar R si
tuação dos servidores que não têm vinculo de estab~l~c<Ge con o
serviço público. São exemplos as disnosicões c0nstantes cas rcnsti
tuições de 1934 (Art. 169, parágrafo único), ronstituição de 1946

·(Art. 23 das Disposições Transitórias) e Constituição de 1967(Art.
177,§2·).

Assim sendo pareceu-nos oportuno regularizar a situa
ção dos servidores dá União, dos Estados e dos Hunicírios, da Admi
nistração direta e autárquica, que se encontram no eXE'rcício d;
suas funções há pelo menos la anos.

Tal iniciativa se iwnõc, em vista da cÀistê~~in, /
a tuaImen t e , de funcionários com mais de 20 anos de sel'viço,., que

não foram beneficiados pelo Art. 177,§ 2.,oda Constituição de 1977
portanto, faltaram " ã época, apenas meses, e até mesmo dias, para /
completar os cinco anos de exercício exigidos então.

JUS T I F I C A T I V A

.J

AUfOfl'----------------.J ~P~:uDIDo-----'B
GERALDO ALCKMIN FILHO " ~M ê J

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Suprima-se o art. 61 do sucs ; ; tut ívo do Rela
tor da Comissão da Ordem Social.

A inst5tu)çãl) das Previdências Pr:.adas Ferhadas
surgiu como alternativa complementar a Previdênc:: Sooial" Ofi-

-r--------- ,l.IEN..'uo/r;oJllssÃo/suecoulssÃO--------'-----,

= TUTO/oIUST1FlCA;io------- ---.

EMENDA 780749-6

i:J

Hoje no o~aso de suas vidas, reclamem 0

~mparo d& União, e , o fazem quando o PaIs retorna a sua plen~tude

democrática, com a conquista da liberdade e democracia plenas.
e Há que se aferir que leis esparsas pro-

curaram nesses 'anos que nos separam do término da Guerra, ajustar!
&asos especificos~ sem contudo levar a tranqOilidade aos expedici~

nários brasileiros.
Muitas insipientes a passíveis de inter

pretaç0es errôneas, levaram muitos pracinhas a situaç0es injustas.
t exemplo disso, a pensão especiaf concedida pela lei n9 4242/63 ,

permitindo ao ex-combatente julgado incapaz por j~nta médica mili-

Arrebónhados, há mais de quatro décadas,
por toda a Pátria, atenderam ao chamado e partiram ainda jovens pa
ra os campos de batalha!m solo italiano, em defesa de nossa sohe
rania e, com valentia, denodo e patriqj:.isml), eJevóram t) nQffie elev~

ram o nome do Brasil junto às demais Neções do mundo 'civilizado, /
banindo de ve7 o totalitarismo despótico então dominante.
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-----------~i~~r~uantD-esta, hls:oricamente nao atende :5 requisitosl
mínimas e necessárias para uma aposentadoria e P~-Sã0 diqna da
rabalhadar e sua.família.

A exemplo da Previdência Sac:sl Oficial, o

sistema de Previaência Pr~vada Fechada, tem as mesmas crItérios
de formaçãa da custeia, ou seja, contribuição de ~mpregadores e
empregadas.

As Previdências Privadas de ~statais ou de,
empresas privadas, como exemplo a Cla SOU7a Cruz, Phillips, e
outras também, obedecem este critério ou sejB, pa:ticipam do
custeia empregadores e empregados.

Assim, o art. 61 do su~stitut:vo da Comis
são da O~dem Soct~l, não se justifica; pois dá u~ tratamento I

d5scriminat6ri'l eAire as Previdências :~ivadas Fe:hadas ligadas

as Empresas Estatais, p~oporcionando a sua inviat~lização'e pr~

judicando milh~es de tra~alhadores·e suas famílias, que Rá anos
vêem c~ntribuindo com uma parcela de seus se Lár í cs para_a 'sua I
manutenção.

JUSTIFICAr:Jl.O

r impossív~l con~inrraT convivendo. o povo COM os des
mandos dos detentores do poder que, no auge da exacerbação de sua
cap~cidade executiva, locupletam os órgãos públicos co~ funcioná
rios contratados à revelia de qualque~ critério que traduza evidên
cia de necessidade de qualificação em função de ativipades a s~

rem desempenhadas no âmhito das competências ce cada órgão núhli
co. A consequência maior co empreguismo avassalante é O endivida
mento crônico dos Estados e Municípios onde o mais das vezes o t~

tal de sua arrecadação é insuficiente para cobrir a folh~ de pag~

mento mensal. Isto é: o povo contribui .para manter ociosos no se
tor púhlico e as outras atiVidades de responsabilidade do FstaQo/
vão ficando relegadas P?r falta de recurs~s. Por isso mesmo é que

é preciso disciplinar est~ função, fixando-se em lei os critérios
para ide~tificaçào do efetivo de funcionários para o setor núbli
co direto e indireto em cada esfera política da Federação ••

Face ao exposto, solicItamos a seu' apoio na
supressão do artigo 61 do substitutivo da Comissão da Ordem So
cial.

GERALDO AlCKMIN FILHO

..,- ..L~"iI'l;IO/COJlI'SÃol'u.COIlI~sio--- _

[J COMISSÃO DA ORl'E'ISOCIAL

..UTOIll----------- ~

EMENDA 750752-6

l: GERALDO ALCKHIN FILHO

AUTOIt- _.EMENDA 750750-0
(!l

COM!SSAO DA ORDEM SOCIAL Inclua-se, onde couber, no Substitutivo do
Relator da Comissão da Orde~ Social o seguinte dispositivo:

,.- PLt"''''1Il10/tOll.SSÁo/IUltOIlISSÃO- _

(!l
=~ TII:XTO/olUSTlfIC.&ÇÃO----------------....,

m--"U---, .I!..Iê09I og/B?~

Inclua-se, onde ~Quter, no substitutivo
do Relator da C~são da Ordem Social o seguinte dispositivo:

"Art. Aos servidores públicos da Administr.'!.
ção direta e indireta não poderá ser a~ribufda, a qualquer título,re
muneração superior a oitenta vezes o valor do salário-mínimo, nem in
ferfor a este."

JUS T I F I C A ç ~ O

"ronstituir-se-â, !'lara custeio das
ações de saude governamentais, o Fundo N~

cional de Saú~e, de gestão descentraliza:
da, mediante a dotação mínima de 12\ (do
ze por cento) cos orçanentos da Pnião,dos

Estados e dos Hunicípios, sem exclusão de
outras fontes adicionais que a lei estab~

lecer. '1

Estarreceu o País a·revelação, em numerosos I

Estaoos e Municípios, da existência de servidores públicos regiamente
remunerados e pognominados, em. boa hora, de Marajás.

Mas não é só, em. vários setores da administT~

ção dos Est~dos e Municípios ~rasileir~s, há servidores sujeit~s a r~

gime estatutário pr6prio, percebendo vencimentos inferiores ao próprio
salário-mínimo regional, eis que não estão regidos pela Consolidaçãol
das Leis do Trabalh6l

Desse modo, a presente proposição estabelecei
o'vencimento mínimo e o máximo que deverão prevalecer no serviço públ!

Co , eliminando, assim, oS exageros dos que são altamente remuneradosl

e dando aÓ6ijuede-proteção aos que recebem sub-salário, incompatível I
com a nossa realidade social.

JURTIFICACÃO

As complexas ações de saúde aue constituem o sistena
de saúóe prevalertte no Brasil carecem não só de uma racionalização
que o torne eficaz .mas , também, de um fundo de custeio que lhe ga
~anta sua aplicação a todos os níveis populacionais.

~,pois, indispensável que a nova Carta reserve um I
percentual fixo, não só do orçamento federal, mas, também dos orç~

mentos estaduais e municipais, capaz de prover aos gastos públicos
relativos à assistência ã saúde de toda população.

=r---------------- T[:lTO/"USTI,.ICA~i.O----------------____,

__________ PLuiltlO/c:oWI'sio/IUDc:OIlISsÃO------- _

'(!J- COMISSÃO DA ORnHI SOCIAL

tJ!i,mlD0:J• PMDBCONSTITUINTE GEPALDO ALCKMIN

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL
= .u:NÃ"to/cOJ.lts:llio/suacOllllssÃO-----------

~_-__-_---_- -TEXTO/.JusTlrlc..çio---------------~__,

El't'IENDA 750753-4

tJ"UTOIII~------------ __
.EMENDA 150751;8

l!J GERALDO ALCK!'1I1i FILHO

Inclua-se onde côuroT, no Eucstitutivo cO
Relator da Comissão dá Orqem Social o seguin~e dispositi\m: NOVA REDAÇAo AO ARTIGO

"Le í, complementar definirá os critérios

para fixação do efe~ivo de se;;idores I
públicos civis da l~ião, dos Estapos e
dos Hunicípios".

ART. 16 - Aos beneficiários de pensão, por falecimento, qualquer
que tenha sido ~ evento causador do óbito, assegura-s~ a-manute~

ção da totalidade dos proventos, vencimento6-ou-remunera~ão,-g~

tificações ~ vantagens pessoais a que fazia jus o servidor fale

cido.
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JUSTIFICATIVA

õ.1r----------------TEXTOIJUSTlfICAt;ÃO------------------,

Suprimir o art. 82 •

tJ;}"AItTIDO~
P ~.., O ';GFRALOO ALCK?~;N

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMr~DA 780755-1
[:J

t indispensável que a Constituição fixe norma defini
tiva que evite interpretaç~? restritiva dessa concessão.

JUSTIFICAÇÃO

A redação anterior ficou pouco.abrangente para um as
sunto de alto interesse para os beneficários de pensão deixada ;e
lo servidor público. -

__________ TEX'rC/JUST1F'ICAÇÃO------------;----

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO OA COMISSAO DA

EMENDA 750754-2.
ii"I""---------- ---- ALTO~-----------------
~EPUTADO GERALDD CAMPOS J ~-- '~:~'b'8 l

L-__.. _..J

tç"j~~.!. -?.ZJ

O artigo estabelece a representação de empregadores e emprega
d~s em órgãos de admi~strações, mas fica-se sem saber quais empre

gadores e empregados, qual sua a~uação na representação.

Estabelece-se cooperativismo que desfaz as representações, po
líticas. Poder Político legitimado por eleições é desfeito por for
mas de representações destituídas de legitimação para atuar na admi
nistração pública.

ORDEM SOCIAL

la.) Ao Art. lI, ~tem 111:

Acrescente-se, "in fine":

"aprovados por lei"

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

~__~~~,'=J
tb; .;'~~(~'

_____________________ 1I:Xl0t"'u"I'IC.çio------

T<:rnC'nda no Parecor o Subst:l.tutl.VO do Relator.

,EM)ENDA•75,0756-9--
~ _ ~ • AUJOIl--- ---------------~--I

l:.~~9;;;;I;~n:l!'1'1'l..F~~WJIl?()OAMA~ATI _ ... ' .. ".. , ',.. _. _.-J
.

os direitos e vantagens cat>íveis""computados

za.) Ao art. 15:
Acrescente-se, depois do expressão "na mesma da

ta" :

3a.) Ao Art. 26:
Intercale-se, depois da expressão "motivação p~

lítica":
"ou por ato unilateral sem direito de manifesta

ção ou defesa"

4a.) Ao Art. 11:

Acrescente-se o seguinte item:
"IX - EstabIJ:d&de .pós dois anos de efetivo exer

cicio".

JUS T I F I C A ç A O

la.) Ao Art. lI, item 111, "in fine":

Trata-se de evitar o oue vem ocorrendo atualmente,
quando o DASP, com meras "normativas", ~aixadas com o poder que

lhe foi outorgado, elahora a'"sua" classificação em aherto,crlan

do e extinguindo direitos a seu alvear~o.

Dê-ou uo í Ll'JIl 11 do UI' Lo 1 a oUl!U:Lt1 bo rptlaçilo.

"11 _ O ingresoo no nurví.ço púb.lLco , do 1l'gulla Livo, tio

Judiciário e do ~xecutivo, dependerá de aprovação I

;'r0Vl.a'Cm concurso pÚbll.oO do provas ou do provas e

Lí Lu.Lou, niío dOl'undorá du Lann, to do iduul' .a l.noo:i:'l.

çã.o em concurso públl.co."

2a.) AO Art. 11, novo item:

Com a enlenda se pretenoe, apenas, garantir o direi

to já existente, que poderá ser modif~cado em rezão do que se

dispõe, de modo geral, no art. 11 do Substitutivo.

:'a.) Ao Art. 2p

A Emenda tem por escopo anistiar aqueles, quase

todos trahalhadores contratados, que, em 1964,tiveram seus contra
tos anulados por simplres ãto administrativo unilateral, sem uma

expressa alegação política, emhora fosse essa a verdadeira motiva

ção.

4a.) Ao Art. 15:

O funcionário aposentado, com o transcorrer do te~

po, vê seus proventos sofrerem verdadeira "capitis diminutio".

Atendemos com a formulação da presente

emenda justa e oportuna rel.vl.ndioação do operoso Prefel.to J~

sé Car]os Tonl.n, de Indaiatuba, no Estado de são Paulo, em

faoe do ll.rnJ.te, ail.as exoessivamente baixo, de idade eXl.gl.do

para ingrC'sso na magistratura e no ministério público dos E~

tados l.nolusl.ve no de são Paulo.

Como a parte do texto con~titucional que

estamos emendando é apll.oável, oonsoante seu art. 1, à Uni~o ,

aOs Estados e Munl.oípl.OS a norma que passará a constar do ítem

11, terá apll.Cação generaliuada, alcmlçundo os furôs Podoros, I

bom ~ssl.m a Unl.ão. os Estados é os Munl.cípios, co~o all.á~,nos

parece da maior conveniência.

Comparando com os militares é o mesmo que um Gen~

ral reformaoo, a pouco e pouco tenha seus proventos reduzidos ao
de U~ Coronel, Major, Capitão, Tenente.

Sala da COrnJ.ssão, em

CONSTITUINTE ~~CISCO ~
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EMENDA 750757-7
r;-r-PAIIlT10::-- -

C PM ~,,,

..,-- P'"'t"'t.IlID/cCl"'I:t~iD/&UJ=O"IS,io

t§OlaSSltO DA O?.:JElL SO~IhL

_____ TLxTOJJUSTIF'l:4Ç;ÃCO --t

XXV - aposentadoria com proventos integrais.coeo se
em atividade estivessem:
a) coa 30 (trinta) anos de trabalho para o

hOAle.
b) com 25 (vinte e cinco) anos de trabal~o para

a 1IU1her.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao ar•• 30 do Sabstitativo a segainõe redação, ren~erandc-se

o at~a1 a~t. 30 e segalntes:

HArt.30 _ Serão efetiyados os se~dores e~ gera:

P em exerc!c~o há dois ou ma~s anos H •

Desde 1934 q~e ~ossa~ Co~t~t~~ções ~~eY~~~ ee s~s e:z~o

sições transitórias a efetivação dos f~~c~oná~~os em ge=al c~~~~nio

qae a atual não qaebre essa tradição.

No itea xxv do artigo 2Q do Subvstitutivo, o Relator da Co
missão assegura coa0 direito dos trabalhadores, apenas aposentadoria.
sea especificar co. que teftpo de trabalho a mesma deva ocorrer, COBO

que procurando deixar para a legislação ordinária, a deli.itação do
tempo de serviço.

Ora, se a matéria já se cenconra disciplinada na atual Carta
Magna, através do item 111 do Art. 101 e seu parágrafo único, assi.
coa0 do itea XIX do art. lOS, subordinando desta .aneira, l força
constitucional, não veEOS porq~ transferirmos para a legislação or

dinária, o Que já á assegurado ao trabalhador pela Constituição vi
gente.

Este o claro objetivo da J:ll'esente emenda que torna efetivos

os funcion{rJ.os CQ!!! dois 011 mais anos de exerc!cio)prazo, a1.i,{s, que

corresponde ao est~gio probató~io, OQ seja ao período :Ldis~ensáve1 á
avaliação da capacidade do servJ.àor.

Sala das Sess6es, em

Constituinte NAPHTALI ALVES

= TtxTO/olUSTlfICAÇio -,

EMENDA 750758-5

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao item 111 do art. 13 do Substitutivo, a seguinte reda
ção:

= TEXTO/,JUSTIFICAÇio----------------,

r.r PI.ENARIO/COMISSÃO/SUBCOMISSÃO _

po ÇOMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750760-7
poCONSTITUINTE NAPHTALI ALV~O"

FRANCISCO AMARALtJ CONSTITUINTE
~ ..L~NAIIIIO/co.. IS:sÃo/su.CO..15Sio----------..,

r:COMISS~O DA ORDEM SOCIA~L~ ~

Suprima-se o art. 35 do Substitutivo do Relator da ComJ.ssão
da Ordem SocJ.al. Art. 13 -

JUSTIFICATIVA

Pelo teor do art. 35, constante do SubstitutJ.vo, estarJ.am de
finitivamente encerradas as at1vidades do SESC, SENAC, SESI e SENAI
por falta de contr~buição que as sustentassem.

Essas entidades prestam valioso auxíl~o aos cornerciár~os e in
dustriários e, note-se, a contrJ.buição é realJ.zada exclusJ.vamente pe
los empresárJ.os. Assim, sem nenhum ônus, é oferecida aos empregados
uma assistência de conteúdo socJ.al traduzida em ambulatórios, trata
mento odontológico, bibliotecas, colônias de fér~as, etc.

Com a supressão ora sugerida, estaremos permJ.tJ.ndo que essa
proficua atividade continue a ser desenvolvida. .

AdemaJ.s,note-se, é de grande valia a atuação do SESI e do
SENAC quanto ao ensino profiss~onalizante, reconhecidamente do maior
valor e da maJ.s legitima qua11dade.

A extinção dessas entidades, via da 1mpossJ.bilidade de reco
lhimento da contribuição aludJ.da e hoje eX1stente, acarretará enor
mes reflexos negativos na sociedade brasileira.

EMENDA 750759~3

t: CONSTITUNTENAPHTALI ALVES
r.r--------- PL.ENAI\IO/cON.lSsio/sUBCO..I~~ÃO---------____,

COMISSRO DA ORDEM SOCIAL
= TEXTO/~USTIFIl:AÇÃO----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao item XXV do Art. 2Q do Substitutivo, a seguinte
redação:

..•••••••.....•....•.......•.••.....•••...•
111 - Voluntàriaaente após 30 (trinta) anos

de serviço para o ho.ea e 25 (vinte e
cinco) anos para as 1IU1heres.

JUSTIFICATIVA

O Substitutivo do Relator, não altera os diposltlvos
da atual Constituição, confiraando desta .aneira o itea 111
do Art. 101, assi~ co.o o seu parágrafo único, deixando de
atender ao claaor de .ilhnes de brasileiros, Que espera. o
prêmio pelo seu trabalho.

Desta foraa, ea se considerando a aposentadoria"coao
um pr@aio à dedicação do trabalhador em prol da Naçlo, duran
te a aaior parte de sua vida, perde aquele o seu valor. por
não poder ser usufruido, na .aioria dos casos, pela idade a _
vançada dos -preaiados-.

Muito .enos se poderia cogitar ea falar ea prejuizo
para os cofres públicos por causa dos provenos pagos ao apo
sentado, visto Que home~e aulheres, durante 30 e 25 anos
respectivaaente, contripu~ra. para a Unilo, COM trabalho, Im-

posto de Renda, Contribuiçftes Previdenciárias e tantos outros.
Confiraando a validade de ~ossa proposta, a legislação pre

videnciária, já reconhece a necessidade de aposentadoria coa 30 anos
assegurando 80S do Salario-Beneficio para que. pqesui aquele taapo
de serviço e ua acréscimo de 3S para cada ano de atividade aciaa de
30, até o .áxiao de ISS, o Que é soberbaaente injusto.

Art. 2Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sala das SessDes, ea

.•.........••.•........•..•...•.........•.....•..

..........._ . Constituinte NAPHTALI ALVES
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GERALDO ALCKMIN

ÉMENDA 750764-0

t: ~P"'"TIOO~.

P M D B
__________ 'LUÁ"lO/cOIf.'sÃo/aUICOIfI'do-----------

= U:uot.lUSlIP'ICAc;io -------,

,..----:-- PLENARrO/cOI.lISSÃo/slJBCOMISSÃO- --,

tJ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
r::-r-------- TEXTOloJUSTIFlCAÇÃO -,

EMENO~ MOOIVIC~,IV~ PARA o ARtIGO 82
Dê-se ao Art. 96 a seguinte redaqá.o, mant~dQ seu parágrafo ún~co:

JUSTIFICATIVA: A redação proposta não só estimula a aplJ.cação de r-ecuraos na
proteção ambi.enta l , desejo maior do legJ.slador, Como provê fundos para que o Po
der Público possa, em caso de neglJ.gência ou má fé, sem pr-e.juízo das sançõe;
apããcáveas , agir concretamente em defesa do ambJ.ente porventura agredido.

A pesquisa, lavra ou exploração de minérios, de recursos naturais

e do subsolo em terras indígenas somente poderão ser desenvolvi 
dos como privilégio da União, no caso de o exigir o interesse na

cional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o

consumo interno e exploráveis, em outras partes do território br~

sileiro.

"Art. 96 - A lei criará um Fundo de Conservação e Recuperação do Meio
constituido de recursos advindos das multas decorrentes de
ções à legislação ambientaln:

AmbJ.ente,
infra-

Dá-se a União o privilégio da exploração do subsolo para que real

mente haja isonomia constitucional, não havendo privilégios para

grupos etnicos.

AssJ.m, a nosso ver, compatibi1J.za o desenvolvimento sócao-economíoo com a prot~

ção do meio-ambiente, através das conquistas da engenharia ambiental, pr-ovendo,
por outro lado, efetivas condzçóes ao Poder Público de vJ.r""'a fazê-lo, se @' quan
do necessário. -

EMENDA 750765-8

GERALDD ALCKMIN

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

r;-r------------- TEXTO!.,lUSTIFICJ,ÇÃO -_,

'LUÃIlIO/cOIfISsio/SUICOIf'SsÃO -, 110dJ.fJ.Ca a redação do Art. 97

r::-r TUTO'..USTlfx:AÇio__- --, "Art. 97 - O Mimstério Público e as pessoas Jur-Idicas sem fJ.ns lucrativos, na
forma da Lea, são partes legitimas para requerer a tutela JurisdJ.
cional neóessár-Ia para tornar efeti.vos os dareatos assegurados nes
te T{tlJ.lo""

EI~ENDA MODIFICATIVA PARA O ARt. 82

§ 32 - Passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA: Ao se retirar a expr-essâo J.mcial "qtal.qt.Er pessoa", 'subst.í tuin
do-a por "pessoas juridicas sem f:lns lucrativos", objetavou-ae , além do MJ.nlsté
r~o Público, deslgnar,como partes na processo, pessoas real~ente com poderes
e responsabi.Ladades de representação e não simples pessoas naturais que, não
necessanamente agem visando o interesse maior ou co.letavo ,

Aos índios são permitidas a cata, a faixação e a garimpagem manual

em suas terras.

Por outro lado, ao defender a el.manaçáo da isenção do pagamento das custas. JU
dí.caaas e ônus da eucumoêncaa , teve-se em mente cbr-agar , o autor, antes da d~

cisão de Se aní.caar- o processo, a maior reflexão em sua deca.sáo , ev i, tando-se
não só procedimentos causuf.stdoos sem maror-es fundamentos, como evitar a ~ns

tauração de processos impregnados de má fé, ou contendo segundas mtençóes , que
não a integridade do meio ambaente ,

r:"l---------- PLEHAA10!CONISSÃo/sUICOIolISSÃO--------__-,

tO COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

GERALDO ALCKMIN

Restringir o uso de máquinas para garimpagem e as consequências

advindas de seu uso para os mananciais. EMENDA 750766-6

f:J
AUTOR__-- _

ORDEM SOCIAL

MOdificar a redação do Art. 94, elJ.minando-se seu parágrafo únJ.co.

"A exploração dos r-ecuraos mmeraí.s rica condacãonada à preservação e/ou recomp~

sição do meio ambiente };lfetado, as quaas serão exagrdas expr.essamente nos atos
administrativos relacJ.onados à ativJ.dade,na forma da l'i'i."

..,.., "rEXTO/.JUSTlfICAÇÃO ----,

.,.,- -------"TOO---------------

r:"l,..---------- ,.UHJ.1I10/co.. I~"iol.Il.CO..,SSÃO------~~--_,

EMENDA 750763-1
pu DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

r::-r ----------TI:XTO/olUSTlfICAçio------------------,

EMENDA SUPRESSIVA PARA D ART. 82

suprimir a expressão « e do subsolo"

JUSTIFICATIVA: Consaderando que os atos aômíru.sbratdvos relacionados com a atJ.v!.
dade deverão ser estabefecados Levando-êe em conta a natureza do smpr-eendamento
mineral, método de lavra, locahzação da jazida e pré-estudos ao eventual )..~to

ambiental, que tal ou qual projeto acarretará, melhor será corto propõe a emenda
ou seja que assim se faça nos termos e condaçóes que vi.ere-n a ser f'J.xadas na leJ..

Não se ferir a isonomia dando-se priv~légib a um grupo étnico qua~

to a exploração do subsolo que deve ser resguardado como privilé 

gio da União.

Just~f'ica-se a elim~nação do parágrafO únaco, eis que tal decisão, à nhrel munl
oapal , por certo não refletJ.rJ.a J.nteresses maacres do Estado e Uruáo na explora
ção da atavidade mineral. Assim retirando-se o parágrafo úmco, tal deoasâo pas
saraa automaticamente ao Estado, que, inclusive, tem melhores condições técnJ.cas
e mater-aats - ou se.ja , recursos humanos, Laborator-aaa,s e rmancen-os - para o
exercício de tão importante nuster-,
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EMENDA 750767-4
~ GEllALDO ALCKHIK FIUlO

AUTOft---------------J ~.nTIOO~

P M D B

EMENDA 750769-1
'~~utaQ'o Cansri :uin:e dJl;L"~J~[~7-0~-;~;_.- -:--_.. --1 ~~~~~.~

.U~UIO/ÇO ..Il:SÃO/'UIlCOIl"SÃO---------__]f? CO}.lISS1\O DA ORDEH SOCIftL .
Pl..f,NARlt.n:;t.IollSsitdsua:::OM,ssÃC ~ ••••-;

t:J COll'issão da Orde. Social - VlI ~.: t ;
""' TEXTOI.1USTIFlCAt;ÃO :-_---,

l!J Incluam-se no Substitutivo do ]lelator da Con í s s âc da
Ordem Social, onde .couberen.. os seguintes disnosi t í.vcs :

_____________ TEXTC/~US·I"'ICAÇic__-- _

Suprima-se o inciso IX do artigo 3º do Substitutivc Cé

Relator dessa Comissãc.

"Art. O segurado da Previelência SociaJ lTrrana poderá
computar. para efeito de percencáo elos bere~ícios !
previstos na Lei n9 3.80 7 , de 2n de a~osto ele 1960,e
legislação subseqUente, o teIT.no ce servico nrestado!
na condição ele trabalhador rural"

JUS 1 I F I C A ç Ã O

"Art , (1 segurado ela frevic:ência 5'C>c: pJ Pur a l Poc1erá!

computar, nara fins de nercenc~o cos benefícios nre
vistos na Lei Comnlemertar n 9 IJ , ce 2S de na í o de
197J ,.com as alterações contidas na lei Comnlementar
n9 16, de- 30. ge Outubro de 1973, o tempo de serviço!
prestado na condição de t r abal l-ado r urbano."

JUSTIFICArÃO

~=l~~!~iQ ae qL5 :rata o inc1sc err Questãc. de ~~:e

dw:~~~:idaoe C) sE_arID, não S~ C02~una COffi a re~:~oaQe co me7=6~

oe :13~al~( C( e~~:ega3o domé~:~=Ot cujs o0;õ;â~ ce Jornada, al_é

02 a benefícios d~versos muitas J~~=~ concedldps, Dadem justif2ca~

E reGução salarial. A medida propo~ta \;r:~ somente acarretar 6
c:rri~L~ção da o-erta de emprego ao !IaO&:~Ldor oom~stlco e ~ei~

sua perda.

~--------------,.-__ TEXTO/.luSTI'Ic:Açio----------- -,

O objetivo da pres~rte ewenela é permi~ir!!

ao trabalhador urbano e ao rural, para efeito de percenção dos hen~!

fícios previelenciârios, o direito ãcontagem recínroca do tempo ele!
serviço prestado em atividades urhanas e ruràis.

Trata-se, portanto, ele prtig8 ;usta nrete!!
ção dos trabalhadores urhanos e rurais, ei~ nue é comum ('ncontrl1l" se
trabalhaclores da cidade que durante a l gum remno e s t í vo rnrr Q.Tostando!
serviços no meio rural e vice-versa.

EMENQA 7507704

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

~
l_ Comissão da Ordem Social - VII-

p:r-;PAftTlI)O~

JMDB-RS.

~ inaceitável, pois, que, até hoje, o direito a essa
c~ntagem recíproca hão tenha sido ~revisto JeRalment~, o oue renre
senta uma grande falha da nossa legislação previdenciária, princi _
palmente quando sabemos que, através da lei n9 6:226, de 14 de ju
lho de 1975, já foi permitida a contagem recíproca de te!'lpo de ser
viço público federal e de atividade p~ivada.

Ao art. 2º do Substitutivo do Relator dessa Comissão,
acrescente-se mais um parágrafo, o quanto:

~§ '4º ~ ~ vedada a vinculação, ao salário-Mínimo,
da' remuneração de quaisquer trabalhadores ou servidores públicos,

a não ser para estabelecer tetos aos seus valores~

J'u 5 T I F ! C A ç ~ O

GERALDO PLCKM;N

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

O Salário-Mínimo deve ser quantificado com um piso
de remuneração, compatível com a dignidade do trabalhador, e não
como uma unidade em que se expressem níveis salariais superiores.
A vinculação, que se quer impedir, inibe a tão reclamada eleva 
ção do salário-mínimo e impede a desejável diminu~ção da disparl
dade salarial hoje existente. Além disso, é causa do desequilí 
brio das finanças de muitos Estados da Federação

_------------_- ..UTOl'l----- --;

XVI - limitação de serviço extraordinário a seis
horas semanais, com remuneração acrescida.

Dar ao art. 2e , inciso XV a seguinte redação:

r:-r----------------TCKTO,."usnt"lcAçiO--- --,

.---------- flI.I:NÂIlIO/COlolISSÃo/IUllCOlillssio-- _

l:

EMENDA 7S0768~2

I:

JUSTIFICATIVA
EMENDA 750771~

~----------------TI!XTO/"OSTl..ICAÇÃO----------------...,

Ha o interesse de ambas as partes no cumprimento de horas e~

tras. Não se deve impedir, exceptuando forma maior na emergênCia,

pois é fácil justific~r-s~com base nas exceções.

Deve-se ilimitar o número de horas extras semanais e garantir
mais remuneração, ~que não seja, contudo ffxa.

~--------------"TO.----------------,
Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

,-,.---------- PLENAfllO/COlolIUÃo/IUICOMISSÃo _

t?comissãO da Ordem Svcial - VII

Q'AII:TIDO~
PMDB-RS

Ao inciso V do artigo Sº do Substitutivo do Relator dessa
Comissão, d~-se a seguinte redação:

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em "V - É vedado ao Poder Público qualquer interferência na

organização das entidades sindicais."
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r:-r----------~----n:lCTO/..uSTI'ICAÇlo---------------..,

EMENDA MODIFICATIVA PARA O ARTIGO 54

§ 1º passa a ter a seguinte redação:

C ....IlTIDOCJ• PMDB
AUTOIt--------------

..LlNÁII10/co..ISdo~'UllCOlllssiO----------tJ ORDEM SOCIAL

,J;MENDA 750774-7
tJ DEPUTADO JOAQUIM'SUCENA

JUS T I F I C A ç ~ o

o acréscimo da palavra entidades ao .exto proposto pela
Comissão se impõe para corrigir ostensiva falha técnica.

O contrário seria reconhecer-se às entidades sindicais
uma situação de privilégio, insustentável de serem parte, inclusive,
em procedimento judicial, para responderem por responsabilidade de
seus atos, hipótese consagrada por todos as ordens legais das sacie

-~

dades modernas e desenvolvidas.

O estado assegura acesso à educação, à informação e aos métodos
científicos de regulação da natalidade que não atentem contra a vi
da e à Saúde, respeitado o direito de opção individual.

EMENDA 750172-1
l!J AUTO"r- DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

rr--PAftTIDOQ• PMDB JUS T I F I C A T I V A

·tJ ORDEM SOCIAL
'Lu....1I0/co ..,S3io/su.co.uasio----------

= TUTO'.lUSTIF'ICAÇio -,

Aumenta a abrangência do dispositivo.

EMENDA MODIFICATIVA PARA O ARTIGO 83

Parágrafo único: Passa a ter a seguinte redação:

A competência par~ dirimir disputas sobre o patrimônio da Uni
ão, de posse das populações indígenas, será sempre da Justiça Fe
deral.

ElY1ENDA.750775-5
tJ DEPUTADO JOAQUIM SUCENA
..-r------.,,--- PLENAI'lIO/COUISsio/suacOMlssio- _

ORDEM SOCIAL -'-_
r:-r--------------- TUTO/.lUSTI'IC...çio---------------.....-7 -~ _

EMENDA MODIFICATIVA

A Justiça Federal somente é acionada quando há interesse da União.

O Artigo 2º , inciso XXIV passa. a ter a seguinte redação:

Contratação 9ireta, pelo tomador dos serviços, dos trabalhadores uti
lizados para execução do trabalho de natureza permanente ou sazonal~

no extrativismo mineral ou vegetal, vedada a locação e sublocação de
mão-de-obra, salvo os casos de p:estaçao de serviços técnicos elou
especializados.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

EMENDA ADITIVA ( ONDE COUBER)

= Tl:XTO/.luSTI.. IC...çio --,

Vale registrar, também, que a atividade econômica é de onde deriva
o trabalho e consequentemente, o emprego, não sendo razoável con
signar em norma de cunho genérico, as condições p'ossíveis de contra
tação de mão-de-obra, fazendo com que as empresas se adaptem aos di
rei tos dos trabalhadores.
A atividade econômica empresarial, por sua própria natureza, é di
nãmica e inesgotável, enquanto que a contratação de mão-de-obra,sai
vo nos casos dos trabalhadores rurais sem qualific~ção profissi~

nal, é única e exclusivamente derivada do fenômeno empresarial, de
vendo a este se moldar.

JUSTIFICATIVA
~ consenso entre a maioria dos constituintes que, por afligir mi
lhões de trabalhadores brasileiros, a exploração da mão-de-obra des
qualificada (os chamados bóias-frias) deve ser objeto de especial
atenção por parte dos realizadores da nova Constituição. Entretanto,
a redação in~erida no Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos
Trebalhadores e Servidores Públicos, cujo objetivo básico é o de cai'
bir tal prática entre nós, foi formulada de maneira inadequada ve~

que pode ser entendida como reg~a proibitiva do funcionamento de em
presas já consolidadas em nosso, sistema econômico e até mesmo em ní
vel internacional, tais como: consultoras de engenharia, assessoria
de projetos, limpeza e conservação de edifícios, etecetera.
Desta forma, a redação sugerida com a presente, além de ter destina
ção específica para os trabalhadores rurais, tem a inteligência de
preservar esse importante segmento'do setor empresarial, afastando
de plano quaisquer dúvidas de interpretação.As atuais acumulações de empregos compatíveis, de servidores, serão

transformados em emprego único, em tempo integral, preservadas as
fontes pagadoras origina~s, até que se estabeleçam novos planos de
cargos e salários nas instituições públicas.

Esse procedimento garantirá aos sarvidores antes em regime legal
de acumulação de emprego, a manutenção dos salários atuais, até que
haja a adaptação através de legislacão ordinária ou novo plano de
cargos e salários.

tJ ORDEM SOCIAL
r;-r--------- Pl.EHAI'lIO/COlollssÃo/suacOlollsaio----------

t:DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

EMENDA 750773·9



~ TUTO/.luSTlfICAt;io-----------------,

1'7ê • vn - Comissã~ daOrdem SoclaI

EMENDA 750776-3
l!J DEPUTADO JAOQUIM SUCENA

E'UTIDOQ• PMOB
EMENDA 750779-8'
li] AUTOR

r-Co?stituinte INOCtNCIO OLIVEIRA

------ I'LIENA''llO/COIlISdo/IU1lCOIllISSio _

r:comissão da Ordem Soc1al

EMENDA ADITIVA - ONDE COUBER

As pensões por velhice e i~validez serão devidas a todos, indepe~

dentemente de contribuição direta para o Sistema previdenciário ,
desde que fique comprovada a inexistência de-outra fonte de renda.

JUS T' I F r C A T I V A

Obedecendo o princípio de universalização, deve o estado efetivame~.

te agir promovendo condições de amparo à ~queles menos favorecidos

e que estejam fora do sistema previdenciário.

EMENDA 750777-1
PJ . AUTOR
~Constituinte INOctNCIO OLIVEIRA

------;=------- PLt:NAJlIO/cOllllssio/suacOMlssio _

(JC0missão da Ordem Social -

Suprima-se o § 39 do art. 49, renumerando-se o parágrafo
seguinte.

Acrescente-se Parágrafo Onico ao art. 44 do Substitutivo
do Relator:

"Art. 44 -

Parágrafo On1co ~ assegurada a livre escolha dos ser
viços assistenciais de saúde ao indivíduo".

JUSTIFICAÇÃO

A emenda ora p~oposta é conseqüência daquela que dá nova

redação ao caput do art. 44, repet1nào-se aqu1 a Justificação nela
contida, ou seja, para ma10r clareza quanto à preservação do princI

pio constitucional de liberdade econômica, de um lado, e de liberda
de de escolha, de outro.

~---------------_TtxToIJUSl'lflC...t;ÃO------ ~

EMENDA MODIFICATIVA NQ

Dê-se ao Art. 29 , item XXIV do Substitutivo da Comissão da
,Ordem Social, a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO Proibição da intermediação da mão-de-obra, salvo

temporário ou que se confunda com a atividade-fim.
trabalho

O § 39 que desejamos suprimir constitui uma grapde desco~

fiança e coloca até mesmo em suspeição a iniciativa privaja no setor
de saúde, a qua1:presta grandes serviços ao sistema medico-hospita
lar do paIs. Além do mais, a intervenção e desapropriação de bens e
serviços já estão regulados emvoutrro capItulo.

EMENDA 750778-0

~__~~~ I"Lt:HAJlIO/cOulSIÃO/SU1lCOllllllSio,-- _

p?comissão da Ordem Social

De-se nova redação ao art. 48 do Substitutivo do Relator:

"Art. 48 - As ações de saúde são de natureza pública, ca

bendo ao Estado sua regulação, normatização e controle".

JUSTIFICAÇÃO

Ora, os serviços privados constituem dois terços das a
ções de saúde, não se justificando ficar restrita ã execução dos
mesmos ao setor público, como está proposto no art. 48 eM questão.

JU5TIFICAÇ1'lO

A especialidade constitui-se na mola mestra do crescimento
e do desenvolvimento'econômico e social.

As organizações empresariais, ou mesmo públicas, além da !
tividade-fim, desenvolvem atividade-meio, para a qual contam com a
prestação de serviços especiais, técnicos ou especializados, contr~

tados através das diversas empresas especializadas no ramo, tais c~

mo: pesquisas, assessorias, manutenção de máquinas e equipa~entos e
outras tantas. Pode ser tomado como exemplo a manutenção de máquina
ou de computador, onde apenas uma vez por mês é necessária a presen

ça do técnico para a sua conservação. Esse técnico é empregado da i~

dústria que faz a manutenção dos equipamentos que produz.
Em casos dessa natureza não se pode admitir que a ~rganiz~

ção tomadora dos serviços proceda a admissão diretamente do técnico,
devendo, pois, se processar através de contrato de locação de mão-de

obra.

Diante de tal constatação é de se concluir que a redação
conferida ao ítem em questão não poderá prevalecer.

EMENDA 750781-0
tJ CONSTITUINTE EDUARD~ -MORE~u~o;
,..,, PLEN..lIIl0/co"'lssiD/sll!lCOMIS:!lio----------~tJ COMISS1'lO DA ORDEM SOCIAL

= fEXTotoluSTlfICAÇÃO-----------------,

FMENDA ADITIVA N9

Acrescente-se, no art. 61 do substitutivo da Comissão da D~

dem Social, a expressão "DE FINS LUCRATIVOS".



A redação final seria então:

Art. 61 
sive as receitas de
ção de entidades de

E vedada a aplicação de recursos público~, incl~

empresas estatais; para constituição ou manuten
Previdência Privada de fins lucrativos.

JUSTIFICAÇAO

vn - Comissão da Ordem Social (t 179

EMENDA 750783-6'

RENATO VIANNA

Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência pr!
vada sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previ
dência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de
cada uma, pois ó pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e
na preocupação de poupar para prover a sobrevivência, a invalidez e a
velhice está igual e unifórmemente sistematizado na unidade do dire!
to previdenciário brasileiro.

A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis vo
tadas pelo Congresso Nacional, como foi o caso da lei 6.435/77, ~ que
regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdênciapr!
vada, serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito'que um milhão
e pitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados por setecentas e~

piesas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de justiça, tra~

~Oilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de
estudos. debates e negociações com os empresários e autoridades do
país atingindo hoje uma população, assistida de cerca de seis ou mais
milhões de brasileiros.

A formulação radicaliza não distingue o joio do trigo, ati~

gindo instituições de indiscutíveis prop6sitos sociais, que integrali
zam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas,
geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvime~

to economico social.

EMENIDA 750782-8 _.

l!J
~ 'LEJlAJIlIO/cONISSÃO/sOSCO'lISsicl-----------

tJ COMISSÃO ORDEM SOCIAL
r:-r TUTOlolUSTlI"ICAÇio --,

EMENDA AO CAP1TULO DOS DIREITOS DÓS TRABALHADORES DO SUBSTITU

Acrescente-se no Capitulo r, seção V - das disposi
ções transitórias:

Art. ••• - Ultrapassados os dez anos de investidu
ra, o funcionário demitido terá direito à aposentadoria proporci~

nal ao témpo de serviço.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de reparar uma i~stiça ao servidor público.

Enquanto o trabalhador geralmente se beneficia do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como pecúlio da aposentado
ria, à funcionário dispensado da função pÚblica nada recebe, paupe
rizado e marginálizado p~lo sistema.

Na falta do FGTS, nada mais justo do que lhe propor
cionar uma compensação do tempo prestado, como ato de inegável jU&

tiça.

No caso de delito funcional, já responde ele perante
a preceituação penal v~gente e até mesmo por dano civil, insuportá
vel uma terceira pun~ção, representada pelo desempre~o.

Constituinte FARABULINI JU~R

EMENDA 7507'84:..f
AUTOR J [;c'pARTTIBOO~f9 FARABULINI JUNIOR _ ~ .~

JlLUAllIO/COIUUiO'.UICCIIlUiD--

j
~,.IO"TA~_1

PJ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL _ C , J _--.J

- SUPRIMIR O INCISO 111, dq artigo 59 do substitutivo. substituam-se as expressões do art~go 26:

JUS T I FI C A C Ã O

A permanecer a redaç1io desse inciso, "os em
pregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, constituido 
segundo o ramo de produção ou a atividade da empresa", categorias in
teiras e varios sindicatos atuais serão sensivelmente prejudicados.
Por exemplo: como ficaria um assistente social, um enfermeiro, um má
dico ou um jornalista que trabalhe em uma empresa qulmica-farmacêuti
ca.? Teriam eles que ser desligados do seu sindicato de classe e fi
liar-se ObrigatÕriamen;e ao sindicato dos trabalhadores aulmicos e
farmacêuticos? A lei deverá no nosso entendimento possibilitar a
faculdade de opção por essa ou aquela associação, sem ,contudo O~rigã

los, conforme determina o inciso iII do art. 59.
- t evidente que a complexidade das empresas

moderanas e a especificidade de algumas categorias profissionais exi
ge uma'flexibilidade de maior nesse aspecto da lei.

A lnecessária articulação e unificação de
lutas das várias categorias tem se dado na prática~unificação de
pautas, datas-bases, etc ••• porém sem tirar a au~nom~ de cada sin

ti±=:f:oo

" ••• e 111 de fevereiro de 1987" por "até a data da
promulgação desta Constituição" e "punidos" por "atingidos".

JUSTIFICAÇÃO

Não há motivos para que se f1xe o prazo de 111 de fe
vereiro de 1987 para a reparação moral da perseguição dos atos exceE
c~onais. Os efeitos dos atos instituciona~s ainda vigem e somente
deixarão de existir pela operância autônoma do artigo 26 proposto.

A substituição do termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS"
colima melhor abrangência do artigo. Muitas pessoas foram impedidas
de ocupar cargos ou meGmo afastadas dos çargos que ocupavam,sem que
tal fato constituisse uma punição. Para se evitar a discussão de
f~ligranas, propõe-se a modificaçãa, que torna a anistia mais ampla
e objetiva.

Constituinte FARA8ULINI JUNIOR

/ I
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FARABULINI JUNIOR

EMENDA 780785-2;@- - ..U'RlIt----- _

CONSTITUINTE JOS~ CARLOS SABOIA

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

Inclua-se no art.ll o seguinte inciso:

IX- As penas administrativas prescrevem após dois ano~ do

orihecimento da Administração.

JUSTIFICAÇÁO

Em todas as constituições dos pa{ses civilizados, exist~

previsão de qu~ são prescritas as punibilidades administrativas.

O tempo é que varia ou é relegado. ~ legislação ordinária. O instituto

da prescrição, em si m~smo, no entanto é previsto na lei fundamental.

Se em direito penal exist~a prescrição, porque o Estado não tem in

teresse em punir o réu, o ttesmo deverá acontecer com o servidor públi
co.

Constituinfe FARABULINI JUNIOR

ÉMENDA 780786-1
p? FARABULINI.JUNIOR

.L••"IUCl/CO..ISSÃo/.u.COMIUÃO-__________ ~DAT";:--;;;:;]

(!lcorussÃô DA ORDe SOCgL I Cou00ó(J,

Inclui-se parágrafo ao Artigo 57 o seguinte teor:

§ 19 Fica assegurado a aposentadoria às donas de casa, que
poderão contribuir para a seguridade social.

JUSTIFICAÇ~O

E fora de dúvida a contribuição dos serviços da dona de casa na
geração de renda familiar, embora constitua uma econimia invisí
vel, ignorada pelas estatísticas oficiais. Por outro lado, milhõ
es de mulheres tiveram suas atividades profissionais supridas por
cau~a dos servi~os desenvolvidos no recesso do lar. Assim,até mes
mo como medida reparadora às mulheres que não tiveram acesso a
uma vida profissional, se impõe a concessão da aposentadoria às
donas de casa.

EMENDA 780788-7'
AUTOIt--- --,

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

~--------- PU:NÁRIOICONISlio/.UICOIlISsÃO' _

C:comissão da Ordem Social - VIr
r=1C-----------------TEXT;;,"USTIFICAÇiO-----------------,

Suprima-se o artigo 4B do Substitutivo do Relator dessa
Comissão.

JUS T r F I C A T I V A

A proposta da Comissão é elaborada em equívoco, qual o
de que o empregador atrasar o pagamento dos salários de seus em
pregados sem motivo relevante. Os atrasos de pagamento, que se con~

tituem em exceção nos dias àkuais, decorrem de impossibilidade de
fazê-los, gerando ao responsável pelo pagamento, não são alcançados
os recursos necessários. Cite-se, por exemplo, os atrasos de paga _
mento dos órgãos estatais e seus credores.

EMENDA 0"780789-5 ..
AUTOIt --,

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PO~TE
fÇPAftTIDOQ

PMDB-RS

JUSTIrrcAç7'.O

As constituiçõe~ vâ~ restringindo os casos de acu

mulação a cada nov, reforma. Os atingi~os pelas reotrições sim~le~

mente têm perdido ocorgo e todo o ~atrinônio da prost~ção de se~vi

ço, pouco ir~o~~fP~p,a ~uragão do tempo de serviço. Alguns saem pre

judicados qu se '8 VOsp3tas da ~posentadoria.

r=1---------------- TEXTOIJUSTIFfCAÇÃO' -,

Suprimam-se os parágrafos 19 e 29 do artigo 69 do
Substitutivo do Relator dessa Comissão:

JUS T I F I C A C Ã O

Constituinte FARABULINI JUNIOR
o direito de propriedade do estabelecimento não p~

de sofrer restrição, pena de prejuízo à produção. Os direitos que
se pretende a~segurar
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________ . tElCTíl/dIl"HlrlCAÇÃO--------------------

...,
Ao artigo lQ do Substitutivo do Relator dessa Comis7

são, dê-se a segulnte redação :

PLEN",nro/cONlSSÃO/sUIlCOM1'1'1Ã?

JUS T I F I C A T I V A

A alteração proposta objetiva que se evite a

perpetuação da miséria. Num país como o Brasil, onde a atividade eco
nômica não é estável~ nã~ se pode conceder ao trabalho a estabilid~

de desejada pela Comissão. Há que se afastar a idéia de que o empr~

gado r demite o seu empregado, sem qualquer motivo relevante. A e~t~

bilidade levar~a a uma estagnação econômica.

l? --;~"~~~RS]

t:--;;~~;;i]

LUIS ROBERTO PONTEConstituinte

Comissão da Ordem Social - VII

EMENDA 750790-9,
::J

"Art. lQ - A ordem social fundamenta-se'na valoriza
ção do trabalho como condição 'da dignida
de humana e observará os seguintes princi
pios:"

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PDNTE
[J-PAltTID00PMDB-RS .

JUS T I F I C A T I V A
---- TEkTOIJUST1F1CAÇÃO~-- -,

A ordem social justa não deve estabelecer o primado

do trabalho sobre outras fprmas de manifestação social. Deve
isso sim, o trabalho ser valorizado, como forma de aprimorar-se

a dignidade humana.

Ao inciso 11 do artigo 2~ do Substitutivo do Relator des
sa Comissão, dê-se a seguinte redação:

"lI - Seguro desemprego, -conforme vier a ser regulado na
lei;"

JUS T I F I C A T I V A

~DA 750791-7
__• : - - --_. "01011----- - .---.------------

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

PLENÃlIlo/eOuISsÃ<l/SUflCONISSÃO---------

Comissão de Ordem Social - VII

A matéria deve ser regulada por le~ ordinária, não poden
do a norma constitucional regrar aquilo que deve ser explicitado em
lei.

r:; TEXTO/.JVSTlflC
A

l; Áo -,

Ao artigo 2Q do Substitutivo do Relator dessa Comi~

são, dê-s~ G seguinte redação:

EMENDA 750794-1
~ De utado Constituinte LUI;'o:~BE~:;;;·-~ONTE

f1-".IITIOO~

PMOR_R

" Art. 2º - São assegurados aos trabalhadores os se
guintes direitos, além de outros que visam à melhoria de sua con
dição Social:"

~------ PLEI(AflIO/cOl.llssÃo!twacOMlssÃO----- _

tJ Comissão da Ordem Social - VII

~~------ - - TEXTO/Ju_STIFIC:'Ç~ÃO-----------------,

JUS T I F I C A T I V A

Ao inciso 111 do artigo 2~ do Substitutivo do
dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:

Relator

Retiram-se do texto da norma os servidores públicos
em geral, aos quais se devem destinar especificamente outros direi
tos. A atividade pública não pode ser equiparada à privada, dado
as suas ostensivas diferenciações que alcançam aqueles que lhe
prestam serviços.

"111 - Salário mínimo, fixado em lei, capaz de satisfa
zer as suas necessidades normais e as de sua
família;"

JUS T I F I C A T I V A

o salário mínimo há que ser compatível com as possibili
dades da economia nacional. Sua fixação, sem observância das reais
po~sibilidades da Nação, o transformariq no dia seguinte em um valor
irreal, atropelado pela inflação decorrente.

EMENDA 750792-5

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
tJ - .rARTIOO-----J

PMQA as

o PLEN..RIO!COU1SSÃO/StJUCOMI9SÃO-----------, r/"nT4~/:
C:comissão da Ordem Social - VII J (~_~~Ai J

-- TEXTOIJUST1F1CAÇÃO------------------,

~ 750795-0:
Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

r:r-PotlRTI00;J

PMDB-RS

Ao inclso I do artigo 2º do Substitutivo do Re
lator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:

------- PLE't/l.Rl0/COhlISSÃO/SUBCOMISSÃO----------

l
~OATA::-:::-l

pcomissão da Ordem Soe i aI - VII too/06J87 J

"I - estabilidade, com indenização ao trabalh.ê.
dor despedido, ou fundo de garantia equi
valente;"

TEXTO/Ju';TIFICAÇÃO--- _

Suprima-se o inciso IV do artigo 2º do Substitutivo
dessa Comissão.
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JUS T I F I C A T I V A JUS T I F I C A T I V A

Ainda que desejável fosse a preservação dos valores reais
dos salários, os seus reajustamentos permanentes devem subordinar - ~e

às condições da economia nacional.

Não há razão de se privilegiar trabalhos ou fun
ções com pisos salariais. A manutenção do texto da Comissão rfsul
taria na criação de incontáveis pisos salariais, ou seja, cada ~

tividade teria o seu "salário mlnimo". Ao mercado deve 'ser reme
tida a fixação dos salários dos trabalhadores, à exceção do sal~

rio mlnimo assegurado pela Constituição.

EMENDA 75Õ796-S-

tr;~~;~R5"]

tu-o-;;~~~;;J

AUTOR---------------.-~

LUIS ROBERTO PONTE

PlENAR10/cOlolISSÃo/susrONIS:lÃO

CDMISSAO DA ORDEM SOCIAL - VII

Deputado Constituinte

. TEXTn/JuSTlrtCAÇio--~----------

COMISSAD DA ORDEM SOCIAL - VII

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Suprima-se o inciso V do artigo 2º do Substitutivo
do Relator dessa Comissão.

~--_------ ---TEXTO/JuSflf'ICAÇÃO---- • _

__________ PLENAAlO/CON1SSÃO/SU8Cl'lMISS.i.o ~

f=1 ~

JUS T I F I C A T I V ~

Ao lnciso XII do artigo 2º do Substitutivo do Rela
tor dessa Comissdo, dê-se a seguinte redação

Os valores salariais e dos vencimentos dos servid~

res devem resultar das condições da economia. O Estado, que não
gera riquezas, não pode manter salários além de suas possibilid~

des,que resultam da arrecadação. Por igual,a iniciativa prlvada'
deve ter seus salários regulados pelo mercado.

"XII - integração na vida e desenvolvimento da em
presa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na ge~

tão, segundo for estabelecido na lei;"

JUS T I F I C A T I V A

_. ,. ='1S07'iii::(f
~~_ .. ~1':"'-

___' -_ --- AUTOR - - - -- _ •• - - -- - ~---- -- --

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

_____ -- HXTn/JlISflfICAÇÃo----

Ao inciso VI do artigo 2º do Substitutivo do Rela
tor dessa Comissão, dê-se a seguinte redação :

"VI- Garantia de salário nunca inferior ao salário mini

A norma constitucional, hoje, deve ter caráter
programático e, quando posslvel, a lei deverá regrar a ma

téria.

~DA 78'0800-0:

f:J DEPUTADO NELSON' SEIXAS

,---------- 'l.EHA"IO/ÇO.. lssio/su.COM1S3iO---- ~

ffiQMIS"',~O DA ('PIEI/. !"O::IAT, - VII

mo."

JUS T I F I C A T I V A

Modiflca a redação do ~ 3Q do art.12
§3Q - A proiblção de acumular proventos não se apll

ca aos arcsen~sdos guanto ao exercíc~o de ~andato eletivo ou de ma

gisté"io, ou de cargo para o qual õenha sido aprovado em concurso
de provas e títulos ou de cargo em comissão.

A proposta aqui manifestada se justifica para não
inibir a contratação através de remuneração variável, retirando

se do trabalhador sua capacidade de aumentar seus ganhos, atra
vés de seu esforço pessoal.

EMENDA' 750798·4
___• ..::.... .... AUTOR. __ --_

Deputado Consti uinte LUIS ROBERTO PONTE

________ -----l[XT(l/JuSTlrlcAçÃo-----

Suprima-se o inciso VII do artigo
dessa Comissão,

8-PARTID0;:J
PMDB-RS.

JUSTIFICAÇÃO

t precIso levar em conta que mUlõOS aposen~ dos sã:
func10nárlos al~amen~e técn~cos ou de especial~zação em nível sUIe-·

=icr. ~e per~~te que os aposent=do5 acumulem cargos e~ com~ssão,

c meS~G deve ocorrer com cargos ocupaãos por concurso. O país a1nâa

reeen"3 da fal"3 de mão-de-oora especializada. Se se permite que o

aposen"ado ingresse novamente em cargos por concurso de provas e tí
tulos, não se ret1ra a oportunidade do mais jovem, pelo contrário,

lncen~lva o mais novo a que se esp~clalize e não tenha uma reserva
de ~ercado de trabalho.

Por ou"ro lado, por que se permite a acumulação de
careo e~ comissão? Â~enas para se a;rovei~ar da experlência dbs

que já se aposentqram. a critério é o mesmo para os que pretendem

se lngressar através da concorrência públlca de provas e não da in
d1ca;ão de outras pessoas.

Deputado NELSON SEIXAS



EMeNDA 750801-8
t? DEPUTADD NELSDN SEIXAS

J U S T I F I C A T I V A

r:-r---------------- Tl!:XTO/oItJ!lT 1f' ICAÇÃC.- - - - - - - - - - - - - - -

Inclua-se onde Couo~r -l
Art. Os c~dedãos et~ngiãos pelos Atos

Ins_~_uc~ona~s ao retornerem ao Sarviço Públ~co terão computados
como de efetivo exercício o tempo em que estiveram efastaàos ãas
funções.

A redução da jornada semanal de trabalho para 40

horas, como proposta pela Comissão é incompatível com a realida
de nacional que está a carecer do trabalho de todos, para forma~

mos a riqueza suficiente, capaz de propiciar à nação os bens n~

cessários e que hoje está a carecer.

ElVIENDA 780804-2'

r:-r----------------TEXTO/"uSTIFIC.ÇÃO------~---------.,

Dê-se nova redação ao art. 44 do Substitutivo do Relator:

"Art. 44 ~ dever do Estado a normatização, coordenação
e controle das ações de saúde, cabendo a execução da cobertura assis
tencial tanto ao setor público corno ao setor privado.

~DATA~"o9J 06/87
r----------- 'l.E:NAIIlIO/cOIlISsÃO/liUICOMISsio -,

f9comissão da Ordem Social

tUconstituinte INOC!NCIO OLIVEIRA

JUSTIFICAÇÃO

§3 2 Se eram ooupan~eE ãe cargos em emprese
·pr1vada. poderão averoar todas as vantagens no cargo púol~co. -eE
do como referência o cargo público correspondente.

§l~ Se retornarem ao cargo por concurso
terão computado em doero o tempo àe afastamento e serao nomeaàos
no f~nal de carre~ra.

§2 2 Se opter~m pela aposentadoria. este
será soore o valor integral do me~or salá~o en.er~or ao ~ãiesta

m,ênto.

Deputado NELSON SEIXAS

"UTOII---------------
constituinte INOCtNCIO OLIVEIRA

JUSTIFICAÇÃO

r:-r TUTO/olUSTIrICAÇio ..,

Os serviços assistenciais privados de saúde correspondem
a d01s terços da capac1dade instalada no País, e a redação proposta
objetiva maior clareza quanto à preservação do pr1ncípio constitucio.
nal de liberdade econômica, de UM lado, e liberdade de escolha, de
outro.

,, Pt.EHAIIIIO/CONISSÃO/sUICOIl.SSÃO-----------

f9 COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750805-1

tU

i

I

J

Todos os orasileiros que perderem os ~eeus

cargos púol1cos ou privedos. ape~ar da A~st~a. a~nãe não tiv~ram

e sua recunduçeo ade~ueàa 80 servkço. A oportunidade pere os me~

mos retornarem a ~tiv1dede deve ser dada da forma mais ampla pOs_
co~ preferência para no~eaçeOt desde que tenha

I·

l
'sível, in:lusive

heoill. t e ç a o ,

---- - ---"------ --,---- -----------

_~ tEXTOIJUSflrlCAr;ÃO-------------

Ao inciso XIII ~o artigo 2Q do Substitutivo do Rela
tor dessa Comissão, dê-se a seguinte redaç~u:

"XIII - proporção minima de 2/3 de empregados brasi~

eiros em todos os estabelecimentos, salvo no caso das microempre
sas, nas de cunho ~stritamente familiar e nos escritórios ou con

~ultórios de profissionais liberais;"

JUS T I F I C A T I V A

Acrescent~-se inciso III ao art. 12 do Substitutivo do

Relator:
"Art. 12 - •••••

rIr - a de dois cargos privatJ..vos de médico tl
oo

JUSTIFICAÇÃO

A proposta"aqui manifestada objetiva garantir o

emprego a brasileiros, dentro de limites Tazoáveis, nos termos ~

tuais da lei. A reserva, nos limites propostos pela Comissão, p~

deria inibir o avanço tecnológico nacional.

Acrescentaldm-se, também, à proposta da Comissão,os
escritorios ou consultórios de profissionais liberais que, embo

ra n~o se constituam em micro-empresas ou em empresas de cunho '
familiar, dado a sua realidade, às mesmas se equiparam.

Pretendemos com esta emenda restabelecer a situação vi
gente, quando a Constitu1Ção atual contempla ~ classe médica den

tre as funções 1ncluídas naquelas em que é permit1da a acumulação

remunerada. Ora, corno sabemos, o Brasil é um país extremamente ca
rente na área de ass1stênc~a médica, razão pela qual defendemos

tal proposta, inclus1ve em defesa da saúde pública.

EMENDA 750806-9
Constituinte INOCtNCIO DE OLIVEIRA

Dê-se à alínea "b", do art. 92, do Substitutivo da Comi~

são da Ordem Social, a seguinte redação:

l":'T TUTO/JUSTl'ICAÇiO----------------..,

r:o----::------ 1"L.f:HAIIIIO/COlll.SSÁO/-sUICOlllIIUÃO-----------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
tJ--PARTJUO-U

PMDB-RS.
--------- _._---

LUIS ROBERTO PONTE

__ _ _ _ _ _ _ Vl:llTO/JlJSTlrlcAçÃo--------

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII

_______ __ _ _ _ _ _ PLEN,IH10/COMlssiolstmCO/,lI'sÃO---------- ----

EMENDA- 750803-4

Ao inciso XIV do artigo 2Q do Substitu~ivo do Re
lator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação :

Art. 92 ••.•••.••••....••••••••••.•.••.•.•••••••••••.•••
aoo oooo .. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .... oo

"XIV - duração de trabalho não superior a 48 horas

semanais, salVo casos previstos em lei;"

b. "a instalação ÔU ampliação de usinas nucleares e de

indústria de alto potencial poluidor, ouvidos os poderes legislat!

v'os das unidades da federação diretamente interessadas."
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JUSTIFICATIVA

A concessão para exploração de potenciais hidrelétricos
é dada pelo Poder Executivo, e está sujeita a uma série de requis!
tos quanto aos efeitos que possa causar ã natureza.

"Art. 22 - •....

I - estabilidade, com inden~zação ao trabalhador despe
dido ou fundo de garantia equivalente ll

•

JUSTIFICAÇÃO

A lei extebelece esses requisitos e seu cumprimento é
fiscalizado pelos diversos órgãos encarregados de zelar pela pr~

servação dos recursos naturais.

Corno não se trate de atividade perniciosa ou que por s~

só prepresente grave perigo quanto ã manutenção do equilíbrio eco
lógico, não se justifica esteJa ela sujeita aos excepcionais sist~

mas de controle previstos no dispositivo mencionado.

O empresário necess~ta de liberdade e além disso precisa
inclusive de ter opções em matéria de admissão e demissão de empre

gados, principalmente num País de economia instável corno o nosso.

EMEttOA-15ÕalÕ~'7
f: Constituinte INOC~NCIO OLIVEIRA

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

DEPUTADO Lufs EDUARDO MAGALHÃES

A apresentação desta emenda está relac~onada à outra de
nossa autoria, modificando a redação do inciso I do art. 22, pelo
qual propomos a manutenção do fundo de garantia

Emenda à letra ~ do art. 92 do Subst~tutivo da VII Comissão
que passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICJ\.ÇJío

Suprima-se o art. 25, parágrafo e incisos do Substitutivo
do Relqtor, renume~ando-se os demais.

1":"I----------------=---TEXTO/JUSTIFICAÇio-- '----,

IiIr - - - - - - - - - - PLl:HAIUO/CON1SSÃO/SUICOMISSÃOr-

EMENDA 750a11-5'

t:
Embora possa ser questionada a inclusão de dispositivo

desta natureza no text~ constitucional, entendemos que no caso em

questão trata-se de categorias que exercem at~v~dades extremamen
te perigosas e insalubres, justificando, por ~sso mesmo, desde lo

go a sua 1nclusão na nossa Carta Magna.

Acrescente-se parágrafo único ao art. 57:

"Art. 57 - •••.••
Parágrafo único - O tempo para aposentadoria do médico,

do dentista, do enfermeiro e do pessoal paraméd~co é de 25(vinte e
cinco) anos ll

•

JUSTIFICAÇÃO

,---------- I"LlN.. 'UrAcoul"io/IUICOMISSÃO-----------

f:J COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL .

1":"I----------------TI:XTO/JUSTlfICAÇio--------------__,

rEMENDA 750807-7
li} AUTOR

[- Constituinte INOC~NCIO OLIVEIRA

Art. 92

EMENDA 750aOa-S
t: Cpnstitu~nte INOC~NCIO OLIVEIRA

t;;;,---------- PLI[N,UIlO/coUlssio/SUICOUIIlllÃO ---,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Dê-se nova redação ao 'inciso XIV do art. 2~ do Substitut~

vo do Relator:

IIArt. 22 -

b - a instalação ou arnpl~ação de usinas nuc1eare~, e
de indústrias de alto potencial poluidor, ouvidos

os poderes legislativos das Unidades da Federação
d1retamente interessadas.

Justificação: suprimiu-se do texto expressão hidroelétricJ'
uma vez que urna usina h~droelétr~ca não causa polu~ção.

COMISSAO DA DRDEM SOCIAL

X~V ~ duração de trabalho não super~or'a 44(quarenta e

quatro horas) semanais, não ex~edendo de 8(o~to) horas.d~árias, com
inte!valo para repouso e alimentação;1I

JUSTIFICAÇÃO

Jtllgamos que ainda não é o momento de pro~ostas v1sando

a diminuição da carga horár1a semanal de trabalho. Devemos reco~e

cer a nossa condição de País em fase de desenvolvimento e que não
se pode dar ao luxo de querer imitar nações plenamente adiantadas

e num estágio de amplo desenvolvimento. O Brasil mais do que nun

C2 preFisa de trabalho e muito!

..,....---------::-------aUTOIt,-::----------------,

DEPUTADO Lufs EDUARDO MAGALHÃES

,--= ,.l.!NAll;IO/cOIIISsio/~u.ço'"a'io-----------

f!J
1":"I-- TUTO/.lusTI'IC.lçio ---,

Dê-se a seguinte redação ao artigo 61:
"Art. 61 - e vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive

as receitas de empresas estatais, "para constituição ou rnanute~

ção de entidades de Previdência Privada de fins lucrativos".

= TtXTO/JUOTII"ICAÇÃO-----------------,

Dê-se nova redação ao inciso I do art. 22 do Substitutivo

do Relator, suprimindo-se os itens de ~ a g:

JUSTIFICAÇAO:

Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada

sem fins lucrativos. de caráter complementar. distinta da previdência social
apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pe!!,
sarnento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar p~

ra prover a sobrevivência, a Invalrdez E ê velhice Está igClêl e uni forr..e"'s,",:e

sistematizado na unidade do direito previdenciário brasileiro.

P:~AItTIOO~

PFl.

-r--------------AUTOIt---------------

EMENDA 75Qa09-=3
l!JC Consti tlJ;nte TNOC*:NFTO OI TVETRA

,-;,,- PLUA.UO/CO"'I!I'io/.~.co..Jo'io-------------,

Comissão da Ordem Soc~al



r:;-r---------------TExTotolusT1F1CAÇÃO----------- --,

Acrescente-se onde convier:

Art.61 -E vedada a aplicação de recursos públicos,
inclusive as receitas de empresas estatais,para constituição ou
manutenção de entidaqes de Previdência Privada de fins lucrativos.

JUSTIFICATIVA

Indiscutíveis propósitos SOC1a1S justificam pre
vidência privada sem fins lucra~ivos,de caráter complemenlar,distinta
da da previdência soci~l apenas pelos aspectos formais decorrentes da
posição de cada uma,pois o pensamento doutrinário,fundado nos ideais'
sociais e na preocupação de poupar para prover a sobrevivência,a inv~

liclez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade
do direito previdenciário brasileiro.

A sociedade precisa adquirir confiança de que as
leis votadas pelo Congresso Nacional,colJlo foi o caso da lei 6.435/77
que regulamente e fiscaliza as atividades das entidades de previdên
cia privada,serão respeitadas.Foi acreditando neste respeito que um
milhão e oitocentos mil brasileiros,trabalhadores,apoiados por setece~

tas empresas que os empregam,viram concretizar-se um ideal de justiça,
tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos
de estudos,debates e negociações com os empresários.

A formulação radicalizada não distingue o joiõ~do

trigo,atingindo instituições de indiscutível prop6s±to social,que
integrali~am benefícios securitários,contemplam grandes massas des
protegidas,geram poupanças,abrem frentes'de empregos e dinamizam o
desenvolvimento econômico nacional •.

VALLEALVARO

A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingi.!:!
do instituições de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam be~efl
cios securitários, conteepl.am grandes massas desprotegidas, geram poupanças,
abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas
pelo Congresso Nacional, como foi o caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e
fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, serão respeit]!
das. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadE.
res brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concr~

t ízar-se um ideal de j~stiça, tranqUilidade e paz social tão almejado e30.!:!
quistado após longos anos de estudos, debates e negociações com os empresários
e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de cerda de seis
ou mais milhões de brasileiros.

Daí o acréscimo, ao dispositivo, da expressão: de fins lucrat,!.

vos".

EMENDA 750813-1

tJ

CONSTITUINTE FR~NCISCO KUSTER

Art. - A proibição de acumular proventos de inati-
vidade não se aplica aos servidores civis ~posentados nem aos mili
tares da reserva ou reformados.

EMENDÃ 750816=6,
t: LPA"noo~• PMOB

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL "JUSTIFICATIVA
,--------- PI.ENARIO/cO!olISSÃO/SUBCOMISSÃO----------

f:
1":'1-....,----'------------TEiilTO/olUSTIFICAÇio-----------------,

Não há porque impedir-se a acumulação, dificultando a
contribuição que brasileiros experientes podem continuar a oferecer.

Suprima-se o inciso 111, do art. 52 do substutivo apresentado

~ela Comissão da Ordem Social.

JUSTIFICATIVA

= TEXTO/.luST1F1CAÇio----- -,

Acrescente-se onde convier:

Pel~ redação d~sse inciso "os empregado i de uma empresa int~

grarão um mesmo sindicato, constitwfdo segundo o ramo de produção ou
a atividade da empr esa j " ca t eqorí as inteiras e vários sindicatos qb"al~

serão muito prejudicados. por exemplo : como ficaria um õ assistente
social, um enfermeiro, um médico ou um jornalista que trabalbe em um

empresa química-farmaceutica ? Terian eles que ser desligados do seu "
'"respectivo sendicato de assistentes sociais, enfermeiros, médicos ou

jornalistas e serem obrigados a se filiar ao sindicato dos trabalha
dores químicos e farmaceuticos ? Achamos que eles devem ter essa opi
~, esse direito, se assim desejarem, mas não podem ser obrigados'
a fazê-lo como determina o inciso 111 do art. 52.

E evidente que a complexidade ~as empresas modernas e a espe
cificidade de algumas categorias profissionais exige uma fl~

xibilidade maior nesse aspecto da lei.

A necessário asticulação e unificação de lutas das várias
categorias tem se dado na prática com unificação de pautas, datas-ba
ses, etc., porém sem tirar a autonomia de cada sindicato.

VALLEALVARO

Art. - É assegurada a aposentadoria com percepção
integral dos vencimentos de funcionários aos 70 anos de idade.

JUSTIFICATIVA

É justo que se garanta ao idoso a manutenção de seus
vencimentos e do seu padrão de vida.

EMENDA 750814-0

tJ

EMENDA 750815-8 tJ CONSTITUINTE NAPHTALI ALY;;"

1":'1---------------TEXTO/,JUSTII"ICAçin--------,-------,

~ TUTO/olUSTIFICAÇÃO'----------------,

Ellenda Aditiva:

Acrescente-se "in fine" ,a.o llrt.6l do substitutivo da Comissão da
Ordem Social,a expressão "DE FINS LUCRATIVOS" ,adotando-se, a seguint

redação.

Acrescente-se ao art. 61 do substitutivo, ao fi~l da
.~ .-,,;

sua redaçac o segiinte:
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ART. 61
- -------_._-----------------------------------------

--------------------------------------------------y
-de fins luc~Gtlvos.

IndlscutIvels
,JUSTIFICACIlO

lndisclJtl'veis propõsUoa soc1ais just1f1clIII pr!.
vid!ncia prtvada suw~fins lucrativos, de caráter complemen
tar, distinta da pTevtdftncla social apenas pelos aspectos _
lorroals decorr~ntes da poslçfto de-c.~a uaa, pois o penslllle~

doutrjná~io, fundado nos ideais sociais e na preocupaçDo de
poupar para prover a sobreviv!ncia • a invalidez e a velh!
~e está igual e unlfor.eaente siste.~tlzado na unidade do
direito previdAnclari. brasileiro.

A sociedade precisa .dqd~.irir confiança de que
as leis votadas pelo congre~sq Nacional, coa0 foi o caso da
Lei 6.435/, que regula.ent8:~:fiscaliza as atividades das

entidades de previdêacia priv~da, serDo respeitadas. Foi acred!
tando neste respeito que u. lI11hllo e oitocentos 11111 trab.alhado
res bra_ileiros apoiados por setecentas e~pT.esns que os cmpre 
gaa, vira. concretizar-se um ideal de justiça, tranquil!dade e
paz social tUa alaejado e conquistado ap6s longos anos de est~1

dos, debates e negaciaç~es COi~ os eMpresários C autoridades do
PaIs atingindo hoje uma populaçfto assfstida ~e cerca ~e sel;~

ou .al$ .ilhGes de bresileiros.
A formulaçno Tadlcalizada nftc distingue o

joi do trigo, atingindo ins~i~ul~ões de indiscutíveis propósi
tos sociais, que integralizaM henefIc~os securit.árlee, conte~

pIsa grandes .assas desprotegidas, gerem poupanças, abre. fre~

tes de e.prego e dinaaizaçao o desenvolviaento econ~.ico naci~nBI

nal •

EMENDA'-7soarã:2'-.. - -"
tJ CONSTITUINTE NAPHTIlLI ~vES"

EMEItOA SUPRESSIVA

Supri_-se o it.. VI do Art. 38 do SUbstitutivo.

JUSTIfICATIVA

Tnos que conv!r Que, a aalor1a dos etlpregados dOll6sticos
~lta. vezes, resl.. no p:t6prlo np:tego; e, da fotlla que foi o U ..
!redigido, , quase certo que 11 olaria daqueles se aproveitar!. do
Itexto constitucional para levareJl • Justiça, tnJlIst_nttt a olaria de

!seu. patrDes, elegando horas noturnas, lIlIltas ve?es "lo trebdhadas.

sala das SessGes, ..

EMENDA 750819·1

:U
TOA

(.l COH1;TITUINTE NAPltTALI ALYES

r--------- PI.UÂlIIlo/cONlssio/.uaOOMI.do------ _

DA ClQRDEM SOCIAl.= nxTo/JuSTIFICAOio -,

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se 80 fine! da redaçlo do it_ IX do Art. 311 do Substi-
tutivo o seguinte;

Art. JII ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........................................•.........

..................................................
IX - ••••••••••••••••••••••••dentro do próprio ea-

prego.

JUSTIFICATIVA

Da .aneira que foi redigido o itua, deixa pairar a ddvl
da, se a irredutibilidade do salArio é proibida dentro do próprio eM

prego ou se toma COIIO referência o ~!tt.o selArio percebido pel~ ua 
pregado dOBAstico.

Sala das Ses~es, e~

Constituinte NAPHTALI ALVES

EMENDA 750820-4
~ • AUTOR_---------·-------

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
________ PI.ENARIO/CONISSÃI'l/SUIlCO!.l13SÃO----·---~----

~ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII .
_______________ TrJlTO/JUSnFlcAçÁO------------------

Suprima-se o inciso XVI do artigo 2Q do Substitu

tivo do Relator dessa Comissão.

JUS T I F I C A T I V A

Não há porque proibir-se a prestação extraordin!

ria de serviços, em especial quando os contratantes desejam a
prorrogação dessa mesma jornada. A prorrogação da jornada, por
vezes, é imperativo da própria prestação, como, por exemplo, o
trabalho de vigilância noturna, onde é impossível o revezamento,
e a execução de trabalhos que não podem sofrer solução de conti
nuidade sob pena de comprometimento e inutilização do trabalho'

já realizado.

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

"XVII - férias anuais remuneradas de 30 dias".

JUS T I F I C A T I V A

As férias tem por objetivo, segundo os princípios
que orientam o instituto, proporcionar um tempo de descanso ~o

trabalhador capaz de recuperar-lhe por um determinado tempo de
serviço. A oneração proposta pela Comissão - pagamento em dobro'
das férias - constitui - se em penalidade insuportável, ante a si
tuação econômica atual.

EMENDA 7SÓ822~í
---- - - AUTOR __ ----.-- -,

De utado Constituinte LUIS ROBERTO P NTE

·---- • TEXTO/JUSTlFICAÇÃO ~_ ___,

Ao inciso XVIII do artigo 29 do SlIbstitlltiVO do
RelaLor dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:

"XVIII - descanso remunerado. gestante, antes
e depois do parto, sem prejuízo do
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emprego e do salário, por
igual a 12 semanas."

período "XXIII - reconhecimento dos acordos e das con
venções coletivas e obrigatoriedade
da negociação coletiva;"

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

o prazo contido na atual legislação tem-se mo~

trado adequado e suficiente e, por isso, injustificável é o aumento
proposto para o prazo. Ademais, o período de afastamento compulsó 
rio' proposto, acabaria por aumentar a dificuldade de readaptação da
funcionária, q~ando de seu retorno, e se transformaria em um inibi
dor à admissão de mulheres no trabalho.

Acordos e convenções coletivas se equiparam en
quanto normas coletivas. Se a Constituição conceder reconhecimento
às convenções coletivas, pelos mesmos fundamentos deverá reconhecer
os a~ordos coletivos.

EMENDA 780826-3

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

r---------- PLCNARIOlcOMIS:;ÃoISU8GOM'SSÃO------ _

tJ Comissão da Ordem Social -' VII
r.r --'-__ TEXTO/JUSTlFICAÇÃO -,

EMÉNDA 780823-9
r.r------.-------- IoU10R------- .-;-----

üe utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Suprima-se o inciso XXIV do artigo 2Q do Subsli
tutivo do Relator deSsa Comissão.

TElfTo/JUS1IFIC,\ÇÃO------------------,

Suprima-se o inciso XX do artigo 2Q do Substitu
tivo do Relator dessa Comissão.

. JUS T I F I C A-T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A evolução das relações industriais produziu a
locação de mão de obra que não deve ser prcfb í.da pela Constituição •
A lei ordinária deverá regular os limites da utilização desse tipo
de prestação.

r.r TEKTO/Jtl'lTIFICAÇÃO --,

Suprlma-se o paráarafa 29 do lnClsO XXV do artiqo 29
do substitutivo do Relator dessa Comissno.

JUS T I F I C A C Ã o

A proposta da Com1ssão é excessiva e irreal.
Não há que se proibir o trabalho nas atividades insalubres ou peri
gosas e sim adotar-se as medidas de proteção adequadas. Não haven
do lei autorizadora ou norma colet1va, indaga-se quem trabalhar1a
em postos de gasolina, quem serviria de telefonista, quem exercita
ria as funções de mecânico, quem trabalharia na construção em lo
cais úmidos?

EMENDA 780827-1
r.r-----'---.---------- AUTOR-__ - • •----- --------,

Denutado Constltuinte LUIS ROBERTO PONTE
t:" - PAIITIDOR"S"]

PMDB-RS

----------------,
EMENDA 780824-7

Ao Inciso XXI do artIgo 2Q do SubstItutivo do

Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:

tJ-f'AflTIUO~

PMDB - RS

A supressao' se impõe, na medida em que a re~ulamenta

ção de secura desempre~o deve ser da competência da lei ordinária.

Deputado Canstitulnte LUIS ROBERTO PONTE
~.-__-_-- ----_ AUTOR-

EMENDA 780828-0-------_______ TrXTIl/JuSTtfICl\ÇÃO--------------

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

crc;--------- PLEIIARIO/cOr.lISSÃo/SUIl("OJolI!lSÃO

Comissijo da Ordem Social - VII

·XXI - proib1ção de qualquer trabalho a menores
de 12 anos;"

JUS T I F I C A T I V A
A proposta da Comissão serIa retIrar do merca

do de trabalho um'~úmero muito grande de menores de 14 anos, já ali
engajados e que auxiliam no orçamento familiar, mediante o exercí _
elo de atividades compatíveis com sua idade.

__________________ TEXTO/JIJSTlf'lCAÇÃO--------------------,

Sunrirna-se o lnC1SO I do artJ.CTo 39 do SubstltutJ.VO

do Relator dessa Comissão:

JUS T I F I C A C Ã O

r------------ ..~:--i-n-c~~~"O~~'~'::·':0-a-r-t-i-9-O-2-Q-d-O-S-U-b-S-t-itut 1V:l
I Relator dessa Comiss50, dê-se a scguinle redação:

EMENDA 780825-5
rr;;;;~~:;;-;~-;;;~~-~-~I~ro~~O~RTO PONTE -- . --0-.- -- - J

. PLENI\RlO/coI,lISSÃo/suFlrnMls5Ão----~

Comissão da Ordem social - VII

tJ _/'f.HTlDU --J
PMOB RS

O empreao doméstico se reveste de peculiaridades

prónrJ.as, que não nadem ser esquecidas. Tem sido o emnreao domé~

tJ.CO uma forma capaz de absorver um arande continaente de mão de

obra, e tal imposição redundaria em restrição ao nível de oferta
de empreao. Ademals a restrição a descontos de utilidade privil~

q1aria o emnreqado doméstico em relação aos demais tipos de em-
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precados, 'resultando, de forma obliqua, em um salário mínimo pa

ra o empregado doméstico em valor su~erior ao dQs demais traba1h~

dores.

CMENDA 780832-8
,.,,------ AUTOR -,

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

fllf:NAIlIO/cONISdo/sUIlCON1SSÃO------------, r:u-DATA---,

PJ Comissão da Ordem Social - VII j Cov 06/87 J

EMENDA 780829-8
, Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

tJYPAftTID0RS"]
PMDB-RS

,..,., ~ T[XTO/JUSTIF'ICAÇÃO---_------------_,

Suprimam-se os parágrafos 19 e 29 do artigo 69 do Substi
tutivo do Relator dessa Comissão.

~- -_--_ PLEHAIIlOfCOMISSÃo/sUflCON1SSÃO -----------

PJ Comissão da Ordem Social - VII ~-DA"~~09/ 06j8?

_---------------- TEXTo/JUSTlflCAÇio,----- -,

JUS T I F I C A T I V A

Ao inciso II do artigo 39 do Substitutivo do Rel~

tor dessa comissão, .dê-se a seguinte redação:

"lI - Férias anuais de 30 dias remuneradas".

O direito da propriedade do estabelecimento não pode so
frer restrição, pena de prejuízo à produção. Os direitos que se pre
tende assegurar via os dispositivos que qqui se sugere se~am supri
midos atentam, não só ao direito de propriedade, como ao da iniciat!
va do empregador de comandar seu estabelecimento. As entidades sind!
cais já são assegurados os mecanismos de defesa da categoria, não
precisando ser repetida a regra que criaria "sindicatos" menores a
cada estabelecimento. o

JUSTIFICACÃO

~ TEXTO!JUSTIl'ICAÇio-----------------,

Comissão.
Suprima-se o artigo 79 do Substitutivo do Relator dessa

PlEHÁlllO/CONISSiO/SUIlCOMllJ:IiO-----------j ~OATA~

m : on /06/87r-Somissão da Ordem Social - VII _ ~ _

g;jPAftTl00;=J
PMDB-RSDeputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA 780833·6

As férias objetivam conceder aos empregados um p~

rlodo de descanso remunerado, suficiente à recuperação das ener
gias perdidas av longo de determinado tempo. A obrigatoriedade de
pagamento em dobro das férias não encontra justificativa mais sé
ria e, nO,emprego doméstico se constituiria em um forte inibidor
ao oferecimento de em~rego.

JUS T I F I C A T I V A

PLEHARlO/CONlSSÃO/SU8CONli!lSiO------

j
~OAT"~tJ Comissão da Ordem, Social - VII M 06j8? J

EMENDA 780830-1·
Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

f:I=pjPARTI00Rs=]
PMDB-RS

A norma proposta é de uma extensão ilimitada. A garantia
que deve cercar o dirigente sindical é a de preservação de seu con 
trato de trabalho.

.~----------------TE:XTO/JUSTIFIC"ÇÃO _,

,..,., ~~_ TE'XTO/JUSTIl'ICAÇio-----------------,

JUS T I F I C A ç Ã O

Sup;ima-se o artigo 8Q e o seu § único do Substitutivo
do Relator dessa Comissão.

PLENAlll0/CONISSÁO/SUlCOMISsiO-----------

j
r:u- 0 ATA---,

tJ Comissão da Ordem Social - VII ê:Pv 06/87 J

~"ARnoou
PMDB-RSDeputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA 780834-4

As caracteristicas nrónrias do emprego doméstico e
a sua importância no contexto do mercado de trabalho nacional su
cerem que não se crie inibidores ao oferecimento de empreoo domé~

tico. Estã seria razão bastante à supressão aqui suoerida.

Suprima-se o inciso VI do artigo 39 do Substitutivo
do Relator dess& comissão:

JUSTIFICACÃO

EMENDA 780831-0' -
Deputado Constituin~e LUIS ROBERTO PONTE

~ F'Lt:HAR10/COMlssio/sUIlCOM1SSÃO--------:- _e: Comissão da Ordem Social - VII

tJ---PAnTIDi-~
PMDB-RS

A norma proposta pela Comissão não encontra limites e

essa ausência de limites, incompatível com um Estado de Direito, é

atentatória ao despnvolvimento das relações sociais, retirando do
empregador estatal a eleição de conveniência e oportunidade de seus
programas empresariais.

,.,,---- ' T[XTO/.lIJ'IflrICAçio _

~~ TEXTO/.lUSTlfICAÇio---- --,

,,-Suprima-se o artigo 69 do Substitutivo do Relator
dessa comissão:

J' U S',T I ~ J. C A ç Ã O-

EMENDA -780835-2

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
P'-ENAAIO/CONISSÃO/.sU(lCONIS5ÃO ~t: Comissão da Ordem Social - VII J

~-;~~~~~~-J

t:;-;'~'67ã7J

Â e~tidade ~indicai' deve caber a defesa dos in
teresses coletivos' da cate90ria. Não se lhe pode conferir' a subs

tituição de cada trabalhador individualmente, furtando-- "lhe o
direito de escolha dos caminhos a percorrer, nena de se lhe equi-

__E...~~. ~~~ interditos.

Ao artigo 10 9 do Substitutivo do Relator dessa
Comissão, dê-se a seguinte redação:

)

"Art. 109 - A lei especificará as hipóteses em que as

decisões 'da Justiça do Trabalho, nos dissí
dios coletivos, ~oderão estabelecer normas
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e condições de trabalho, sendo nula a deci
são proferida sem a autorização legal espe
cífica. As entidades sindicais poderão c~

lebrar acordos sobre tudo o que não contra
rie as normas desta Constituição."

"11 - compulsoriamente, aos 70 anos de idade, inde
pendentemente de sexo;"

JUS r I F I C A T I V A

JUS T I F I C A ç A O

AÓ Judiciáriõ Trabalhista não se pode delegar funções ~l~

gislativas irrestritas. Em nome da paz social tem se mostrado 1111iJO.!:
tante o poder normativo da Justiça do Trabalho, todavia o seu exer
cício deve ser fixado e autorizado por lei, pena de ver-se instala
do o caos, com superposição de poderes entre o Judiciário e o Legi~

lativo, incompatível com uma ordem legal estável.

Não há razão de manter-se o privilégio das mulheres
de obterem aposentadoria com idade inferior a dos homens, quando
está provado que têm vida mais longa do que os próprios homens.

EMENDA 750836-1
~_ w AUTOIt--- __• ,---

l~tado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
.., PLENARIO/cONISSÃo/sUBCDhll~SÃO-----------

f9 Comissão da Ordem Social - VII
r;-t-----------.- ----TEXTO/JUSTIF'ICAÇÃO-----------------,

r;,----------'--------- AUlOR

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

______. Tf"XTn/JU'HlrlCAÇÃQ---------------- --

Suprima-se o artigo 21 do Substitutivo do Relator
dessa Comissão.

J

Ao artigo 11 do Substitutivo do Relator dessa Comissão,
dê-se a seguinte redação: JUS T I F I C A T I V A

"Art. 11 - Aplicam-se aos servidores públicos civis
além dos direitos previstos nos incisos 11,

111, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XV~II e
XIX do artigo 2º, as seguintes normas espe-

JUS T I F I C A T I V A

A pretensão esconde em si uma deliberada inten 
ção de desconhecer as limitações nacionais, çomo se uma nova
Carta tivesse o condão de transformar o país em uma nação rica e
próspera, no dia seguinte à promulgação do novo texto Constitu 
cional.

Importa que o Estado, que mantém seus funcionários com a
arrecadação de impostos e que, por 1SSO, não gera riquezas,- tenha
tratamento diferenciado das empresas privadas que executam ativida
de econômica.

r;-r------------ ----- TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO-----------------,

tJ-PARTID0;J
PMDB-RS.

COMIssAo DE ORDEM SOCIAL - VII

---------
utado Constituinte LUIS RDBERTO PONTE

EMENDA 750840~9

rr=-PAJlTl00Rs:]
PMDB-RS.

----- AlITOR-------·- -----

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

..,...---.- u:nO/JUSTIFICAÇÃO---r--------------,

Ao inciso IJI do artigo 13 do Substitutivo do Rela
tor dessa Comissão, :dê-se a seguinte redação:

"111 - voluntariamente, após 35 anos de serviço, in
dependentemente de sexo, desde que tenha no mínimo 55 anos de i
dade ; VI

JUS T I F I C A T I V A

Os aumentos salariais devem corresponder às possi
bilidades da nação. Se a economia suportar aumentos reais de sal!
rio, o mercado regulará tal situação. Por decreto não se aumenta'
poder de compra do trabalhador, muito menos se restaura quaisquer
defasagens surgidas no passado. 'Ademais, o texto da regra propos
ta pela Comissão não alcança a sua própria proposta : os aumentos
futuros limitados ao crescimento da economia não recomporiam pe.!:
das salariais.

Suprima-se o artigo 23 do Substitutivo do Relator
dessa Comissão .

------:J
COMIssAo DA ORDEM SOCIAL - VII
--- PI.ENARIO/CONISSÃO/!:iU8COMISSÃO-- '.

JUS T I F I C A T I V A

Não há razão de manter-se o privilégio das mulheres
de obterem aposentadoria com idade infer10r a dos homens, quan
do está provado que têm vida mais longa do que os próprios ho _
mens.

. TCllTn/JuOJTIFIC.-.ç,io------•• ---------

tJ-PAItTIlJO-RS]

PMDB-RS.

_________ PlENAAIO/CoulssÃn/!:uAC'OMISSÃO---------

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL - VII

Ao artigo 24 do Substitutivo do Relator dessa ~omi~

são, dê-se a seguinte redação:

"Art. 24 - Os titulares de acumulação' não permitidas
por esta Constituição ficam obrigados, em 30 dias contados de sua
promulgação, a optarem por uma nova situação funcional, compatí 

vel com esta Constituição.

~ •• • •• - ---AIITOR- ~--_•• _---------

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

EMt:NDA 750M1-7

lEl(lt1/I1l.TlrlcAçi.o-----~------·- _.

Ao inciso 11 do artigo 13 do Substitutivo do Relator

Comissão, dô-se a seguinte redação :

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Ademais, o cidadão e a cidadã, com mesmos de 55 ~

nos, é extremamente jovem para retirar-se do mercado de traba _

lho, podendo nele permanecer até aquela idade, já que se encon
tra no auge de suas potencialidades produtivas.

EMENDA '7SÕS38-'7'
I ~ __• ._. A\J'Hllt~
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JUS T I F I C A T I V A
AUíOIf ,

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
tJ -"ARfIDO;]

PMDB-RS.

A intenção é a nova Carta não perpetuar situações

incompatíveis com sua proposta futura, eliminando situações curi~

sas e desconformes com as possibilidades do Estado.

r.r- PlENARIO/CONlssio/SURCOt,lISSÃO _

COMIssAo DE ORDEM SOCIAL - VII
rcr • TEXTO/JUSTlnCAçio -,

"Art. 30 - Ficam garantidas as regulamentações das

profissões já existentes, no que contrarie esta Constituição."

Ao artigo 30 do Substitutivo do Relator dessa Comis
são, dê-se a seguinle redação :

tI;PARTIDD;-]
PMDB RSDe utado Constituinte LUIS RDBERTD PONTE

,----------PLENAA10/Cor".ssio/sUBCON1SSÃo _

tJ Comissão da Ordem Social - VII

r:-r---------------- TEXy")'.lUSTIFICAÇÃO------- -,

Acrescente-se na seção IV - Disposições Gerais do Substi
tutivo do Relator dessa Comissão outro artigo, com a seguinte reda _
ção:

- É vedada a vLncul ação , ao Salário-Mínimo', da remunera
Ção de qual~uer categoria profissional, a não ser para

estabelecer tetos aos seus valores.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A nossa ordem constitucional deve prevalecer sobre

toda a ordem legal já existente e que passa coexistir com a nova
Carta. Não resalvou a prevalência dos novos princípios constitu 
cionais, quandq se assegura constitucionalmente o respeito às r~

gulamentações já existentes, tem o significado de não autorizar a

incidência dos novos princípios constitucionais que tenham limit~

do direitos ánteriores.

~''''I'ITIIlO~

YMDB-RS.

VII - COMISsAo DA ORDEM SOCIAL

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

PJ,----------- PLENÂAIO/COlollssio/SUIlCON."io

EMENDA 7S0846~S-

o Salário-Mínimo deve ser quantificado como um piso de
remuneração, competível com a dignidade do trabalhador, e não como
uma unidade em que se expressem níveis salariais superiores. A vincu

lação, que se, quer impedir, inibe a tão rec,ldmada elevação do salá 

rio-mínimo e impede a desejável diminuição da disparidade salarial
hoje existente. Além disso, é causa do desequilíbrio das finanças
de muitos Estados da Federação.

r;o---------------_TUTO/olUSTI'ICAÇio -,

EMENDA 7&0843-3
tJ --- A~~~--~~~-~RTO PONTE

_________._' TEXTO/JUSTlFICAÇio-----------------,

Suprima-se o artigo 25 e todos os seus parágrafos do
Substitutivo do Relator dessa Comissão.

JUS T 1 F I C A T I V A

Dê-se ao Capítulo 11 e ao Art. 31 do substituLivo do
Relator da Comir.r.iio da Ordcm Social, a Gceuintc red~

ção:

"CAPITULO n"
"DA PREVID~NCIA SOCIAL"

Artigo 31 - A Previdência Social Estatal I

compreende um conjunto integrado de ações,
serviços públicos, normas técnicas e jurí

dicas, recursos públicos e instituições pQ
blicas, voltada para assegurar os direitos
sociais relativos à saúde, previdência e

assistência social.

Importa que se mantenha, como anteriormente pro 
posto, o FGTS o PIS/PASEP, como instrumentos eficazes às rela 
ções de emprego e estatutária.

JUSTIFICACM

Está mundialmente consagrado que a seguridade e a
previdência são Jnstitutos assemelhados mas distantes na sua con
cepção.

r:-r----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

AUTOR ----- ••

A seguridade é um estágio posterior à previdência s~

cial. As principais diferenças são que o prilneiro é mantido por

inwostos gerais e destinada a todos os cidadãos, enqu"nto a segu~

da é mantida por contribuições espec[ficas e destinadas exclusiva
mente a trabalhadores.

Assim propomos a manutenção do atual sistema de pre
vidência, o qual adapta-se bem melhor à realidade brasileira, em

tJ--PAR71DO;J
PMDB-RS.

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL - VII

utado Constituinte LUIS ROBERTO gONTE
,- PU'NARIO/CQNISsÃo/suaCONISSÃO

tJ

EMENDA 7S0S4JI:I

Suprima-se o artigo 28 do Substitutivo do Relator de~

sa Comissão.

JUS T I F I C A T I V A

o direito somente se adquire mediante o impleme~

to da condição. Revoga.do o direi to, a ningué'll se deve beneficiar'
com direito passado e que não tenha sido, no devido tempo/adquirI
do.

virtuue dos seus custos menores.

Ou t r-o-r-vi m, a re1l.1.qii.o dcrda no nrl-ir.o 11 v i-ra dar- o

concciLo cja atlvld.:idc prevlulJncláI'la desenvolvida pelo- setor pú

blico, scm atingir a iniciativa privada, entre elas o SESI,SENAI,
-'SESC e SENAC, que são entidades criadas pelo empresariado para aI.!

xiliar subsidiáriamente a atividade pública, sem con:Udo com,ela

se confundir.
Desta forma, mais adequada a redação proposta em que

fica patente a função estatal de proteger o trabalhador.
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r.1r---------------TEXTO/"u!iTI,.rcAçio ~

EMENDA 780847-6
f: Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

~-".lJITIDORSJ
PMDB-RS.

bJ It~eupeltação e plte.e4vação amb~en 

taü, ~ne.l'.u.~ve com a. clt.i.ação de Ite.~!!:

va., paltque. e .Zt.i.oa;

c~ plteven.i.1t e contJt.olaA a po.l'.u.i.ç.ão e.

o•• eu. e6e.i.to. e a.. 604ma.. pltejud.i. 

c.i.a.i.. de elto.ão;

Dê-se aos Artigos 32,33,34 do substitutivo do Relator
da Comissão da Ordem Social, a s e gu í n le rC'd(lç50:

d) a 4edução do. A.i..coa de catã.t40 

6e. l1atU4aü e nuc.lea.ltes ,

Art. 32 - Incumbe à União organizar o sistema públi
co de previdência social, com base noS se
guintes princípios:

JUS T- ] F ] C A'Ç Ã O

1 - Uniformização e equivalência dos bene

fícios e serviços para todos os segur~

dos e dependentes, urbanos e rurais.

11 - Equidade na forma de participação do
custeio;

111 - Distrlbutividade na prestação dos·ben~

freios e serviços~

IV -' Dlversificação da base de financiamento;

O objet.i.vo da emenda ê o de Aeduz.i.1t o texto do d.!.!

1J0... t cvo iü dev.i.daó dime.lI.õ.e. de. uma noltma. Con.t.i.tuc.i.onal
exp"'(gall</u ~odda a. a!u(~. tõ~. qu.c .'odem dI'V e evem • .Lc.aJt. na alçada
da .l'.eg.i..ladolt oltd~nãlt.i.o.

li pJt.opo.ta, IlMta l .. nha de atuaç.ão, • egue o. pa s s os

da. Itec.ente. Con.t.i.tu.i.çõe. de PoJt.tugal (altt. 661 e da Eapanka '

l~ltt. 45), tomando aquela c.omo 60nte maÜ PltÕx..ma de út.p.i.lta _
ção.

V Preservação do valor real dos benefí 
cios, de modo que Sua expressão monetá

ria conserve, permanentemente) o valor

real à data de sua concessão; De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
t:-PAIITID0;:J

PMoB-RS.

VI - Democratização e descentralização
gestão administrativa;

da 1iJ,.---------- ,.Lf.H'&A10ICOJJISSÃolsV8CD.u15SÂOê VII - COMIsslo DA ORDEM SOCIAL

l>\.---------------- T~X.ol...uSTt'ICAÇi.Q-----------------,

Art. 33 - O sistema de Previdência Social terá corno
fonte de custeio total:

I - ConLrl9uição dos en~regados, calculada
sobre a remuneração recebida;

SupA.i.ma-.e o an.t; 92 do Su,b.:t.i.tu,:t.i.vo do Reõa to»: da

Com.a.ã.o da O.dem Soeial.

11 - Contrlbuição dos empregadores, calcul~

da sobre a folha de pagamento;

111 - Dotação orçamentária da União, ·Estados
e Municípios, calculada com base na re

ceita dos impostos respectivos

Art. 34 - Nenhuma prestação de benefício ou serviço'

con~reendido na previdência social, poderá
ser criada, majorada ou estendida sem a

correspondente fonte de custeio total.

~ U S T ] F I C A ç Ã O

A mateA~a velt.ada lia düpo• .i.t.i.vo em qu.e.tão e: da

ev.i.dente eompetênc..i.a do .eegü.ead04 04d.i.nã4.t.o, não eabelldo noa

e.tJt.ito. t.i.m.i.te. de uma noJt.ma Con.t.i.tue.i.ona.e, que deve eu.i.daJt.

de ea tabe.l'.eceA AegAM bã."CM e 6undame~ta.i.., de.i.xando paAa a

le.. eomptementaJt. a pJt.ev.i..ão e a Itegu.ea.menta.ção doó pJt.ob.l'.ema.ó

de oJt.dem conc.Jt. e ta.

E.i.., pai., o mot.i.vo da. emenda .up4e•• ~va..

V]] - cOM]SS~O DA ORVEM SOCIAL

r.1,----------------1tllTOIJUSTlrlc.çio, · ~

rr;;~Ufl00;:J

PMoB-RS.

courSSÃf) VA or.vnr SOCIAL

utado Constituinte LUIS RoBCRTO PONTE

A cOlla:t.i.tu.i.\'ão, em mate.l(.i.a de de6e.a da ec.otog.i.a

bem ccmo de I(eóto em tlldo ma,{b-,deve COYleell.tJt.a4-óe . lia. 6.i.xa.ção dM

Jt.egl(a.ó bás .i.cM e 6LLlldamClltai.a ã pl(e.eAvação do meto amb.i.ente, de..i.

x'alldo p(l.ta Le.í. ComplementaI( o que. 601( ca.uZ.,t.i.co.

N«o Ilá, 1"0 i., óellUdo em o texto COIl.Utuc.i.olla.l

deaceJt. a ",i.nüc..i.aa ta.ia como que.tih. Aelat.í.vaó a "CU.tM jud.é.c.i.a'.t."

e illu. da .ucum&~nc[a na. (Içõe. Itelat.i.va. ao me.é.o amb.i.ell.te.

SLLpl(.i.ma-õe o al(.t<go 97 , do Sub.t.i.tut.i.vo do RelatoJt. da
ComiHão da OAde,;, Soc.i.at.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA 780850-6

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

D~-.e aO dAt(go 19 do SubatLtutLvo da RclatoA da

Com i.a.ã.o da OAde'" So c ..al·, a • egu.i.nte Jt.edaç.ã.o:

JUSTIFICACÃO

Os sistemas de seguridade e previdência social sao
diferentes na sua concepção universal.

Lsclarecem oS especialistas e comprova a experiência
mundial que a previdência é o estágio inicial. para se chegar à s~

guridade social.

As diferenças básicas entre um sistema e outro são:

1":"T Tt:X'fo/,lusTlf'IC...çio ~

r---------- P1.lHAR10/cOl.l13'iO/SUIlCOWI"io-----------

f:J

EMENDA. 7808484

AJt.t. 89 - Compete ao Pode4 pãblieo:

ai a utd~ .. zação Aaci.ollat do. Aecultao.

Ila.tU4a.l., aa.lva.gua.4datldo a aua.· eapac:!:.

dadc de. Itellovaç.ã.o e. a e. tab.i..l'. .. aade ec~

lóg.<.caí

Na. .Ullha Ol(a pl(opo.ta p«4a O tl(a.taJllento do teJlla,

ó'{tU(Un-H, pon: exelllplq, M 1Il0deJt.llaó C?Il.tÚu.i.çõeó de Po.~tug-a..e (a.4tQ

66) e da E.pallha {(IlLtQ 45), all/ba. velt.alldo aa noA""" .obl(e de6e.a

da eeo.eog,{a. em apeno. um a.4t.i.gO, óubd.i.v.i.d.i.do em algunó POUc.o. pl(e

c e i ta •.
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...- __------------ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-- --,

Suprima-se o inciso III do artiao 39 do Substit~

tivo do Relator 'dessa Comissão:

riam a posse e 'usufruto apenas sobre as terras já demarcadas, o que, evidente
mente, não é o escopo do dispositivo. Os diteitos dos índios sobre suas terras
a exemplo da legislação atualmente vigente - devem. ser assegurados independent~

mente da d~marcação. Possibilitar interpretação diversa é permitir a derrogação
da norma•
Por outro lado, a demarcação está devidamente contemplada no Substitutivo, no
seu art. 67, de modo que a presente emenda não implica desconsiderar este impo.!.
tante aspecto.

põJ-PARTID0RS]
PMDB-RS

VII

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

liJ PLIU'AAIOICOlollSSÃo/StStICOMISSÃOr: Comissão da Ordem Social

'EMENDA 780851-4

.... TJ:XTO/JUITI.. ICaçAO ....,

~P."TIOD~

MDR
..""'--------------

COMISSIIO OA ORDEM SOCIAL

CONSTITUINTE JOS~ CARLOS SABOIA

[!j~--------_ .UEd"IO/COMISSiO/IU.COMISSio,----------j ~O"T"------,

C... .....:==~~"-"<.<:l-~"""~~~!!:.... _' [DV<"(,fW

'EMENDA '7S0854·9.

-f:

JUS T I F I C A C Ã O

A 'prestação de emprego doméstico no ârnb~to de uma
residência tem características peculiares no que concerne à dura

,ção total da jornada diária. Os constantes intervalos próprios à pres
tação doméstica diferem-na dos demais tipos de trabalho ini~terrup:.

tos , a limitação contida na reqra que se suaere a supressão, ma~s

urna vez acarretaria a inibição do oferecimento do emprego.
DA SAl1DE

Altera-se o parágrafo III do Artigo 54 para a seguinte redação:

Parágrafo lQ - O Estado assegura o acesso à educaçllo, à informaç!io
e aos métodos cientificos de regulação da fertilidade, 'que nllo a
tentem contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.

r:T--------------- Tl:XTO/.JutTlfICAÇlo------------_~-...., JUSTIFICAÇIlO

~••T'~'u 6J8L .

-,-------------
José Carlos Sab6ia

ModIfica'rr art. 87 do substitutivo:
Art. 67 - A Uniao demarcará as terras ocupadas pelos indios, ainda
não demarcadas, devendo o processo estar concluído no prazo de ci!!.
co (5) anos, contados da promulgação desta Cor- • t ~ tlJi,ção.

Considerando que o termo fertilidade diz respéito à possibilidade
ou na~ de uma fecundação, incluindo, portanto, também os indiví
duos estéreis e o termo natalidade diz respeito somente ao nasci
mento, abrangendo apenas os indivíduos férteis, julgamos que o te.!.
mo fertilidade é o mais adequado nesta redação.

Supomos que o Estado não ofer~cerá à população métodos cientificas
de regulação da fertilidade que atentem contra a vida, já que cabe
B el-e assegurar o direi to à 'saüde , Neste sentido, propomos a aIte
raç\o da expressão "que não atentem contra à vida", pela expressão
"que n~o atentem. contra à saúde", por acreditarmos que guarda ma
ior coerência com a proposta apresentada.

J!J,
~ TCXTO/..USTIPI4::açAO----,-------------,

EMENDA 750855-T

l?'
"",.- ....uáJUOico..I••io/suacOMI ..ão,-----------,

Comissão de Ordem Social

Acrescente-se ao artigo 211 o inciso nll XXVI, com a seguinte redação:

DOS TRAl3AlHAOORES E SERVlDOOES POOLlCOS

DOS TRAl3AlHAOORES

.l.JSTIFiCAÇIlO

"Garentia de assistência, pelo ~regador, aos filhos e dependentes
dos ~regados, pelo menos até seis(06) anos de idade, em creches e pré-escolas,
nas ~resas privadas e 6rgllos plÍlllicos.

AGarantia de atendimento até seis anos de idade em Creches e pré-e.=?
colas, como obrigação do Estado, incluido no art. 311, inciso III, da Comissão

'da F!Illília, da Educaç!io, CUltura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Co,,!:!
n1caçllo, Capitulo I - da Educaçllo, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, pressu
~ a contra-partida da sociedade em assunír tarrlJém como dever esse atendime!!.
to, através das ~resas públicas e privadas.

No caso esp~cífico das ~;esas privadas, que são produtoras de béns,
e onde está concentrada a maior parte da m1lo-de-obra, faz-se indispensável a
inclusllo desse inciso, 1e modo a assegurar aos trabalhadores, homens e nulhe
res, a possibilidade de desenvolverem seus ofícios, com a garantia de local.!
propriado para atendimento de seus filhos, propriciando a estes, uma formação
educacional necessária para que se incluam e participem como futuros cidadllos
na organização soci..l!l e política do país.

EMENDA 780853-1'

",, ......<- ..,.-__ TUTO/olU.TI'IC&çio,_.,- -,

Modifica o caout do artigo 80 do substitutivo:

\l\rt. BO _ As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse pennanente,
cabendo-1hes o usufruto exclusiyo das riouezas naturais do solo e do subsolo,
das utllidades néras-e~stentes e cos.cursos fluviais, ressalvado o direito de

navegaç!io.

.l.JSTIFICAÇl\O

A emenda visa aprimorar a redação original, preservando o nobre objetivo do R~

lator. eom-éfeito,' a redaç!io emendada propiciava entender-se qJe os índios te-

, JUSTIFICAÇIlO

O texto orginal permite entender-se que é ne~essário redemarcar me.=?
mo as terras já demarcadas, atingindo direitos adquiridos das com~

nidades indígenas que já obtiveram tal inciativa dos poderes públl
coso Por isso, a emenda ressalva as terras demarcadas, e modifica a
redação p'lira excluir a expressã? _" dará início", porque, de fato, a
União já deu início à demarcação destas terras. O problema que ~fll

ge as populaç~es indígenas é que, inobstante este início, trata-se da
atividade que parece fadada li não ter fim.
As demarcações processam-se demoradamente, e os processos respectl
vos adormecem nas gavetas da burocracia, enquanto os índios são abri
gados a conviver com a insegurança e a violênciá que esta demora pt~

pricia •
Pensa-se, assim, encontrar uma redação mais adequada ao objetivo pe~

seguido, oportunamente, pelo Re~ator.
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seu exercício , poderão ser objetos de ação direta de inconstitu?i~

nalidade por omissão , proposta por , no mínimo , 30 (tri~ta) enti
dades associativas , determinando o órgão competente do ráder Judi
ciário prazo para a el~boração da lei ou plano , ou o im~lemento te~
pestivo das etapas ne~ previstas

JUSTIFICAÇIlO
A emenda contemp!a aqueles direitos cuja implementaç~o

e exigibilidade não se vinculam à existência de lei , mas mais pro- ,
prjamente à existência e cumprimento de planos governamentais, traze
do para o texto constitucional idéia inspirada na Constituição de
portugal (Tit.· 111) e no Art.' 3~, I,§ do Substitutivo dQ eminente
senador Jcrsé Paulo Bisol., relator da Comissão da soberania e dos
Dir€itos e Garantias do Homem e da Mulher.Busca-se,assim , dar maior
alcance ao objetivo do ilustre Relator da Comissão da Ordem Social ,
permitindo ao preceito abrigar todas as situaçaes que legitimam a
exigibilidade dos direitos previstos no texto da constituição , dando
concretude às novas e irrenunciáveis conquistas sociais.

Mxlifka o art.083 cb sbstituti\O, e~ p:lI'áglafb Ú'ÜCXl:

= TIXTO/4u.n'tc:N;lo ........

EMEIIfDA 780859-0

L._--=.;;=;:;..=.;:;:;=.;=-----
rrr--------- PLlIfÁ'uo/eolltlslio/.UlCO.....ioL Q:ml.ssí!kJ da Qrd3n SXial

cont!
da a
índios

o\l1OlO---------- _
Constituinte José Carlos Sabóia

JUSTIFICAÇAO
A emenda visa harmonizar d art. 82 com a norma principal,
da no art. 80 do substitutivo que estabelece - a exemplo
tual disposição constituctona~ - o usufruto'exclusivo dos
sobre as riquezas naturais existentes em suas terras.
Oeste usufruto, o art. 82jsob emenda já exclui, por razaes de re
levância maior, ,os recursos m~nerais. Mas dele não pode se excl~ir
também, os recursos naturais. Fazê-lo implica abrigar a sanha que
se abaterá, inevitavelmente, sobre a madeira, riquezas de flora e
fauna, descaracterizando o objetivo perseguido pelo legislador '
constituinte e retirando ~os índios as condiçaes para sua sobr~

vivência física e cultural. Manter a redação original poderia si~

nificar, na prática, uma fatal involução dos fermos constitucio
nais relativos aos direitos das populaçaes indígenas.

Comissão da Ordem social

Modifica o art. 82 do substitut;vo e seus §§ 12 ~ 22:

Retire-se do caput do art. 82 e dos seus parágrafos 12 e 22. a
expressão recursos naturais.

r.r---,-----------TrJCTO/~u."'ICAÇiO----- ~

·Elllenda Aditiva ao esboço do -subst í tut.í.vc do Sr. Relator da Comis
são de Ordem Social, nos seguintes termos, onde couber:

~~rt. - ~ direito do trabalhador e da trabalhadora rural o a~

~esso à terra, para prover o sustento próprio e de sua famí
~a; sendo dever do poder público promover tal acesso através
~os mecanismos da Reforma Agrária, dentre os quais, em espe _
~ial a desapropriação dos imóveis ·que excedam ao limite máxi

4110 estabelecido em lei."
.:JUSTIFICATIVA

~~rdem Social tem por princípio assegurar os direitos
~ínimos aos trabalhadores em geral. ~ sabido que os trabalha
~ores do campo, homens e mplheres, passam desde a duas déca~

~as por um crescente empobr~cimentor fruto da concentração d~

senfreada da terra e da renda no meio rural.
,Arpresente emenda objetiva assegurar aos trabalhadores

~urais míseros o direito de acesso a um pedaço de chão suficien
'te para produzir o seu próprio sustento. Ao lado de um direito
~ue se assegura na Constituição, entendo que deve haver outro
,dispositivo indicando o caminho para promover esse acesso a
±~rra. .

Por uma questão de justiça social, Indico a desapropriação
~as grandes propriedades rurais existentes na atual extrutura
fundiária como sendo as prioritárias para dar lugar a quem
necessita produzir o seu próprio alimento.

Art. 83 - O Ministério Público Federal, de ofício. ou por determina
ção do Congresso Nacional, os índios, suas comunidades e organiza
çOes são partes legítimas para ingressar em juí~o em defesa dos
interesses e direitos dos índios, cabendo também ao Ministério P~

blico Federal e defesa extrajudicial, devendo agir de oficio ou m~

p diante provocação.
parágrafo único - A competência para dirimir disputas sobre os

direitos e interesses indígenas será sempre da Justiça Federal.

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

JUSTIFICAÇAO'
A emenda inova em relação ao texto original, resgatando o conteúdb
inicial da proposta; nos termos em que foi apresentada à Subcomissão
dos Negros, populaçaes Indígenàs, Pessoas Deficientes e Minorias.
A inovação consiste em atribuir ao Ministério Público Federal, além
da defesa extrajudicial dos direitos e interesses indígenas, também,
sua defesa extrajudicial, A disposição contempla um amplo expectro
de iniciativas que precedem ou não sup~em o ingresso em juízo, cujo
processo é, contudo, desconhecido pelas comunicades indígenãs. E'
indispensável que a norma constitucional cubra este aspecto, sob
pena d_ deixar grandemente desabrigados os direitos indígenas.
Em relação ao parágrafo único, .trata-se somente de adequá-lo 11 re

'dação do caput, incluindo a expressa0 "interesses", que dá ao
dispositivo o alcance que se deseja •.

'--- --.:..=--.:..:.....::~:.:.:.:: --.JJ rr;;0~0;u;J
r;-r TIEXTO/JUSTlfICAÇio -,

W PL[H,lRIO/CO",.ssio/sUIICO"'lssioê VII - COMISSÃO DA ORDI:M SOCIAL,

EMENDA 780860-3'

~.ATO~
"ov06fl7

oUTOO'-------------
CARLOS SABOIA

".,... .a.&lÚ.lWO/alMIUio''IUICOMldÃO'--------__

I!lc: COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDjf 78085'7-3

eu'DEP. éONSTITUINTE JOS~

EMENDA 7S0858-1,

(!I nEP";Ann JOst CARI os SAB~;;
m PUNÁIlIO/cOMIUio/IUICOMII:'io

ê COMISSllo DA ORDEM SOCIAL
r.r Tl:Xro/olUSTIPlCA;ic> --,

Modifica o "capui" do Art. 21 do Substitutivo:

Dê-se ao Art. 91 do substitutivo do Relator da Comi~

são da Ordem Social, a seguinte redação:-

"Ar't , DJ - O direi to I'eder-aL, em maLéria I

ambiental, tem prioridade sobre
o direito dos Estados e Municí
pios.

JUSTIFICAÇlíO

Art. 21 - Os direitos que , previstos neste título ,
dependam de lei ou da organização de planos governamentais para o

A emenda busca atribuir ã União competência básica I

para legislar sobre assuntos de meio ambiente, excluindo, assim, a
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hipótese de competência legislativa concorrente da União, Estados'

e Municípios.
Esta concorrência sempre estabelece uma superposição

inconveniente e prejudicial de normas, propiciando em consequência,

excessos de âmbito local e estadual, de conteúdo pseudo-social e

clientelístico. ,
A primazia. do direito federal sobre o local é prin

cípio salutar em qualquer regime federativo, como o nosso, sendo'

preocupação de inúmeras Constituições estrangeiras, a citar a da

Alemanha (art. 31), estabelecer esta hierarquia expressamente na

Constituição:

tã~ia ~pidemolõ9ie~ e medidah p~eventiva~, ~a~ão.

Jan-i.tii~ia e educação 6Z6ica.

PaJtiigJta60 único - O (atendimento mêdieo, hotpit!
laJt, 6aJtmacêutic.o e odontolôgf
co 6eltã exeJtcido peta·inic-i.ati
ua pJtivada e, 6upRetivamente ,
peto PodeJt Púbt~c.o, atJtavê<> de
.h eJtviço.h pJtôpJtlo-b".

J U S T r F r C A~

....---------------TtxTO/..lU5TlfIC...çio ~ ~

Dê-~e ao a~t. 98 do Sub~~i~utivo da ReRato~ da Co
mi~-bão dI' OJtál'm So ai.a.t, a ,,~guLnte Jtedação:

A~t. 98 - O PodeJt Púbtieo veta~ã peta pJtoteção,co~

"e~vação e pJte"e~vação da me~ambiente e peRa- me
tho~ia da quat~dade de v~da, conc~tiando-a<> com o
de<>envotvimento <>ociat e econômico.

.1

A pJte<>e/lte pJtopo<>ta tem po«: objetiva de6-i.n-i.Jt a iiJtea
de atuação da PodeJt púbf.ico e da -i./liciativa pJtiuada, na exec~

ção doJ 6eltviço<> de J~Ú~! c.hamadoh uti un~eJthi ,!!:. ~ hinguf.i.

0<> de/lom~nado<> <>eltviço<> uti u/l~veJt.hi peJt.tencem ao
JtoCc/aqllPReb qllP inclllnbpm ao E<>tado pJtomoVPJt com excR1L6.i.vida
de, diJtetamente, ou atJtavê6 de c.once6ioniiJtioh, poJtque Jtef.aci!!.
nadoh -i.ntimamente com ah atJtibuiçõeh do PodeJt púbf.ic.o, paJta

'c.ujo exeJtc1.çio a A~ninihtJtação Uha de Jua hup~emacia <>obJte Oh
admini-btltado-b, atingi/ldo toda a popuf.açiio, <>em de-b.taque de um
u6uiiJt ia deteJtm-i.nada.

Ve outha paJtte, 0<> .heJtviço~ ~ti 6inguli que .hecaJta~

·teJtizam pOh não a6etaJt hubhtanc-i.almente aJ nac.eh<>-i.dadeh daJ
comunidadeh, m.~6 hat-i.h6aze~ O.h -i.nteJte.hh e6 comunh de 6 eUh mem
bltoJ, <>endo de utilização ~ndividuat e 6ac.uttat-i.va, devem <>eJt
deixado6 ã iniciativa paJtticuRaJt, atuando o E<>~ado <>obJte a
6ua Jtegulamentação e contJtole, atJtavéh de 6ixação legihlativa
de padJtõe6 mZn-i.mo<> a <>eJtem ob.heJtvadoh peta 6i6c.aRização do
exeJtc1.cio pJt06i6hionaR e da atendimento d06 padJtõe.h legai~ mf

n~m06.

rrJPAftTl00;sJ
PMDB-RS.

PahãgJta60 único - A lei o~dinãJtia ~egula~ã a~ hipE
tMe<> de vioRaçõe<>, bem como a
obJtigação de Jtepa~a~ o dana cau

<>ado.

'fMEND~ 780861-r
fi ..urDir

ê:" Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

..,.---------.1-.----- TUTO/.lUSTlflCAÇi,O----------------.!

JUSTIF'ICAÇÃO

R~~ ~(l\-\'f'J ~~;Ji;cJ
\

ffiJãtffl

. A<><>.i.m , a execução do.h .heJtviço-b ~t,- .h.i./lguR.i. cabeJt.i.a
ã in-i.c.iativa pJtivada e ao E<>tado, mah JeJtiam Jtegulamentado.h ~

até ceJtto<> l~mite6, 6i.hc.atizado<> peta PodeJt Públic.o. Quando I

.,pJtehtado<> peRo Eh.tado ating.i.Jú:am a. toda a popuRação, 6endo gJta.- ,
tu-i.tOJ quando ~oJtoh'ã di<>po<>ição da população de baixa henda.

Quando pJte<>tado<> pOIt paJttic.utaJte<>, <>eJtiam JtemuneJta.
d06 con60llme a ga?allito e eJpeei6.i.cação do~ plte-btadoJte6, .ten
do em vi6ta a livJte coneoltJtêlleia.

Alêm de .não cabeh ã Conht-i.tuição d~heelt-a minúc.ia.h,
cama o 6ez no ~upJtimido aJttigo 52, um dihpOJitivo de tal o~
p~ejudicaJtã uma 6êJtie de empJte6a~ que a.tuam n06 Jtam06 indu6~

tltiai.6 e de pJtopaganda. ,
A c.on6equência ne6a6ta do dl6p06itivo ati/lgiltã.tam-

bém .tJtaballtadoJte6 com o dM empJteg a •
A .huplte6hão oha pJtopO.hta d06 aJttigoh 47, 48, 49,50,

51 e 52 ê impeltioha em 6aee da alteJtação da di6pO<>to na aJtti

90 46 do Sub<> atuUvo.

t notôltio que, no Blta.hit, 06 <>eJtv.i.ço<> públic06 de

<>aúele .hão .i.n<>atiJ6atõh.i.O.h, me.hmo .hem a ex.i.~tênc..i.a de um S.i.<>t!
ma Única, quanto maih s e tal <>i6tema roir. impRantado •

= 1IXTO/olUITI'IC...ç10.-:---:::-----:-==--=---::::-:---:-======1-
SupJtima-6e do ÂJr.t.- Ti dõ ·sub<>t:iÚÜvo do ileÚtOJt da

Comü.s.[o de OJtdem'Soé.(.ll,t, a expJtMhão "e do indivl.duo" •
'- .. J U s'-T z"T 1 C-A Ti-o -

Ô indivIduõ nãõ-tem ~e<>poniãbitidade nem deve lt.~-

~Jtdem púbtica quanta ã haúde.
E66a e uma 6unçãà da E6tado, que não deve .he~ e6.te~

,dido ao .i.ndivIduo.

~A ,78086::J-8.
[!J<s5..t.'r2lCeL-llo 6\.\~-\~~:;' b~
~ PlINÂ"KI/CONlsalo/auacOlllldo-----------,

vrr - COMrSSÃO VA ORDEM SOCIAL •
pr;PUTID0R5]

PMDB-RS.LUIS ROBERTO PONTE
AtlTOII--------- ---,

Constituinte

Funda-<>e a pJte<>ente p~opo<>ta na nece<><>idade de 6a

zeh cOn<>ta~ da Con<>tituição hegJta<> bã<>ica<> <>obJte a pJte<>eJtva 
ção e con~e~vação da meio ambiente, ha~monizando a de6e<>a da
ecologia com a<> exigência~ do de<>envotvimento econômico e a

gMaçãa de emp~eg OJ" pJtadut~vo<>.

De aut~a paJtte, 6az-<>e neeeJ<>a~~n expun9i~ do tex
to toda<> ah que<>tõe<> cuja p~ev~<>ão e Jtegulamentação <>ão da af
çada do legi<>lado~ oJtdi~ã~io.

A~ noJtma~ con~titucionai<> devem concentJtaJt-~e na
6~xação da~ JtegJta~ bã<>ica~ e 6undamentai~, deixando pa~a tei
compRementa~ o qlLe 60Jt cahlL1.6.tlcO.

Não hã ~entido em o texto con~titucionaR dehceJt a
mÚlúcia6 como a pJtevüão das tipo~ penaü com que ~eJtiio puni
dos cMt06 danos ecof.ôgico~ (v.g. "genoc1.dio").

Na Rinha que pJtopugnam06 pa~a o tJtat~ento da te
ma, 6utuam-~e, poJt exemplo, a6 modeJtna~ Con<>tituiçõe6 de Po~

tugal la~t. 66) e da E<>panha la~t. 45), amba6 veJt6ando ah
.naJtmaJ JobJte de6eJa da ec.ologia em apemth um ahtigo, hubdiv~

did06 naRgunh pouco<> p~eceitoh.

Vê--be ao all.t. 46 do Sub6t-itu:ti.vo do Rd'ato~ da Comi~

~~v ,la O~t/em Saciar, a ~rn(l(Jl(e ~edaç~u, 6up4imllldo-4Q U4 a~

t.i.gO.h 47, 48, 4,9, 50, 51 e 52:

"AJtt. 46 ~ Compe.te ao PodeJt Púb.tico ollgan.i.zaJt e tut,!!:.
lM a <>aúde púbUc.a, ah<>im eomplteendidoh Oh heJtv-i.ço~

de <>aneamento e contllote ambientat, v~gif.iinc.ia <>ani

~ .....c ~L!NA"'OICOIlISSÃolsUIJCO."S'ÃO- _

VII - COMISSÃO VA ORDEM SOCIAL

,EMENDA 780862-0-
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EMERDÃ 780864·6
r.I--------------AUTOIt---------------,

De ulado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
rsrARTIDO;]

PMDB-RS.

EMF:NDA 780866·2
Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

5PAIlTI00;J
PMDB-RS

rç:O'T'~'ow06J8z
~J PI.ENAAIOfcOUISSÃo/sUBCOMISSÃO

C-comissão da Ordem Soc~al VII

r,r----------------TUTO/.llJ5TlfICAÇlo--- -, --------- ----TEXT01JUSTlFICAÇÃO-----------------,

Vê-~e «o~ «~tig04 3S, 36, 31, 38, 39, 42 e 43, do Sub~t~tut~

vo do Retato~ d« COlllü6iio d« O~delll Soc~«t, « ~eguülte Itedação ~lL-

plt~lldl1-~ e o altUgl1 41:

Suprulla-sc o l>nriiarafo 39 <1o-inc.iso-XXV <10 ar Lí.qo
29 do Substitutivo do Relator dessa comissão:

JUS T I F I C A C Ã O

AIt.t. 35 - A 60tlt« de 4«tíilt~04 ê baóe exc.tu~~va do
SÜ tem« de Pltev~dênc~« Soc~«t e ~oblf.e et« não pod!!;
Itíi ~nc~d~1t quatquelf. outlf.O tlt~buto ou c.ontlf.~bu~ção.

A supressão se impõe, na medida em que a reoula

mentação do seouro desemprego deve ser competência da lei.

Alf.t. }6 - O~ lf.ec.UIf.~04 pltoven~ente~ d« Itece~t« TIt~

butíilf.~« d« Un~ão p«lt« « pltev~dênc.~« ~oc.~«t ~elf.ão

acnese.cdos de montante equ~v«len.te ã~deduçõe~ e
«b«.timel'lto~ de ~mpo~to de If.end« Itel«t~vo~ ãs deó
pe~«4 c.om 4«úde e pltev~dênc.~a plt~v«d«.

EMENDA 780867-'1

t: Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

r.1---------~------TE)CTOIJUSTIFIC ...ÇÃO----- Õ

Altt. 31 - A~ c.ontlt~bu~çõe~ 40c~a~~ « que ~e lte6elte
o ~ltt9 33 e 04 ltecUlt40~ pltoven~ente4 do olf.ç«mento
d« Un~ão compoltão o Fundo U«c.~on«t de Plf.ev~dênc~«

Soc~al, n« 60ltma da leL

PARÃGRAFO aNICO- toda c.ontlf.~bu~ção ~oc~al ~n~t~tlLZ

da petá Un~ão de4t~n«-~e exclu4~va e oblt~gatolt~« 
mente ao Fundo a que z e lf.e6elte e~te alttigo •

Ao inciso XXII do artigo 22 do Substitutivo do
Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação;

"XXII - greve, na forma como for estabelecido em
lei, salvo nos serviços públicos e atl
vidades essenciais definidas em lei;"

JUS T I F I C A T I V A

.Altt. 38 - A ge~tão do Fundo Nac~on«t de Pltev~dên 
c~a Soc~al e âas ~nóatu~çõe!> do Sütema de Pltev~

dênc~« Soc~al telt~ paltt~c~pação oblt~g«tõlt~« e
ra'Litã!1 ia ele !Ieplte4elltallte~ ela Adll;'"i~ t!!<l\'âo

rúbl~ca da~ ent~dade~ p«tltona~~ e do~ tltab« 
lhadolte~, ~nctu4~ve ~nat~vo~, n« 60ltm« e~t«bf

lec.~d« em te)..

A greve deve ser encarada como um direito e,

como direito, deve ter seus Lí.mí t es., Um es~ado- de direlto deve pr~

servar os direitos da coletividade ante o exercício de uma greve •
Os efpJtos d~ uma greve não podem transcender ao conflito entre

as categorias envolvidas.

r;r- ....Ptt.·

~ PMD2
t..- •• _

SEIXAS

Art. 81 -

----- TEXTO/JUSTlFICAÇÃe.-,----------

Modifica o § 12 do art. 81 do substitutivo, que pa~

sa a ser § único, e suprime o seu § 2º:

Parágrafo único - a nulidade e a extinção de que tra
:5 este artigo não dão direito de ação ou lnden~zação contra a

União ou os índ~os.

P-i----. PL.f.NAAIO/CONISSÃO/SUBCOMISSÃC.

" COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 780868----::g'
f'~"-~-'- -.-- S'IGMARINGA

--"--- ... --- -----------------

r":
!
!
I
i

~j

I

Altt. 42 - A lel ).n~tltu-iltíi o pltoce~~o de aten
eI~men.to I pelo Sü.tema de Pltev-idênc.-ia Soc-icit
das Itectamaçõe~ da cOlllll1úditde. 40blf.e
os ~ eu~ !>e,~v-iço~ .

PARÃGRAFO aUICO -o oltç«mento lte6eltldo no capu.t
exptlcltaltá o volume de ltecult40~ a 4eltem tlf.aM
6elf. i.do~ palta os E4tado~ e MUlllcZplo~.

Altt. 39 - O oltçamento anual do Fundo Nac~onat

de, Pltev~dênc).« Soc-ial ~ eltá ~ubmeU,do ã apltf
c.lação do Conglte440 Na~).onal, obedecldo~ 04
pltazo~ e dem«-i4 cond-içõe~ de tlt«m-i.tação do Olt
çamento dn Unlão.

TEXTO/JU5TIFICAÇÃO----------------.....

~uurima-se -o paráarafo 19 e seus inc~sos, ~nci3e ~~

A Supressão se impõe na mediqa em aue a oreve reconhe-

cida corno um direito deve ser re9ulada em lei.

~ redação or~gina~ de parágr6fc sob e~enda resselv~

va o dlreito dos adqJlrentes oe boa-fé. Conquanto se deva ressal

tar a cautela do Ilustre Relator, observa-se que a ressalva é de~

necessária, por j6 esta= contemplada Juridicawente De fato, é 22

sente na doutrina que o adquirente de boa-fé de títuli incidente
sobre terra indígena faz jus a indenização pelos prejuízos que
lhe tenha causado a aquisição nula. Não será, evidentemente" le~

sarcid~ pelo lmóvel correspondente aQ.título, pois o preceito
constitucional - aliás, oportuna reiteração do dispositivo aná_~

go em vigor .. fulmina de nulidade o ato ; Mas poderá buscar, ,judi
cialmente, & reparação dos danos que tenha sofrido.

õrazer à sede constitucional o que já é objete 'l~

co~teste 00 3:re:tO comuw - e que Subsiste diante da ConstituiçdO
- poae erse)ar prEter~ões outras, que eventualmente busquem aom~

lir, ã pretexto de uma primeira ressalva, razões para mais exc~

ções. ~ prudência e boa técnica aconselham, por isso, a modi'~

caçâo propost.a.

"I
I
I

I

tI-PARTIDO;]
PMDB-RS

AIt.t. 43 - A lel Itegul«ltíi « lte4pon4«bllld«de 40
tiefíilt-ia do~ diltlgellte~ e adm-inütltadOll.e~ peeo
dMc.Wllplf.-imellto da~ oblt-igaçõe4 legaü dM emplte
4«4 em Iteeação «o Sl~.tem« de Pltev-idênc-i« Soc.l«l.

29 do Substitutivo do Relator dessa CnM~~~5o.

JUS T I F I C A T I V A

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA 780865·4'
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L
Acolhida a emenda, fica automaticamente sem sento

do o disposto no § 29 do mesmo art. 81 do substitutivo, impor>
do-se sua supressão e a renumeração do § 19 como parágrafo úni
co,

--"-----_.._--- ._.--- -- ._--------

EMENDA 750872-:'71 -
Deputado CENIS,~R APNEIRO

~--------------_"'_......"'.........lt _

...
EMEl'roA r.KlDIFICATIVA ao art. 9'

Dê-se a seguinte redação ao artigo oited:l

,."..------------....,---------------
EMENDA SUBSTITUTIVA AO ITEM XVI DO ART. 2'

Dê-se ao item XVI do art~go 2' a seguinte redação:
I

"Remuneração das horas suplementares em valores superiores
à da hora normal".

" ART. 9".- N~ entidades pÚblicas de orientação , de f'orma
çao profissional, cu! tural, recreativa e de as 
sistência social, dirigida aos trabalhadores, é
assegurada a participação tripartite de governo
trabalhadores e empegadorea",

JUSTIFICATIVA

-------) EC),~,·~'-,----,
"' ......... ...r... "'P.1'~ '"'" " "l'="PO . C-!... '-J

A pÍu'ticipação de trabalhadores e do Govemo deve ocorrer nas
e~t1dades pÚblicas. Não teria sentido que, em entidades privadas, a mesna exi, _
gencia fosse feita, como consta, da p~ição.

~DA 750~73_-5~'

tI

r-or-------------- _..,....rocoo!o _

EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 8'

Dê-se ao artigo 8. a segulnte r~dnção:

"É assegurada a part~c~pação dos trabalhadorps, em lllU'lldade de

representação com os empregadores, em todos os úrg~os da admi

nistração públ~ca, direta ou lndlrpta, onde seus lnterpsses

profissionais, sociais e pr-evidenciárlos seJam objeto de dis -

cussão e delil:>eraçàoe"....
-DRDliM SOCIALOO>lISSÃD VII

.... .._,....__••'w.__....-----------

O texto que se pretende substituir proibe o trabalho em ho-.
ras suplementares, salvo casos de emergência ou de força maior.

Força maior é o aconteciemnto que a pessoa, por s~us esfor
ços, não pode evitar.

Não se tem ainda como certo o conceito jurídico de casos de
emergência.

Não se pode proibir o trabalho extraordinário que ,muitas V!
zes, torna-se imprecindível ao bom desempenho das atividades empres~

riais.
Deve-se, na realidade, proibir o abuso da utilização dessa

forma de trabalpq, o que pode ser conseguido através de fixação de
percentuais elevados do respectivo adicional,mediante Lei ordiná
ria ou de negociação colet~va de trabalho.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 7S087<f-i

~

,."..----------__--'-----------...,
------ . - ----------

EMENDA MODIFICATIVA AO ITEM XX DO ART. 2"
JUSTIFICAÇÃO

"XX - adicional sobre o salário mínimo pela prestação

Dê-se a seguinte redação a~ item mencionado:

equipamentos que visem a reduzir o grau de ris

co da atividade.

insalubre ou perig~

dosEsta pod~râ artvlr, maS por consenso

interessados" nao por tmpo s i çiio ,I,' l o i ,

A emenda visa excluir do disposit~vo legal

as empresas concesSIonárias de servlços públicos.

O si5t~mn empresarial bras! lplro r~p~Le o

pretendido, que importl'lrin em lnstltulr a co-g('stÃo.e

de trabalho em atividade

sa, além de proteção através de controles

JUSTIFICAÇÃO

O anteprojeto da Comissão não é reali~

ta ao proibir o trabalho em atividade insalubre ou perigosa ou

condicioná-lo à 'autorização via de convenções coletivas. O di

reito que tem de ser assegurado é o do adicional e o do forne

cimento, pelo empregador, de equip_amentos de proteção.

EMENDA 780814':3"
,0ç, Dermtado DEt-'\"

~-----------_-...-------------,

'EMENDA 750871-9

Ceputado CENI;~::7RNI!IRO

EMEl'roA MJDIFICATIVA ao art.6"
D~-se a seguinte redação ao artigo citado.

" 6' - A entidade sindical poderá atuar cano substi tuto preces
sual da categoria parã defesa de seus interesses coletivoS,
desde que previanente autorizada pelos mteressacos",11""'....,..., :1.

cqgsSÃQ JaI - ORQEM §QÇIA!'."~-------------...'-----------

EMENDA SUPRESSIVA ao item V do art. 2'
JUSTIFICATIVA

A irredutibilidade é princípio da leg~sllilÇão orcunária e não
da conshtuição. Há situações de crase em que, para manter o emprego, os salá-"
rios podem ser reduzidos temporariamente. Essa poaaabdLí.dade não poder- ser
cor-tiada pela Consti tuicão.

JUSTIFICATIVA

Tal cato constava na proposição da Comissão, a Ent~daàe Sindical
poderia promover- reclamações individuais ou coletivas em nane de seus associados,
o que não ter~a cabimento sem previa autorização dos interessados.
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fuIS~AO DA ORDEM SOCIA~··i"'o/co.".Ãolsu.co.,.SÃo

!!l-
EM:NDA ADITIVA

.__"scente-se, como § 42 do artigo 48 do Substi ttutivo da Comissão da
Ordem Social, o que se segue:

§ 42 - Será assegurada a dispensa da jornada de trabalho, pela empre
sa para os pais ou responsáveis, que se encontrem comprovadamente em tratamento es

.pec.lal - -
1

..UTOII-- --- _
EMENDA 7S087lf.6

~08PUTADO MAURICIO NASSER

"É reconhecido o direito de greve em decorrência da

frustação de negociação coletiva."

EMENDA MODIFICATIVA AO § 1 9 , DO ART. 22.

Dê-se ao parágrafo mencionado a seguinte redação:

......---'----::--- ....-,---,_:..._-------
COMISSÃO VII - ORDEM SOCIAL

~-------------......, ............'-------------.

.1lSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇÃO Não há possibilidade de traçar e executar um programa de reabilitação
sem a presença da família.

""

AUTOlt------------__

Acrescente-se, como § 52 do artigo 48 do Substitutivo da
Comissão da Ordem Social, o que se segue:

~ PLCNUIO/cOIII,:s.io/SutlCOIfISSio

~ISSAO DA ORDEM SOCIAL

~~OA 750879-(
(!J DEPUTADO MAURICIO NASSER

~
EMENDA ADITIVA,

A greve é recurso extraordinário e não petição

inicial. A negociação coletiva é obrigatória e tem de preceder a

paralisação, embora continue, depois, durante ela.

f:'I ~ Tl:XTo/JUSTI'IC.çio------ -,

__________ JlLIEN""IO/eoMlssio/Sullcollllasio------- _

f:-COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750876-07"
1!J Aura"

[- DEPUTADO MAURICIO NASSER

Acrescente-se, como § 12 do artigo 48 do Substitutivo da
Comissão da Orde~_Social, o que se segue:

§ lI! _ E dever do Estado o amparo aos portadores da "Sin
drome de Down", traduzido na estimulação precoce, fisioterapia, fonoau
diologla, terapia ocupacional, educacional especializada e doação de
aparelhos de biociberrietica.

-JUSTIFICAÇAO

Uma criança "DDWN" trabalhada desde o hascimento, tem
condições de uma vida normal com recuperação de até 100%.

A estimulação é a peça principal. O Estado deve ter em
cada posto de Saúde pessoas aptas a ensinar a mão a estimualr seu fi
lho "DOWN".

§ 51! - A criança física ou mentalmente deficiente, ou a
quela que sofra de algum impedimento social; deve receber o tratamento
a educação e os cuidados especiais que requeiram o seu caso particular

JUSTIFICAÇIlO

Além da conscientizaç~o dos pais para aceitaç~o e valori
zaçêlo dos filhos excepcionais, é necessário que o atendimento dos mes~
mos, seja integrado ao sistema educacional regular, com suporte de re~
cursos especiais e professores especializados, garantidos pelo Estado
e Municípios.

A conscientização da família é essencial para iniciar Q
trabalho de reabilitação do seu filho, junto a comunidade em geral, i~
cIusive e principalmente em escolas regular.

..
,u

E: COMISS1(O DA ORDEM P~Õ·~J~A~ISSio/lSU.CO"I5Sio

"UT'OII'--- ~

Acrescente-~e, como § 62 do artigo 48 do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social, o que se segue:

EMEINDA. 'lSJ)880-8
rrõEFmAlJO MAURICIO NASSER\I

DEP!!TAOD MAIJRTCIQ NASSER

Todos os tratamentos terapêuticos e pedagógicos hoje sp
se conseguem particularmente.

Eft1ENDA 750877-8

tJ

I!.I
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como § 32 do artigo 48 do Substitutivo da
Comissão da Ordem Social, o que se segue:

§ 32 - E assegurado, pela União, por leis específicas
condições que facilitem a integração educacional, profissional e so 
cial dos excepcionais, cabendo aos Estados e municípios traçar dire 
trizes, estabelecer prioridades e adequar os programas já existentes
às realidades loca~s ao atendimento dos portadores de qualquer tipo
de excepcionalidade e sua implementação, com a participação de entida
des civis especializadas ou envolvidas nas questões da criança e dõ
adolescente. .

JUSTIFICAÇIlO

§ 62 - A União, os Estados e os municípios destacarão
nunca menos de 8% (oito por- cento), das verbas orçamentarias alocadas
à educação, saúde e assistência social para os programas de educaç~o,
saúde, reabilitaç~o, amparo e prevenção da deficiência.

JUSTIFICAÇAO

E preciso estabelecer-se, o critério de fixação de per
centagem certa de dotação orçamentária, pois, do contrário, o proble~

ma dos deficientes físicos, mentais e sensoriais será sempre posterg~
do, ~em soluç~o prática em tempo algum.

Os Estados e Municípios traçam diretrizes ~ estabelecem
prioridades conforme suas necessidades e realidade local.

\I I l
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4uTOO'--------- _

W ,U....UO/CONISdo/.lHIco••,'ÃQC- CDMISsAD DA ORDEM SOCIAL

pendência e lazer e participação social, independente em determinados
casos da sua faixa etária (DM e DMN).

JUSTIFlCAÇAO

.....---'------------- TUTO/,luSTI'ICAÇio,- --+__

EMENDA ADITIVA
o tratamento do excepcional tem que ser preferencialmen

te precoce e estimulados globalmente, pois não se sabe qual a área a -
fetada d~ cérebro. '

Acrescente-se,como § 72 do artigo 48 do Substitutivo
da Cõmiss~o da Ordem Social, o que se segue:

§ 72 - Garantia, pelo Estado, de assistência financeira
a Instituições particulares filantrópicas"que atendam as pessoas port~

doras de qualquer tipo de excepcionalidade.
""_"_01, I .. comissão da Ordem S~cial

----------:;---_....,-....'--------------.
JUSTIFICAÇIlD

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 22

" Atualme~te ~ maioria das
O exc~pclonal e de iniciativa privada e

.ros e humanos-para o desenvolvimento do

Escolas e Clinicas que atendem
com poucos recursds financei 
tràbalho especffiéo.

Aorescente-se ao artigo 2 2 o inciso XXYI, ~om a seguinte
redação:

"XXVI - Complementação de ci.espesas de transporte."

r.:r---------------TUTO'.,lOSTirlcAçi,o-------- -,

JU~TIFlCAÇAO

Acrescente-se, como § 8º do artigo 48 do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social, o que se.segue:

JUSTIFICATIVA

O "Vale-Transporte" constitui, atualmente ~niciativa

v~toriosa, beneficiando m~lhares de trabalhadores de baixa ren
da, em todo"o Pais, e torna-se mais necessário à medida que, em
decorrência da inflação ocorrente, aumentam as tarifas de tran~

portes.
Forma indicutivel de complementação de rendimentos,

constitui modalidade de ~alár~o ind~reto a benef~ciar os traba
lhadores.

A forma tímida como foi concebido na Lei que o insti
tuto, situando-o na dependência de negociação coletiva de trabi
lho, o que o torna de utilização facultativa, restr~ta e setor!
zada, não propiciou a aplicação a todos os trabalhadores e, por
consequência, não atingiu ainda a pelnitude dos objetivos so
ciais que motivaram o surgimento.

Essa situação, entretanto, não impediu que a aplica
ção prática fosse sendo ampiiada, gradativamente, a tal ponto
que passou a ser visto como se'fosse ~ndiscutível d~reito subj~

tivo do trabalhador.
Impõe-se que seja institucionalizado, previsto na n2

va Carta Magna, como mais um direito do trabalhador nacional,d~.

pendêndo, "como de praxe, de d~sc~plinamento por legislação ord!
nária.

Serão beneficiados mais de v~nte milhões de trabalh~

cr;;~TID0=:J
AUTOII:--------- _

§ 8º - Será concedida isenção de impostos para. pesqui
sa, produção e importação de material ou equipamento especializado pa
ra pessoas portadoras de deficiência.

'00 .uHi"IOlcOWISsão/sUleOIl15sio

[=COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

!fliENDÃ ~1$0@8B

.·tJ à:PurADO MAIJUCIO NASSER

Enq~dr •••e no conteNto d. pe.qul.1 cientiflcl I que,•. 'ao' plra o .inor'..nto e••tinçlo do. ~.l.. P.d.cido. Pilo••~
elon.l. e d.ficl.nte. fi.Scos, .ent.l••••n.orl.ta. Por •••• r.~•

. __vI••a facilitar pala 1.lnglo trlbut'rla a ln.trUlafttaçlo da trabl-_
lho la ~t.edOr, e, por h~anlt.rl..o,. l.ehçlo trlbut'rl1 deve ••
tender-li'!!' lO' ..tarla1a protJurldoa ou ll1POrtldoa para pe.llllU -- ex.....,;:..

__.cSOftIIª I ~f1çr..nte••_ -'lIjO'l:

dores.

EMENDA='180885·9
tJ- .. ~!tad: ;;1-~ :+ta AUTOIt'--------------

",., TC:nololUSTlPICAÇio,---------- --,

=~~-------------TUTO/.lUSTlfIC.çiD-------~-------_,

o Parágrafo 22 do Inciso IrI do Art. 13 passa a ter a seguinte redação:

.. Parágrafo 22 - Serão adotados nos três Poderes os meSllOS =itérios
cem relação ao cálculo dos proventos e concessão de pensÕes."

EMENDA ADITIVA

Acriíscente-se, como § 92 do artigo 48 do Substitutivo da
Comissão da Ordem Social, o q~e se segue: JUSTIFlCAClIo

§ 92 _ Adoção do modelo educacional para direcionar o. .
atendimento ao.excepcional possibilitando-lhe um atendimento global a-
través das diferentes ár~as e serviços, tais como: ESTIMULAÇAO PRECO
CE, FISIOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIO 
NAL, LUDDPERAPIA, l\P"ARELHOS DE BIOCIBERNETlCA, etc.. , permitindo-lhe o

~6x1mo de desenvolvimento nás áreas de saúde!~~~~~ã~, _ens1~~, _ind~"~

sala de sessões, O!l de junho de 1987.
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1 - c-c ,.-----"'"------------------------------:--------................

.."..----------------nxTO/oIuSTlfICAÇio- --,

:~[)A1~~~
~
~taào tMylson rootta

~ PLI:NAIlIO/COMlslÃo/auICOlll.IiO

L-t:ani,'5são da amem SOCial

tJIDS'''ItTIPO~ AUllllt---------------

'I..M ..ltlO/CONllllo/luacOIllIUIo,-----------

~,.-----------------TlXTO/"ulTl'lcaçlo_---------------..,

Passa a ter a seguinte redação o Art. '61:
Inclua-se nas Disposições Transitórias:

naneados por concurso."

"Art. 61 A previdência pr~yada, eDJ caráter carplaoontar à previdência

social, em t'?'1as as suas áreas e em especial os seus planos de seguxo

social ou a eles assemellJados, será regulada por lei".

"Art. serão estáveis, apÓsdois anos õe exercício, os funciooários 11

Parágrafo único - t vedade a aplicação de recursos píblicos, inclusive

as receitas de atpresas estatais, para constituição ou manutenção de en

tidades de.l'revidência l'rivada de fins lucrativos. " JUSTIFICAC1\Q

Sela das Sessões, 09 de junho de 1987.

JUSTIFICAC1\Q

"A proposta ora apresentada identifica-se can os conceitos

DBis trodernos de previdência, acoopanhando a realidade do que existe nas

sociedades nais evolUÍdas·e particulannente a realidade brasileira, on

de gOlTeIl!?'e iniciativa privada agem paralelamente, tDn suplementando o

outro, um c'?!Jr~ os espaços pelo outro deaxado, dando assim nais vig=

e nais autenticidade ao trodelo de previdência social.

O texto que se sul:mete aos preclaros Constituintes, tem cano

alcance:

a - consagrar a previdência privada no corpo constitucional, Já que se

tem ela 11'Ostrado CCIID mecaniSllD de forte conteúdo sócio-econêmi.co;~

b - preservar a prioridade da ação governaJQelltal no canpo previdenciá

rio" caracterizando a iniciativa privada caro oarplementar à ofJ.ci.a1;
c - assegurar-lhe o conveniente enibasamento jurídico, subnetendo-se à
disciplina de lei."

Sela das Sessões, 9 de junho de 1987.

..UTOJt--- -..:~ _

~---------------- TIXTO/JulTl'ICAÇlo-----~--- ..,

Inclua-se onde couber:

"Art. NenhtDn parente, até 2e grau, em linha direta ou colateral,

consanguíneo ou afim, de qualquer autqridade, pode ocupar cargo ou fun

ção de confiança, inclusive sob contrato, em organism:l a ela subordina

do, na administração direta ou Wireta."

JUSTIFICACJ\Q

Sela de Sessões, 9 de junho de 1987.

,LlENi,uo/c:OlllllÃo/IUICOM•••io-----------
~"T.~"gt 6J87

_----------------'tClrrO/oIunl'lc.çÃO-----------------,

~_---------------TlXTO!JU:lTIPlCAÇio------------------,

~__------- ,"'.WÁluo/coNllllo/lulco••llio-----------
WC Cqnjssãp da Ordem sacjal

AUTDIt---------------
~PA~"$Q81J9.~

l!J" Ir Os vencimentos dos funcionários dos três Poderes

observarão o =itério da isonania salarial, inclusive can relação aos

cargos e funções de confiança, dentro dos =itérios de igualdade ou se

melhança de atribrlções.

O Inciso V do Art. 11 passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo único - Respeitado O disposto neste artigo, é vedada a vin

culação ou equiparação de qualquer natureza para efeito de remmeração

!:lo pessoal do serviço píblico."

Sela de sessêes, 09 de junho de 1987.

o Art. 12 ~sa a ter a seguinte redação:

"Art. 12 ~ vedada a aCUlllllação remmerada de cargos e funções

píblicos.

Parágrafo 1" A proibição de aC1Íml.os estende-se a cargos, funções

ou enpregos em autarquias, enpresas píblicas e sociedades 'de ec:onctnia

mista.

Parágt;;fo 2" - A proibição de aCUlllllar proventos não . se aplica aos

aposentados quanto ao exercício de nandato eletivo ou de cargo em co

missão .. U

JUSTIFICAC1\Q

"Tem a presente proposta o objetivo de, eIIilora res·

peitando o direito adquirido, dem:lcratizar as oportunidades de trabalho
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envolvendo o mai~r número de pessoas no~ pela maior oferta de
oportunidades. "

sala de sessões, 09 de Junho de 1987.

de saúde, que, atuando sobre a comuniâade em geral, tornem as condi
ções ambientais facilitadoras e estimuladoras para as pessoas excepcl~

nais utilizarem os serviços que a própria comunidade oferece.

m---------------n:xfO!JUSTlf"lCAÇÃO'-------- _ AUTOtl--------------

JUSTIFICAÇAO

N6s bra$ileiros' temos o direito de sermos mais inform~

dos e_conscient~z~pos ~nc~~sive a nível preventivo da excepcionalidade

Infelismente a classe médica e auxiliares (enfermagem,
etc.) estão completamente desinformados sobre a evolução, quando trab~

lhado precocemente do excepcional (OM) o trabalho através de currl~~

ll'm escolar sobre o excepcional tem que ser mais profundo.

,-- PL.INÂ"IO/toWlsaJ.o/luICIlIUISÂO,-----------

~ COMISSAO DA ORDÉM SOCIAL

EMENDA. 750894:-8
(=JDEPUTADO l1AURfCIO NASSER

regime,
provas.

AUTOft------ _

l"LC"ÁIIlIO/cOlllsdotauac:OlusaJo--- _

o Inciso Ir, do Art. 11 passa a ter a seguinte redação:

" II A admissão ao serviço pÍblico, sob qualquer
dependerá-sarqJre de aprovação prévia, em concurso pÍblico de

l!J
C rmi asão da ornem scx:ia'

,~DA 750891-3'
m
C DepUtado",' 500 Motta

Parágrafo único - será assegurado o acenso funcional na carreira atra
vés de prOlOOÇÕeS OU provas internas e de títulos, com igual peso."

Acrescente-se, depois da expressão "com organização
sindicais", do inciso IV do.artigo 5º do Substitutivo da C~missão da
Ordem Social, o que se segue:

IV _ •. , sem a elas se filiarem, e sem receberem. dela
sob qualquer forma, orientação e linha ideológica, ou em subvenções
em dinheito.

JUSTIFICIlCÃO

JUSTIFICAÇÃO

P
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como § lDº do artigo 48 do Substitutivo-'
da Comissão da Ordem Social, o que se segue:'

§ IOº - Garantir a segurança social para aqueles excep
cionais que não possam educar~se convenientemente nem desempenhar atl' ,
vidades suceptíveis de prover sua própria ~ubsistência, que lhe seja '
assegurada a filiação ao sistema previdenciário, o qual lhes propici~

rá renda mensal vitalícia e assistência biopsicosocial ( a criação de
lar-escola).

~Jr"-l50ª92~I

f!J l:EPUT1lOO MAlJUClO NASSER"

AUTCtl = _
Temos saDido de que, pelo menos ~m passaâo recen!e,ad!

dos sindicais a embaixadas estrangeiras, como a dos Estados Un~dosda
América do Norte, atuaram diretamente no meio sindical brasileiro ,
procurando influir no espírito e na letra de leis trabalhistas. Caso
típico foi o âa instauração âo Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço, após 196~, uma isca para enganar os Trabalhadores, logo conve~c!
dos de que a mesma trouxera a perda da estabilidade e a deflagraçao
da hiperrotativida~e no emprego.

A Federação Americana do Trabalho, AFL-Cro, mantém
cursos supostamente de sindicalismo livre. D~r~gentes sindicais bra
sileiros, alguns deles de projeção nacional, lá permaneceram por
dois anos. No governo João Goulart, outros muitos ficaram sob as O!
dens da AFL-CIO com dinheiro da elA, para desestabilidáde o regime ,
por meio de greves deflagradas em número impressionante. Lavagem ~e
rebral e compra de consciências fazem-nos temer o possível e deseJa
do atrelamento a organizações internacionais, quer da esquerda, quer
na direita.

&UTO' ) r;y-;'AJtTlDO---,
<...::;=..::.=.:;=....:.::=c=..:..:.-~.:..:_ .:» (=pMDB~

\.-.,..::.=~.:.;.;....:=~= ___:)J flYjlT6Jyj'_-------- PLINAAlll/eOMII.Ão/IUICOlilllIlÃO----------

fD ~OMISsAo DA ORDEM SOCIAL

'.fMENDA 750895·6-
t1EPUTADO 11AURfcIO NASSERo excepcional necessita de assistência vitalícia. O go

vêrno tem que criar mecanismos de atendimentos ao excepcional maior/
idoso e orofundo, sem integração na familia e na sociedade

JUSTIFICAÇAO

r.-r -'- TCX1'OlolllST'rr'cA;;.O -,

'fMENDA 750893-9'

(J l:EPUTAOO MAtRICIO NASSER

m ,..UNA'Uc/COIII,nÃoltuacOIIIS3ÃOr COMISSAO ,OA OROEM SOCIAL
m--------------- TluTotoolu3TIFICaQlo-- -,

EMENDA ADlTIVA

Acrescente-se, como § 119 do artigo 48 do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social, o que se segue:

§ llº - Criação de mecanismo a nível nacional de infor
ma~ã9' de esclarecimento e de'conscientização principalmente na área

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como inciso VI do artigo 5º do Substit~

vo da Comissão da Ordem Social, o que se segue:

VI - Para efeito de disciplinamento, fiscalização ~·de

fesa do exercício profipsional, será mancido, para cada categoria prõ
fissional liberal, com representatividade idêntica à da organização 7

Sindical, o sistema de Conselho Federal -Conselho Regional, ou Ordem
Nacional - Seção Estadual, ou lnstituto - SeÇ~o Estadual, com autono
mia financeira, patrimonial e ,administrativa.

JUSTIFICAÇÃO

o universo das profissões liberais está org~nizado, na
forma da lei, soh o Sistema de Conselho Federal - Conselho Regional ,
OU Ordem Nacional - Seção Regional, ou Instituto - Seção Regional, s~
cedâneos do Sindicato e'entidaâes superiores. são exemplos o Conselho
Federal âe Química, a ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto pos
Advogados do Brasil e a Ordem Nacional dos Médic~s: __ . __
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AUTOII------------ _

,DA ORDEM SDCIAL

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 17, do Substitutivo da Comissão
da Drdem Social, depois da expressão "na Justiça do Trabalho",o que
se segue:

r---------- 'l.EHÂAlO/coUI5sÃo/suacOuls3io---- _

EMENDA 780898-1

tJ DEPUTADO MALRICIO NASSER

• Competem a esses órgãos o disciplinamento, a fiscaliza
ção e a defesa do exerdício da profissão. Independem do Poder PúblI
co, por gozarem de autonomia financeira, patrimonial e administrativã
Atendem satisfatoriaménte a classe que representam, assim como, atra
vês de'severa fiscalização da atividade profissional, obrigam o asso=
ciado a agir com responsabilidade e competência, o que redunda em be
nefício coletivo.

~ Estando o sistema a funcionar a pleno contento, não há
justificativa para mudanças organizacionais. Coincide o nossO ponto
de vista com o das categorias profissionais, que não querem abrir mão
de seu Conselho Federal, ordem ou Instituto, e se opõem ã criação de
entidade única para todas elas. A unicidade orgânica prejudica int~
resses e desconsidera as peculiaridades de cada classe.

Urge a diferenciação entre empresa de fins lucrati
vos e as que se consagram benemeritamente à ass1stência social,cultu
ral e política, sem objetivo de lucro,como o partido político,etc. A
isenção tributária satisfaz a sociedade, e estimula a ação dos gru
pos sociais. Por isso, é procedente a emenda constitucional que orã
apresentamos.

JUSTIFI CAÇA0

§ 2º - E vedada a aplicação de recursos públicos ,
inclusive as receitas de empresas estatais, para constituição ou ma
nutenção de entidades de previdência privada de fins lucrativos.

JUSTIFICAÇAO

o servidor público civil é um trabalhador co~o
qualquer outro, com direitos, e obrigações decorrentes da sua condi
ção. Acontece, em certos casos que a hierarquia, ainda com o ranço do
século passado, desconsidera e subestima o trabalho em desenvolvimen
to. Dpõe dificuldades, e não oferece condições propícias ao servidor.
Por isso, além do direito de Sindicalizar-se, o servidor deve ter o
de ir à greve justa, sem receio de ser penalizado em face da atitude
tomada.

Acrescente-se, como §§ 12 e 2º do artigo 38 do Sub~

titutivo da Comissão da Ordem Sociâl, o que se segue:

§ lº - Ficam isentos de tributos o patrimôn1o, a
renda ou os serviços dos partidos políticos, de instituições de edu
cação ou de atividade social, de entidades fechadas de previdência
privada.

_ ... E assegurado ao servidor público civil- o direito
à livre organização sindical, devendo os dissídios individuais ou co
letivos, decorrentes da sua relação de trabalho, serem julgados ou
conciliados na Justiça do Trabalho, e,_ na defesa de direitos não res
peitados, ir à greve justa, sem punição como represália.

EMENDA ADITIVA

""' PLtNÀR10/coUI53Ão/sUBCONI3Sio----- -,

t:J comissAO DA ORDEM SDC!AL

tJ DEPUTAOO MALRICIO NASSER

.EMENDA 780899=9

~.'TA~'u.6J87

AUTOR------- _

~EMENDA ADITIVA

~ ...dllO/•••,ul.l,ulC•• lld.

~COMISSAO OA ORO EM SOCIAL

1":1---------------- TEnol"lt.Tlrtc..çio---------- -,

,EMENDA 7S01f9õ-4
~DEPUTADO MAURíCIO NASSER

A Previdência Social é severamente criticada em razão
das graves falhas que apresenta. O segurado, queixoso do mau atendi
mento, protesta e se revolta, alegando administração incompetente:
negligente e omissa. No ~egime de democracia participativa, cumpre
ao segurado previdenciário gerenciar o seu próprio instituto. !Jada
melhor do que a triplice representação num caso, - o do INPS, IJ~S

: e lAPAS, - e a representação dos servidores públicos federais, está
duais e municipais naqueles outros organismos a que estejam filiados.
Cuidarão do aperfeiçoamento dos serviços assistenciais, para o be~.

de todos.

Acrescente-se, como inciso VII e números do artigo 52
do S~b~titutivo da Comissão da Drdem Social, o que se segue:

VII - D INPS, o INAMPS e o tAPAS funcionarão sob a
forma de colegiado, constituído de empresário, trabalhadores e repr~

sentantes do governo federal.
1) - Ds .empresários e os trabalhadores da indústria e

do comércio, um de cada categoria profissional re
presentada, mais o suplente, serão eleitos em es~
crutínio secreto.

2),~ D mandato será de 2 anos,'podendo ser renovado.
3} 1 D trabalhador será dispensado da empresa, sem o

prejuízo de emprego, salário e vantagens, a fim
de co-gerir os órgãos da Previdência Social.

'4) - Ds servidores federais, estaduais e municipais,
cada qual em sua,esfera, participarão tamoem do
colegiado. _

5) - Lei.ordinária fixará as normas de, organização e
funcionalismo do colegiado, e o processo de elei
ção de seus membros.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 780897-2

f: DEPUJ:J\OO MALRICIO NASSER
Constituinte THEODORO MENDES

r:"I TEXTO/olU$TIFICAÇio. --, COMISS~O DA DRDEM SDCIAL

""',- TtlCTOJ.JUSTIP'ICAÇio.-----------------,

EMENDA ADITIVA
Emenda ao art. 60

Àcrescente-se ao artigo 16 do Substitutivo da Comis~
são da Ordem Social, depois da "expressão: " ... e vantagens pess~

ais do servidor falecido," o que se ~ague:

16 _ .. nunca inferior ao salário-mínimo regional.

Redija-se assim:

JUSTlFICAÇAO

Art. 60 - É vedada a acumulação de aposentadorias
pagas pelo Sistema Nacional de Previdência Social.

JUS T I F I C A ç ~ O

Em face constante encarecimento do custo de vida, a
viúva e os filhos do. servidàr falecido devem receber ao menos o equ!
valente ao salário mínimo regional. Existem ,casos que qüe o valor
da pensão a receber é menor do.que o preço da'passage~ de ônibus p~
ra ir-se ao órgão previdenciár10 pagador, o qeu é r1d1culo e, sohre
tudo, desumano.

Há cidadãos que trabalham no serviço público e,
simultaneamente, na iniciativa privada. É o caso,~por exemplo, do
servidor público que exerce, no período noturno, o magistério em es



tabelecimento particular. Contribui para os dois Institutos de Pre
vidência.

Não é justo que, nessas circunstâncias, trabalhan
do e contribuindo de forma dobrada, não se lhe permita acumular duas
a.RP$entadodas. _

requisitos estabelecidos em lei. Prescindirá de
concurso a nomeação para cargo ou função em comis
são, declarados em lei, de livre nomeação e exone
ração.

Cpnstituinte THEODORO MENDES

m-~-------------TUTO/ ..USTIP'ICAÇio--__:_---------_:_--__,

Emenda - ao art. 22 , inciso IV.

JUS T I F I C A ç A O

A epígrafe dessa Seção refere-se a "funcionários
públicos", espécie do gênero "servidores públicos", mas o conteúdo
de alguns de seus artigos abrange tanto os funcionários propriamente
di tos, quanto os servidores em geral. Daí por que as disposições p~

tinentes devem referir-se ao gênero (servidores públicos) e não so
mente à espécie (funcionários públicos).

AUTOII _EMENDA 7509014
~
,,---------- 'LI:NÁI'lIO/COWI5sÃo/.uacOMls'ÃO _

f= COMISsAD DA ORDEM SOCIAL

Redija-se assim:

IV - reajuste de salários, remuneração, e vencime~

tos e dos benefícios devidos pela Previdência So~

cial de modo a preservar, permanentemente seUvalor
real.

r:T--------- '!LI:HJ.hIO/COloll',io/StlIÇO.. lssio ~__

tJ ClJ.lISSlIO lE ORDEM SOCIAL

..,.,.---------------TUrOltlUST"IC.~i.o---------------__,

PRlFOSTA CE EM:NlA AO 9.ESTITUTIVO 00 RELATOR DA ClJ.USSAO CE 00IlEM SOCIAL

J ~ 5 T I F I C A ç AO DOS DIREITOS E GARANTIA

Com a modificação, pretende-se dar garantia ao tr~

balhador aposentado, em auxílio-acidente, auxílio-doença e aos pen
sionistas, quanto à permanente preservação do valor real dos bene
fícios devidos pela Previdência Social.

Art • Asociedade brasileira é pluriétnica, ficando reconhecidas as f0rtll?s de org~

nlz~ão nacional e cultural dos povos indígenas.

JUSTIFICATIVA

Há o recomecínento histórico da formaçao básica da nacionalidade brasill=.!
ra ter sua origem na plúrietnia das tres raças predominantes (branca, índia, na

gra). Desde.o inicio da formação da sociedade brasileira processou-se ~ miscig~

çao natural entre as tres raças, que, qe certa forma está criando o.tipo brasi 
leiro, ainda em desenvolvimento •

.A inclusão do conceito de sociedade brasileira plur~';~..:'::a, na futura
~tituiçãO, representa uma tentativa artificial de estancar este d~senvolvimen
to, que vem se processando harmoniosamete ao longo das tempos, sem conflitos e!!
tre as raças. Un outrá ponto a se;r observado, quanto a inclusão di conceito supr~

citado' na futura constituição, é que ele não i::ontribui para a desejável integr~

çrlo nacional, COOI a solidariedade entre seus meaiJros, sem preconceitos ou dispar!
dadeS de qualquer natureza.

atlTOIII-------------~J m-:P;:DOTBIDo~
Constituinte THEODORO MENDES . ~., ---l

Emenda ao art. 22 , inciso V.

Redija-se assim:

·COMISSAo DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 780902-2
l!J

--AUrPIt - - --.-- -'-- - - - - - - - -;-

" SUBSTITUTIVO"
PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSAO
DA ORDEM SOCIAL "

Comissão 'da Ordem Social,

EMENDA 7509'05·7
et·Deputado ST~LIO DIAS

r=.--------------- niTo/.IUST1'ICAÇÃO'C''-....:;;----'----------,

H'---------- ..L~~Á"IO/c:O...ISS.io/.u.CO..ISSÃÕ--....:;;'-'-'---"-'--......;....,
JUS T I F I C A ç A O

Com a nodí ficação, pretende-se dar garantia, ao tr~

balhador aposentado, de que não haverá redução nos valores dos be
nefícios devidos pela Previdência Social, tais como: aposentadoria,

~2ensãO, ~~x!!l~-do?D~a e auxilio~ acidente.

V - irredutibilidade dos salários, e vencimentos e
QOS benefícios devidos pela Pre~idência Social.

Justificativa

Art';!: 62- . Poderão as organizações sindicais intervirem , como terceiro Iriteres

sado ou substituto processual , em questões judiciais ou admi~istratf .

vas , desde 90e coeprovada a inplicação que delas possa advir , de prejuízo

direto ou indireto para a atividade ou profissão. "

AUTOR----- _

Constituinte THÉÔPORO MENDES

PLEIiI"1'I10/CON'SSÃO/IlUflCONISSãO---

j
~O"TA---:-t

COMISsAo DA ORDEM SOCII\L ru r; /'{,,.!

EMENDA 780903-1
tJ

= rrxTo/.JuSTmcAç,ia' -,

Emenda ao art. 11 , inciso I

Redija-se assim:

I - Os cargos, funções e empregos públicos serão ~

ce~síveis a todos os brasileiros que preencham os

A justificar a representação , pelos sindicatos , de interes

ses das categorias que representam , deve haver a condicionante acima apontada ,
1

caso contrário estender-se-ia demasiadamente esse possibilidade.

O preceito deve , pois , ser colocado em termos , adequando-o , tam-

Dém • tecnicamente , aos prop6sitos que o inspiraram.
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mesa.
É um quadro ~ramático e sensível.
Os recursos do FINSOCIAL tem objet~vos consagrados heste

projeto de lei, destinando-se exatamente a atender as camadas mais
carentes da população.

Não se trata aqui de aumentar despesas para o Poder Execu
tivo mas, pura e simplesmente, remanejar os meios financeiros dis
poníveis dentro de um proqr ama ass í s tenc Iat e de emergência com vi.!
tas à crise do trabalhador desempregado.

Parece-nos uma medida humana, justa e viável.' -

tão sério,
sit,uaçlo

~D'f'~"<;t 06/87

momento-que-vivemos, bastante reco~r-OS-recentes-acontecimentos

ocorridos em São Paulo e no Rio de Janeiro.
~ preocupante a progressão de um problem~ social

que tem levado milhares ~e trabalhadores desempregados à

verdadeiramente de desespero e revolta.
Se é verqade a necessi~ade urgente de mudança no atual ~!

deI o sócio-econômico dó País ou porque tanto é inadiável uma frente
de luta para alterar os rumos ua política salarial, não é possível
perder de vista o perigo que representa a massa de trabalhadores
famintos e desempregados.

Vári~s,pr~postas estão atualmente em debate nas duàs Ca 
sas do Congresso Nacional tratando do crucial assunto que é o de 
semprego, sem falar no anúncio do Governo de que estaria agilizan

'do algumas providênJias para aquecimento de alguns setores de nos
sa economia para reduzir os efeitos do problema.

Contudo, entedemos que a medida preconizada neste "
Projeto de lei é uma alternativa de caráter urgente para evitar o
agravamento da crise.

O Fundo de Emergência do Desempregado visa precipuamente
socorrer com a finalidade emergencial um número expressivo de tra
balhadores desempregados, cuja sobrevivência só tem sido possível
graças ao donativos recebidos de porta em porta ou mesmo porque
trabalhadores solidários à dor e ao sofrimento deles vêm se coti
zando para adquirir os gêneros alimentícios indispensáveis à sua

. l'LtNARIO/cOUI:5sÂo/suacOI1l5sÃO----------

~ISSAD DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 780907-3
t= DEPUTADO CONSTITUINTE HELIO MANHAES

Não se pode , além disto , pretender que as entidades sindicais de

tefJham o poder de interferir na vida interna das' empresas , a seu exclusivo

critério , e de substit~irem as al:ltoridades judiciais ou actninistrativas em

funções que são a elas inerentes , por sua própria natureza,

Inclua-se onde couber:

"Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo
de Emergência do Desempregado com a finalidade de prestar assistê~

cia alimentar aos trabalhadores que percebiam até 2 (dois) salários
mínimos vigentes em sua região à data de rescisão do seu contrato
de trabalho".

"Art_ - O Poder Executivo alocará recursos financeiros do
FINSOCIAL - Fundo de Investimento Sociàl - Criado pelo Decreto nQ

1.940, de 25 de maio de 1982, para atender as despesas correspon
dentes ao previsto no art. 1Q da preste Lei.

"Art. A execução do programa far-se-á em caráter de eme!,
gência aos trabalhadores através dos seus Sindicatos de classe em
todos os Estados ou mediante convênios com os Governos Estaduais".

§ 1Q - Para fazer jus ao benefício o trabalhador utiliz~

rá a sua Carteira Profissional, cabendo ao Sindicato ou órgão in
cumbido da execução do p~ograma realizar um cadqstro dos trabalh~

dores enquadrados nas exigências da presente Lei.
§ 29 - A entidade responsável pelo programa, obriga-se a

apresentar mensalmente ao Poder Executivo, representado pelo Mi 
nistério do Trabalho, a relação dos' trabalhadores beneficiados p~

ra efeito de prestação de contas dos recursos aplicados".
"Art. - O programa será acompanhado e fiscalizado nos Es

tados pelas Delegacias Regionais do Trabalho, que fará relatório
mensal sobre as atividades do programa diretamente ao Gabinete do
Sr. Ministro do Trabalho".

fi PLENARIO/C:ONlsSÃo/suaCOUI,sÃO

ê COMISsM DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 780906-5
tJ DEPUTADO CONSTITUINTE HELIO MANHAES

~--------------- TEltTQ'!USTIFlCA.t;io---- -,

"Art. - Ao trabalhador que comprove rigorosamente a sua
, condição de desempregado e cujo salário não seja superior a 2 mínl

mos regionais, fiacam conferidos os seguintes benefícios, enquanto
perdurar o estado de carência:

- Isenção de pagamento da tarifa de energia elétrica
junto às ampresas subsidiárias da ELETROBRÁS.

2 - Suspensão do contrato de financimanto da casa própria
junto ao Sistema Habitacional Financeiro - BNH.

"Art. - O Fundo de Emergência do Desempregado funcionará
até que o Poder Exec~tivo possa substituí-lo efetivamente por outro
instrumento legal capaz de garantir o mínimo de assistência ao tr~

balhador desempregado".
"Art. - Fica o Poder Executivo ainda autorizado a baixar

normas e regulamentos necessários à perfeita execução ,do programa
previstoOnesta Lei no prazo de até 60 (sessenta) dias".

~ :- TtXTo/"'USTlfIG ...çio,---~~----------...,

Inclua-se onde couber:

-Art. - E vedada expressamente aos órgãos de abastecimen
to do Govêrno-Fr~q~lftl a comercialização de produtos classificados como
supértluos, oõrigando-se a executar programas ae finalidade social cdm
o oOJetivo de atender somente a venda de gêneros de primeira necessi
aade .

-Art. - O govêrno Federal baixará normas regulamentanao O
controle e a fiscalização oa comercialização para atender ,o fim social
previsto no artigo anterior, poaendo, ainda, assinar convênios de co~

ração com sindicatos, associaçõesae classe, sendo a medioa extensiva a
colaborar com os programas de alimentação popular realizados por Esta~

aos' ~ Munic1pios".

JUSTIFICATIVA:

do Governo
gravidade do

e que
esteja.

da COBAL, con
de atingir as

Acompanhando ae longa datá o funcionamento
cluimos que essa empresa dê Govêrno Federal está longe
suas importantes finalidades.

Dados e fatos comprovam .irrefutavelmente através de, le
vantamento~ recententes.que a COBAL não executa efetivamente um progr~

ma I:apaz de atender às camadas mais carentes da população, falhando c~

mo órgão regulador ou moderador de preços.
~, pois, preciso que se modifique essa estrutura

Governo Federal destinados h área de abastecimento,
a execução de um progra.a de fundo social,

6rglios do
dedJlcados

Nenhum outro problema está preocupando mais seriamente a
sociedade brasileira do que o índice crescente do desemprego.

As medidas recessivas adotadas pelo Governo Federal tive
ram imediato reflexo na economia nacioanl e acarretaram inevitável
decréscimo na oferta de empregos e, o que é pior, motivaram a dis
pensa em massa de trabalhadores na indústria, comércio, e muitos
outros setores das atividades produtivas.

Os números levantados por órgãos competentes
e entidades de classe' não deixam margem de dúvida da

JUSTIFICATIVA

2.1.
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sa é de importância vital para a expansão do consumo na economi a moderna. A bras!
leira DANOA PRADO, em tese apresentada perante a Universidade de Paris, em 1977,
ano~a que "a produção doméstica fornecida pelas esoosas representa uma SOIOO por 
cemaís importante, economicamente falando, para que os poderes domínçntes nas so-

o ciedades quetram qualquer mudança nesse estado de coãsas",

Em 1973, GALBRAITH estimou em mais de TREZE MIL DOLARES anuais o
valor do trabalho da dona de casa nos Estados Unidos, enouanto outros estudos cal
culam o trabalho rloméstico em não menos de 25% do produto nacional bruto. Calcu
la-se que o trabalho doméstico na França ocupa dois bilhões de horas a mais do que
todo trabalho remunerado de homens e mulheres. '
0'0, , , _ O valor econômico, o sentido produtivo do trabalho' doméstico não

f pede s'er de~êanhecido pela Constituição. A aceitação dessa verdade permitirá o re
conhecimento de direitos até agora negado às mulheres.DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

TEJCTO/olUSTIF'ICAÇio,-- ,

Uma norma constitucional, vedando a comercialização de
produtos supérfluos, é uma medida de alto interesse púolico e de i~

discutivel finalidade social.

Assim, o capital de giro oas empresas estatais não se
rão destinados a competi~ com as grandes redes de su~ermecados na
comercialização oe gêneros supérfluos e, sim, estarão dirigidos r!
gorosamente a desempenhar o seu papel_de assistir à classe daqueles
que ganahm baixos salários, vendendo os produtos de primeira neces
sidade por preços inferiores ao do mercado.

r---------- P'LC"A'''o/cOMlssio/.u.COMIUio _

t= COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 780908-1
l:

F

~O&T~7;T
G 1061

auTOllI'--------------
RuBEN FIGuEIRÓ

EMENOÃ 750910:3"
l: ) rr!MOS°:J,

,.I.ENÁ"IO/CO .. 15SÃOI'U.CO.."~iO----------Jt? COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL _

Art.- A lei assegurará pensão mensal vitalf

cia, de valor nunca inferior a um salário mínimo, aos deficie~

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Da DE.

dem Social", o seguinte dispositivo:

tes e idosos absolutamente incapazes de proverem a pr6pria suE. rs-r-r-' TEXTO/.lUSTlfICAÇAO -,

sistência ou na impossibilidade de a terem provida pela família

enão-possam ser alcançados por outra form~ assistencial que lhes

garanta ~ direito à vida.

Acrescentar no Título 11 - do~ Ambiente

- Seção I - ~ Bis~osições Transitórias

O seguinte artigo:

JUSTIFICAÇ~O:

Art .••• - A união promoverá programas permanentes de

proteção ambiental ecológica do Pantanal,

bem como de desenvolvimento econômico das

Todos têm direito à vida. E este será apenas atividades naturais da Região, acentuad~

um enunciado generoso, mas inoperante, se o seu exercício não mente o turismo e a pecuária vacum, desti
for assegurado concretamente para aqueles que- deficientes e 1 nando-se para suas execuções, anualmente,
dosos- são absolutamente incapazes de, pelo esforço pr6pr.1o 0,005 da Receita Federal.
ou através dos recursos financeiros de qu~ dispõem as suas fami

lias, proverem as necessidades básicas de suas vidas ou, ainda,

não possam ~er alcançados por outras formas assistenciais. Qua~

do, pois, essas circunstâncias infelizes se conjugarem, nada mais

justo do que se facultar à vida do ser humano o direito de co~

tinuar existindo, ainda que minimamente.
Sala de Sessões,

EMENDA 750909·0
(l Const5 tuinte OSVALDO t1~C'::DO ~"''''';j~1D3-PR

a·~·S-T-!-F·!·e·A·T-!-V·A

O Pantanal está sendo considerado pela uNESCO como

Patrimônio da Humanidade, como o último repouso de uma fauna, fl~

ra; rios, lagoas, baias e vasantes de aspectos de inegável exotis

mo e belezas naturais.

É dever do Estado e do Povo Brasileiro preservar'o

Pantanal na sua autêntica e atual beleza natural, bem como asse

gurar meios racionais de seu aproveitamento econômico para fixa

ção do homem que lá vive em sua atividade atávica que é a pecu!

ria vacum, bem como abrindo-lhe a oportunidade da indústria do

~urismo, que se inicia sem o menor apoio e controle do Estado.

r=-r--'~ ,.EXTO/ ..uSTlFICAÇio---------------_,

Proponho a inclusão, no Substitutivo do Sr. Relator, do.seguinte artigo:

Cinco centésimos da Receita Federal, ainda é pou

co para preservar uma riqueza ambiental invejada pelo mundo i~

teiro. Dois Pantanal só o Brasil t m I

RUBEN FIGT1EIRO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

"Art, ••• - O trabalho realizado no recesso do lar é considerado
de valor econômico e será aferido para efeito de Inclusão no cá.!:.
culo do Produto Interno Bruto."

EMENDA 750911·1
[1,

-,- ~..!NAlIIO/co.,,"sio/.v.CO..,"io- _

tJ th0
D4TA

7:J106 1
JUSTIFlCAÇI1D = ~ ....... nxTololuSTI'IC...çio--------------_-,

Acontrihuição econômica da mulher no lar é totalmente excluíría

do cálculo d~ Produto Nacional Bruto. Gaibraith entende que.o papel da dona óe c!-

EMENDA ADITIVA

Acresça-se no Substitutivo da comissão da Ordem Soclal
no AFt 29 o inciso XXVI com a seguinte redação:



t "li;~ da OrdemSodIi 'JJ 20S

COMIssl\o DA nRDEM SOCIAL

au,..--------------DEPUfADO OLíVIO DUTRA
,-- ,I.I"U'O/collh••ioJ.UK..... _

EMENDA 750914-6ec, -'
~,--~~~~.=.::.=.::~----', .........sr"......., --.

~ DA SADDEI!l~ra-se o paráarafq la do Artigo 54 para a seauinte redacãa:

JUSTIFICATIVA
-:

XXVI - o terrq;Jo de serviço piíblico f~eral, estadual
ou I!1Ur;J-cipal, prestado pelos servidores ci

vis e lnilitares, será o::mputado integraJmen

te para os efeitos de ap:>sentadoria, transre •
rência para a reseJ:Va e reforma. -

Visa a presente proposta assegurar tratamento isonômico
aos servidores' civis e militares no 'tocante ao beneficio da contagem

I reciproca de serviço pÚblico para fim de aposentadoria, transferên
cia para a reserva e reforma.

, A exclusão dos militares, desse beneficio, é uma discr~

minacão aue deve ser abolida num re~~~e democrático.

-----,- ~---.-

'EMENDA 7809i2=õ-l!J AUTOII

~.: Deputado VLADIMIR PALMEIRA

Dê-se nova redação ao inciso XXV do art. 2g do Substitutivo da
Comissão da Ordem Social (VII):

Pariígrsfo la - O E!ltado aS!legura- o ace!lso à educação, à informaçãe.
e acls métodos científicos de regulação da fertilidade, que não ata,n
tem contra a sB~~e: respeitada o direita de opção individual.

:iU5TIFICAÇ1l0

Conlliderando que O termo fertilidade diz respeito à possibilidade
ou Ilão de uma fecundaçào, incluindo, portanto, também os indil(iduCl;J
estéreis e o termo natalidade diz respeito somente ao nascimento.
ebrllngendo apenas os individuos férteis, julgamos que o termo fer
tilida~e é a mais adequado nesta redação.

Supllmos que o ElItado não oferecerá à população métodos científicos
de J:egulação da fertilidad,e que atJlntem con~ra a vida, já que cabe
e e:Le assegurar a direi ti à saúde. Neste sentido, propomos, a aI ter,!!.
çio da expressão "que não atentem contra a vids", pela express~o

-que não atentem contra a saúde", por acreditarmos que guarda maior
coe~ência com a proposta apresentada.

J rr·;.~··:=J

,I

EMENDA 780915-4
e:::o: DEPUTADO OLíVIO DUTRA
-r---------- .LlllAiltIO/COMISaio/l...CO_IUÃO----- _

~ VII - COMISSnO DA ORDEM SOCIAL
a). aos 30 (trinta)~nos de trabalho, para o homem;

XXV - Garantia de aposentadoria por tempo de serviço
com remuneração igual a do trabalhador na atividade, tendo o a
posentado o d~Ãeito a todos os reajustes salariais, incidindo I

sobre os seu~k~rovertos , sendo a aposentadoria, neste caso:

b) aos 25 .(vinte e cinco) anos para'a mulher;

c) com tempo inferior ao das alíneas anteriores ,
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamento, penoso, i~

salubre ou perigoso;

d) por invalidez.

O Inciso 111 do artigo 52 do substitutivo passa a ter a seguinte red~

çlIo:

§ 111 - Serão diretas as eleições sindicais em todos os graus salvo
decisão soberana dos trabalhadores em assembléias, éoryvençõe$
ou congressos;

AUTOlll--------------

DEPU1ADO OLíVIO DUTRA
IUTOIt--------------

ft Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e
dependentes dos empregados, p~o me~os até seis (06) anos 'de idade,
em crech~s'e pré~escolas, nas empresas pr~vadas e ~rgãos públicos.

DOS TRABALHADORES E SERVIDORES POBLICOS
DOS TRABALHADORES

Acresc~nte-se ao.artigo 20 o inciso nO XXVI, com a se
guinte redação:

~---------_;....- TlxTOJ"lu.tTIPICAÇio------ --.

_--------- ..LC....JlIlO/co..I••io/.ll.CO.I.lio--- --,f:J COHISsAo DA ORDEM SOCIAL

EMENDA -7Sõ9i6=2
l!J

§ único - O trabalhador que ao completar sessenta'
anos, não houver se apos~ntado por tempo de serviço, obterá es
se direito automaticamente, sendo aposentado. por idade c~m as
mesmas garantias asseguradas ao aposentado por tempo de serviço\

Substituir o inciso I e 11 do substitutivo, pelo seguinte
inciso:

EMENDA 780913=8-
~JTADO PAULO PAIM

f:_t!!!USSl\O DA ORDE~L;~;~:'i.l'u,c ••"."
l

~ ..,..._.....,. TuTot"usTI'ICAoio---------------...,

I - Greve, que não poderá sofrer restrições.ria legislação,
sendo ~~dado às autoridades públicas, inclusive judicl
árias, qualquer tipo de intervenção que possa limitar
esse direito, é proibido o locaute.

JusUficUva:

Entendemos que é fundamental manter a redação original do Ant~

projeto oa Subcomissão dos Trabalhadores e dos Servidores Públ!
cos , que foi aprovado pela ampla mãioria dos Constituintes.

justif:LcaçAO
A garantia de a~endimento até seis anos 'de idade em cre.,.

chas e pré-escolas, como Obrigação do Estado; incluido no art. 30, in
ci50 111, da Comissão da Familia, da Educação, Cultura e Esportes, da
Ciência e Tecnologia e da Gom~nicaçã~~ Ca~itulo I - da Educação, Cul
tura, Esportes, Lazer e TUri~mo, pressupõe a contra-partida da soci~

dade em assumir também como dever esse atendimento, através das empre
sas públicas e privadas. -

No caso especifico das empresas privadas, que sã~ produ
toras de bens, e onde está concentrada a maior parte ~a mão-de-obra,.
faz-se indispensável a inclusão desse inciso, de modo a assegurar ao
trabalhadores, homens e mulheres, a possibilidade de desenvolverem
seus oficios, com a gara~tia de local apropriado para atendimento de



.eüS filhos, p~opiéiãndo a estes, uma formação educacional nece;sári~l
para que se incluam,e participem como futuros cidadãos na organização
.ocial e politic~ do' pais.

prestãdo nas Secretaiias das': éÍl.sas- dét Podéi: Legislativo e nos 6rg"!io$
autonômos serviço durante os trabalhos da elaboração da Constitui
ção. Os títulos valerão por declaração de pres~ação de serviço pQ
blido relevante para todos os efeitos legais e como prova de est~b!

lidade estatutária.
JUSTIFICATIVA

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Inclui-se parágrafo ao Art1go 57 o seguinte teor:

JUS T I F I C A T I V A.

Mais de quinze mil Emendas foram oferecidas aos anteprojetos de
Regimento 'Interno e ao 'da Comissãõ Provis6ria de Assuntos Constit~

cionais, (comissão· Afonso Arinos). 'Além disso, os trabalhos de ate~

dimento em horário normal e extra a grupos,'pessoa~, entidades si~

dicais, etc e ao imenso volume de correspondências, telefonemas,
discursos, textos ~e relat6rios, texto de a~teprojetos, e ~utras t!
refas, que somam milhões de horas/home~'de'esforço coletivo.

E preciso reconhecer toda esta gigantesca dedicação e desempenho.

Em 1946, não hav}a em face aos Constituinte o·problema da CLT
no Serviço Público, nem a corrupção trazida pelo "~ecibados", con.
forme hoje permitido no famigerado ·Art. '111: do Decreto-Lei n!! 
200/67 (R~forma Administrativa).' A Justiça do trabalho sempre r~

conheceu o vínculo empregat!ci?_~o serviço prestado sob a forma de
"colaboração de natureza eventual à Administração Pública".

Também em 1946 o Poder legislativo não contava com "6rgãos
autonômos", que proliferaram graças ao permissivo do art. 172, do
já citado Decreto-lei n!! 200/67 (Reforma Administrativa), para se~

'iiços públicos com peculiaridades de organização e funcionamento".
A EMENDA premia b justo esforço, dedicação patriotismo dos servi

dores e funcionáriOS da~ ~ecretaira e dos 6rgãos autonômos do Pod~r

legislativo. Extingue o inadequ~do regime celetista. E g~rante, 'a~

tomaticamente, como o Art: 23 do Ato das Disposições Constitució .
nais Transit6rias, de 1946, a efetividade nas funções que exerçi
mos, a todos servidores e funcionários das Secretarias dos 6rgãos
autonômos. Veja-se, também, os Artigos 25 é 26 do ADCT de 1946.

Finalmente, tais direitos não 6ependerão de regulament~ção em
Decreto legislativo, 'porém, sua aplicação poderá merecer compleme~

tação por atos das mesas da Câmara. dos Deputados e do Se~ado Fed~

ra!.

Na atual Constituinte, o Povo encaminhou ~o Congresso Nacional,'
através de formulários do PRODASEN, cerca de trinta mil sugestõés,

Número igualmente expressivo veio aos Gabinetes dos.Par1ament~

res.

A._----------------,

S 11 - Liberdade e autonomia dos trabalhadores em assembléia.decidi
rem a constituição e.organizaç~o de suas enti~ades de repr~

sentaçlo sindical;

VII - COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

t fora de dúvida a contribuição dos serviços da dona de casa na ge
ração de renda familiar, embora constitua uma e~onomia 1nvisível ~
ignorada pelas estatísticas oficiais. Por outro lado, milhões .de
mulheres tiveram suas atividades profissionais suprim1das por ca~
sa dos serviços desenvolvidos no recesso do lar. Assim, até mesmo
como medida reparadora às mulheres que não tiveram acesso a uma vl
da profissional, se impõe a concessão da aposentadoria às donas. de
cp.aa.

S ~o Fica assegurado. a aposentadoria às donas de casa, que
poderão contribu1r para a seguridade soc1al.

~

O Inciso 11 do Artigo 52 do substitu~ivo passa a ter a seguinte red~

ç.o:

m------...::.-- _~I.Á..o/co..IS.lo/.uac:O...ulo-- ,

"EMENDA 750918-9
m
~ DEPUTADO OLIVIO DUTRA

IEMENDA 750917·1
l:. DEPUTADO A~~~VIO DUTRA

E ~ JUSTIFICATIVA

EMEN•.~~D:=.A-=-=-7S=Õ9=-=2=Õ•..:;.r_ _ _
.- I,UTDlt-

~ DEPUTADO j~SE MARIA EYMAEL
.uNi"lo/c:owlssio/.ulc:oluasio-----------

~ COMISSAO VII

Comissão VII

Adite-se as disposiçDes transit6rias dó Capítulo dos Servidores
Púbticos Civis:

r.t TUTO/.lUSTlllCAÇiO---------------,

Art. - Fica extintá a aplicação'do r~gime jurídico da Consolid~

ção das Leis do~Irabalho aos quadros permanentes ou temporarios das
Secretarias·e~~~rgãosautônomos das casas do pôde! Legislativo, e
aproveitados os atuais'~ervidores nos quadros de pessoal permane~

.te, mediante a expedição d~,títul~s de no~eiaçãQ efetiva aos mesmos.
Aos ocupantes de cargos de direção e assessoramento será assegurado
igual tratcullefllo, fazendo-sé o aproveita....nto em cargos iguais ou

'I .
assemelhados nas íniciais das carreiras, ou em cargos a serem cria
dos ,

CQMISSlI,O VII

Parágrafo 13nico

__ Adite-se ao art. 1!! um parágrafo único:

_"A liberdade de ensino é direito inalienável da fa_!
lia, pressupondo a livre escolha da escol~ para os
filhos, cabendo ao Estado, prover as con~1ções m!
teriais para que este direito possa ser exercido'

JUSTIFICATIVA

Além de ser mandaménto' do Direito Natural, a liberdade de ensino,
como ·foi exposta acima, é elemento basico np formação.de um povo ~!.

vre e dem~cra~.~men~e organizado. ~

________________ tUtO/olU3TI'lc..e io-----....,-.----------,

~ ~ .l-tNÂRlo/eo&tJsdo/su.c:o."'do----------,

EMENDA 750921·9 A.TO.-------
(!I DEPUTADO JOS~ MARIA EYMAEl

Secreta. -
direito
serviço

Art. - Fica assegurado aos servi~ores e funcionários' das
• rias e de 6rgãqs autônomos das ~asas do Poder Legislativo o

à percepção de gratificações adicionais, pelo desempenho de
à Assembléia Nªcional Constitutinte,.se aindp não pagas.

Art. - A mes~da Assê.bléia Nacional Constituinte expedirá t!t~

los de particlpaçlo·aos atu.is·servidores·e funcionários que haj~
Substitua~se a palavra "CULPA" pela palavra "DOLO" § 29 do art.

98.



JUSTIFICATIVA

A figura jüridica que se pretende contemplar na norma é o Dolo
e não li Culpa.

O Dolo compreende a ~ntenção do agente, a Cuipa pelo contrário,
pressupõe a admissão pela possibilidade do dano, embora essa não se
ja a. vontade do agente.

A~~.30. - ConsTITui crime Inafronçóvcl
subes~lmor, esTereoTipar ou de9r"'aclo~ 9rupo~ côni
cos, raciais ou de cor, ou pescaaa perTencenTes
OOS me5mo~, po~ melo de palavros, Imo9cn~ ou re
presenTações, e-r r-eve e de quo i squcr'" t"le' i os de
comunicação. .

Ar~. 40. -·A Educação do~ó énfaGc b i
gualdade dos caxos, à lUTa conTro o raciemo c To
dos as formos de d I ser I ró\ I naçõo, af i rrnan"fc· O~ ca
racTarisTicas mulTiculTuralD e pJur'óTnlcu~ do
povo broai loiro.

EMENDA 750922·7
~ JOS~ MARIA. EYMAEL

tJ Comissão VII

..UTOII--------------- Ar~.50. - O ensl~o de ··HlsTórla doe Popu
laçocD Nc~ros, IndisonoG c damal~ ETnlac qUI! con
p6em o Nacional idade Bra~1 leiro·· sera obrl90TDrluem ~odo~ os nivci~ da cducoçao braci lOiro, na for
Ma que a Jet;dicpUGer.

r..---------------- TUTO/JUSTI"CAÇio-----------------,

Adite-se mais um § único no artigo 52:

Ar~. 6o~ - O EaTado garcnTlrõ o TITulo dn
propriedade dcflni~IYa dco ~crras ocupodo~ pclo~

comunidades neoras rcmona~ccnToG doe Qui lombo~

segmenTosdiferenTes09

A~T. 70. ~ Lei ordinórin di~por~ ~obrc: u
flxoçbo da daTa~ comeMoraT'ivo~ da alTa CI~I\lfIC~

óTnlcos
960 poro
nocfonais.

li único·- Na embalagem de derivados de ~abaco, constará na forma
da lei, expressão dp ~dvertência de danos a saúde. '

JUSTIFICATIVA

~~ão basta proibir .a propaganda comercial ostensiva no caso de
derivado de tabaco (charutos, cigarros, fumos em geral, etc.): é
necessário que na própria embalage~ do prod~to, o osuário seja
alertado para a ameaça que o tabaco representa à saúde. ~ Ãmperativo
,de conscIêncãa

ArT. 80. - O Pars não manTerá retações
dlplomóTlcao n não flrmorá TraTados, acordos ou
convenlos com pa(~co que da~reGpeiTem os direiTos
COn~TC-1,,1t~l. doU "U,:C'; I OI'UC.. UO Un I VUI..~U J dUl. IJ 1,· ... 1 feu.

do Ho:nem··, bem COMO nôo pcrm i T i rã OT i y I dadeG do
empracas dc~~eG poíces em seu TerriTório.

POPU~AÇOCS XNotG~NA~

NE:GnOS

g 30. - São reconheCidos aos índios acuo
orgoni:ação social, ~CUG u~oc, COSTUMes, I inouas,
~rodiçõ~~ e seus direiTOs orl9iná~ios sobre as
Ter~os que ocupam.

g 40. 7 A pcsqulcà, lavra ou cxploroç~o

de ~Inórioo e rique~os naTuroiz, ~OMcn~e podnrão
ser de$cnvolvidos como p~ivl Icglo da União, no
caso da o exigir o InTerc~su naCional c de InCXIS-

o 30. - Aos índios d permi~ldo a COTO,
falscoção e garimpagem em SuaS Terras.

9 10. - CompeTe b" Unl60 a proTeção às
Tcrra~, bs inGTiTUI~6es, bs pt!SSOa9, aos bens, b
saúde e a garanTi0 Q educorão dos fndios.

9 20. - A -educaçôo de que ~raTa o
parógrafo anTerior será minisTrada, no nivel
b6sleo, nos I inguos maTerna c porTU9ue~a, O$S~9U

roda o preservaçào do id~nTldodc éTnica a culTural
das populoçoes indigenas.

ArT. 90.- Os indlos gozarão dos diralToô
copeciols previs~os nesTe capiTulo, sem prcJui:o

de ouTros inSTiTuídos por fel.

§ 20. - As Terras, Indígenas sõo bp~~ do
União, Inol ien6vels, impreccrlTiveis e Indisponi
vaie o qualquer TiTulo, vedada ou~ro dn~Tlnoç~o

qve não seJo á pos~e e usufrUTo dOG próprios
índios.

D %0. - São Torros ocupados pcloo jndlou
as por ales habiTadas, 'os uTI I i=ado~ po~o suoo 0

~JvJdadp.~ p~odUTivOSt .e as· óraos npcn~~ário~ à~~uo

reprodução fisica e eul~urQI sC9unco ~cvs u~o~,

coo1'umr.u P. TrC'ld I t';bcrõ, I nc: I U I ('in.... n!:' nt"r"· .», cu.. I n·- CI

presc~vaçõo do meio omb,cn~c c do seu PQTrimonlo
culTural.

·Ar~. 10 - A ~xecução do pai r~Ica Indlgo
nleTa, GubmeTldo ao~ principio~ o dirclToa n~~obc

I cc I dos nc!:Tc cap i TU I o, !jcr6 coordcnCldo por órgoo
prÓp~tO do adminiGTrnçoO fedrral, ~ubordlnodo o um
ConocrKd"~e rcprcscnroçõco Indígenao, o ~oram rc-

'"gulcmcnTadoa em ial.

A~~. 11 - As TcrroG ocupados pcloc índloe
860 inollenóvels, dO$Tinodo~ b sua poocc pcrMan~n-

Te, ficando reconhecido o seu dirclTo 00 uoufru10
oxcluslvo dos r,quc:oo n~TurolS do colo c do nub
Galo, doa uTi Ifdodcs nolas eXisTenTes c doe eurso~

f)UY1oiS, o~se9urado o dlrcl~o de ·nQva~nçao.

tÇ~.~TI00=:J

. FL-R.J

é plu
ol'''go-

AIJTO~-------~-------

SANDRA CAVALCANTIDEPUTADA

OXRr-XTOS'~ GARA~TXAS

Ar~. 10.- A sociedade b~Qsl'e;ra

rléTnica, ficando ~cconhcclda~ oc forMa~ d~

n i :0960 J~.oc lona I ?OS povos I "fi í gcnoG.

§ 10. - Ninguém seró preJudicado ou p~j

vilesiodo em ~azão de· nasclm~nTo, aTnio, r 0;;;,
co ...., sexo, Trabalho, religião, ... '
convlcçocG pol fjicos ou fi lo~óflco~, zcr porTodor

de deflciênclo de "qualquer. ordem e quolquer po .... rl

culorldade ou condição ~oclal .

público, dcode a creche aTé o ~e9undo 9~au, a ado
ção da Uma ação cOMpan~oTo~10 visando o In~c9roçoo

l a dpG crl~ncoU corc"nTc~, Q adoça0 d(~ QUAl I 10

Pu;~ ern~n"ar por"'~ a I i mcnTOÇOO, "ron~porTr~ , I C"

:eSTuorio, capO a ~Impleo graTuIdade de cnc';7n::~
p~rmiTa, comprovadamenTe, que venham con
seu aprendizado.

Q 30. - Não conGTITUi discriminação ou
p .... ivi léglo a opl lcoção, pelo Pddcr Pübl Ico, d: me-

:~~~:iP~~m~:~:~~~:~7:no~I::n~:on~M;:p~e;~:::~:o~:
grupos víTlmo~ do d,acriMlnoçóo cOMprovado.

9 40. - EnTcnd~m-sc . como mcdido~ compan
GOTdrloG oqvclor. voJ1ados a dar pr"~fcrônc~ó a da
TcrMlnodoG cldodbos ou grupoo de cldodao~, po .... a
goranTlr GUO parTfelpaçao Igual ITó,..la no ocu~~o 00
mercado de Trabalho, à educaçõo, b saúde c OOG do-
maia dlrelToD cociols. .

D 50. - Cabcró 00 ~~TQdo, dcnT~o do ~f~

"toma da adm i ~GÚO nos coTabc I c"c I h\cnTo!:õ de cne i no

• !J 20. - O Poder Püb I 1co, l'õ'\cdt errt e prosw,a
mOG e::::pcc í f ,cos,~ p,..omoverõ c I 9ual dode c o e i o I ,
conómico e educaCional.

Ar~. 20. - Todos, homcno c mulhcrcG, ~ão

ISuol~ prronTn a lei, que p\J~,rd como crlm~
Ina'lonç6vcl qualquer dlserlmlnoçoo oTunTorórlo
coo ,dlrol~oz humanos c ao~ aquI P.~Tobclecldos.

COMISSAO OE ORDEM SOCIAL
,.,., nxTo/<luSTI'ICA;ÃO-----------------.
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Tf~em ~asc~vOG conhecidos ~

concumo inTerno, c cxplorúvRJs 1

do ~crr\Tôrio brasileiro.

GuflCICnTco p~~o o
em ouTro~ porres

ela I e eX~raJudiciQirnonTe. davendo agJr de Oficio
ou medlan~e p~a~~~v~~.

9 50. - A exploraçoo de madeira prevl~To

no porógrafo on~RrIO~ implico no obrl90~orlcdada

de reflore~~Qm~n~o, ~om or~orcs da mQ~mo a~pccln.

G 60. - EXiglr-sc-ó a ouTorl:açco dos po·
pulaç6cG lndtsenos cnvolvida~ e Q eprovaçao do
Con9rca~o NacIonal, QO~o Q coso, paro o ini~lo de
pecqvl~Q, lavra ou nxploraçoo de M.n~rlon no~ Têr
roa por O'Q~·ocupado~. -,

. .9 10. - A prOTeção compreende a pessoa o
p~Tr,mon,o maTerial C ImaTe~iQ', ~ inTeresse ~O~
IndJos, o prcservaçóQ e reSTauração de ~cu~ direi
Tos, a reparaçoo de danos e a promoção de raspon
.ubl I idade dO$ 0fens~res_

U 20. - EM ~odo relaçõo conTraTual da que
pUder resulTa~ prcju/~o aos dlrclTo~ dos índios,
seró ~ob~19aTório o InTorvenréncia.d o MlnigTérlo
P6bllco, sob pena de nul idade.

Q 70. - Nos coaos prevfsToo no ~ Ao., o
CongrcGGo Nacional ~s~abel~ec~ó, caeo a co~o, um
percenTual do To~al do prodUç~o do MaTerial explo
~odo ncccocõrlO 00 cusTeiO do~ decp~~oc com o pes
quisa, lavro c exptoroçao da9 riquezas minerais P.

A~T. ~S - C~MpeTe exclu9lvomcn~c ao Con
gres$O Nacional 'e9i~Jar sobre as 9aran~ros dos
dl~elT05 dos rndios.

naTurais nas ~crras lndrga~o~, sendo qua, O res
TanTe do produçôo saró de propriedade excJVslva
dOG Indlos. A com~rciol Izoçào desTa p~oduçQO for
se-á com o fn~crvenfênclo do MinisTério PÓbCICO,
cendo·nula qualquer clQu~ulo que fixe preços ou
condições infe~lorc$ àqueldS visenTbS no mcrcodo
InTerno. Caberé 00 Tribunol de ConTos dQ União
f I !:?ca I I ::'0"" o f I e I eUf'f'pr I menTO dei e e-r c e e t e e. i en nes
~e porósrofo, enviancio ao Con9res~o Nac;onaJ relo
~órl0 semesTral funciomen~oco, denunclondo lmqdlo
~oMcnTe ~ua'~~êr irrcsu(oriéode verificado ..

peSSOAS POR~ADORAS D~ D~FxcZtNCZA

ArT. 1.7 - o Poder Púb I I co .1 rnp I emcnToró
pol l-ricos c:lC5T·lnodo:s à prevenção de doenças: ou
condiçõeo que possaM levar à deficióncic.

Porógrofo Único - A lei dlcporó sobra °
responoobilidade daqueles que conTribuam poro
crJor condições quo levem ã daflciõMcio.

A~~. 12 - A União dará Inicio à ImedloTa
demoreoçõo da~ Terras R~CONhtCZDAS ocupados pelos
lndlop, devendo o proc~sso e~TO"" concluído nO pra
ZO maxlMo de A (queTro) anos.

§ 10. - Coberó ao Serviço GeogrÓf'CO do
Exércl~o lmplçmenTor o medidO previs~o no copUT,
devendo. a cado ono. concJvjr, peJo menos, o de
morcaçõo da 2S/ (vinTe e cln~O por canTO) daS Ter
ros ReCONHeCIDAS ocupodo~ peles índfos.

9 20. - As Terros ocvpodos pelos índios,
O o~uolmanTe nâO RECONHECIDAS, ~erõo, quando da
DOU ReCONH~CIM~NTO, sua dcmorcaçao concluida no
pro~o móxlMo de 1 (UM) ono.

Ar~. ~8 - O Podcr Públ'co QQscgura à~

pessoos por~odoros de dc(iclàncio a cducoçúo
b6GleQ c prOflSGlOnoli:anTc 9ra~u'To, dccdc o nQS
olme"TO c sam l.mlTe de Idodo, ~omprc que pO~DJVCJ

em ola~çe~ rC9ularc~, garanTida a 0551C?Ünc1a ~ Ó
oQomponhompn~o CspcCJol,%ado~.

D 10. - ~ QQGcgurodo, em Todos o~ graus
de ensino, a UT;I'~oçQO da~ Técnica~ e~pr.cloIG eM
p~eaQdo~ na educoç~o doa pc~coa~ porTodoroo de
deficiência.

g 20. - ~M G~U~ rcspec~lvos orçQmcn~os, o:
Unf60, os ESTados e oG Munlcipios de~Tlnarobo poro
a edvcoção das pCDsoao porTadoras de daf1cJénclo
10~ (dez por cenTo) dOS ~eCUrS05 ca~~eodos po~o o
educaçõo.

b~ 30. - 'F ') com veóodo$ Co ""C1T'ot::loç.!\'O de. 9f"'Yp0o::.

'IQ~i9~no5 de GUos Terras - SalVo no~ co~o~ de ~pi
demio, ca;ó~~rofaa do noivra:o C oviro~ ~im;JaPP.~.

flcondo 90~on~ido seu rcTo~no oS iarraS quandO o
risco caTlve~ cl lminQdo c proibido, sob quolq~cr
pre~cxTo~ O dcs~inaçõo poro qva'qvc~ oUTro fim.
daG Terras Tcmporlom~nTe dccocvpodos - e o apl Ica
çôo dv quaJquer medido que JJ~j1e seUG dlrciToG à

pOGao e ao u~ufruTo exclusivo.

Ar~_ l' - Sõo nulos e cx~in~os e noo pro~
duzlr60 efeiTOS jurídicos os aTOS po qualquer no
1'urezo, O I nda que Já p,..aT I cado!:;, que Tcnhorn poro
obJOTO o domínio, a pos~c, o u~o,_a ocvpoç~o o~ o
conce~Gbo de T~~ras ocupadas ~elo~ indlos.

A~T. ~9 - Às pessoas porTodoro$ dp dc~i

clQncJa~ O poder Púb,Jco 90~onTe assls?rnClo, T~a
~amcnTO mé~ico-hospi~olor e hobi 1 iTOÇOO o rcobi I i-

Toç60 adequados, além de Jn~o9roçóo no vido eeon6
mica a SOCial do Pois.

9 ~o. - A 'ai dicporó sobre o popal do
AdMlnlsT~a~ao Pób\\e~J ~o Gmp~c~o c~ToTal e do em
presa privada no pro:asDo de InTegraçeo doe pccco
as por~odoros da de('Giàncio no ~;da econõm,ca
social do País, e sobra o concasnao de incenTivo:
66 atl~ldodes relacionados ao ex~rc;cio proflSCiO=
nol deSsas pessoas.

Ar~. 15 - Ao MlniBTó~fo Pvbllao compoTo Q

d.f-.a _ p~o~aç~o dos dl~al~os do. (ndlos, Judl-

PQr69~~fo vnlco - A dompcTenC1Q·pO~Q dl
rl~lr dlopu~a~ sobre os dirQi~os indlgcna~ ourô
sempre da 3usjiça rcdcrol.

g 40. - Os a~os que poas'b"'Tcm, aUTori
~em ou consTI~u~m inva~ões de ~erros Indigcno~ ou
rec~~içõo ilegal a algum do~ dlrciTo~ aqui p~~VI~

~oç, co~oc~e~;zDm de))~D contrP c pD~rl~onlo pú
-bllco dQ União.

A~~. 20 - O poder Público goran~c ~ro~o

InsTI~ulçõas apropriados às pCD~Oag por
de deflciêneiQ Incopo=cs-dc ~uprirem ~UQ

subsis~encia ou de se res~rcm .

Âr~. 23 - t Qsscgurodo bs pe~sdas por~o

doras de deficiência sensorial a da folo o direiTO
b Informoç60 e g Qomvnlcoç60, consid~~cndo-5e as
edapToçbes necessórias.

ArT. 2A - A ~csponsabl"dQdc pena' dos
pessoas por~~dor~s CC def\c\éne\Q m~n\O\ Gerõ de
~orMlna~a E~ (unção de suo Idade men~o~.

, A~T. 2S - As pes~oos poroTodoroos de defi-
clãnclâ.que ~60 aprQsCnTem comprovadas condições
de hobiJJTa~ãO profJs9ionoJ ou eSTejam em procps~o

do hob 1 I i 1'açãO ou roa\:) I J 1toçá~, .f: que !:c Jom car~~-

Art. 22 - Os edlflclos públIcos e p~r~l
culores de frcquéncia obcr?o 00 públiCO, OS 108,...0
douras públJcos e Os maios de ~~gnspO~Tes coleTI
vos ser~o adapTados poro quo as pessoo~ porTadoras
de defl~;êneio ~p."hQm ~ eles livre oco~so_

Art. 21 - t proibido ° dlsc~lmlnoçoo de
paGooos porTodoras de dp.fici6ncio no q~O se refere
oc.pr.c i a'mcn"ta ti adrn i 'C~uo ao Traba I h" ce cl i f~~_·' TO'"":

dec:o,...,..efl1'es.

m~tn
1'odoros

. próprlo- O QXQ~cíclo do dlrcl~o de ação,
p~rosrofo anTQrlor~ noo auTor'~o

~uTor ou de sou I i~is~on~or?c na
\f\cl(gar.a.

§ 30. - O dlGpos~o n~ parógrafQ pri~clro

arTigo não impede o direiTO de rcgrcsco do
do poder públ ica, nem ~1 ide a ra~ponso=1 I 1

pana1 do agenTe.

des~e

6 rSéio
%oç:õo

ArT. 14 - Os índioe, suas comvnl~adr.~ e
or9anf20~es, o MíníD~ério Público e C Con9~c~cn
Noc i ono I, soo par~es I as i T i mO~. paro 1 ns,"c'!:>r.Qr"' em
JUizo am defesa dos InTarccu~s e dirr.iTo~ O~~

Indlcs. •

SJ .10. - A nu I I dada e a aXT l nçéo de? que
~raTa es~c o~Tlgo n~o dõo dl"'r.I~o de oçoo ou Ind~

~'%açüa conTra a U~\ÓO O~ O~ \~ó\o~~ so\~o quan~o

~os preTendenTes ou Qdqulren~cs de boa f R, em ra
'~ç60 ao~ a?os que ~cnham v~rs~do ocb.·c TerrOR 0
Inda n60 dcmarccpos, coso em qvç o oro~o do ~odar

F'ljb I J co que "cnhCl ou1"or i ::.ado o pr(eTCn~éQ Oc,) ~M I T i 
Jo TITule responpará eivetmeni~.

CF 20.
na hlpó~osc do
manUTenção do
posse de T(!rrO;.



~es·de recur~os ou que, sendo menores, pc~Tcnçom a
fomltla desprovido dos rccur~os neco~sor'os o s~b-~

GIG~éncla, iéM direiTo a pcnsQc da valor não Infe
rior ao solória-minlmo.

efJcác~a de direiTOS e garanTias assegurados nc~Ta

COhSTiTulçao, o Supremo Tribunal rederol
recomendará 00 pode~ compaTenTe a edição de norma
que venho o suprir afoiTa.

Ar? 28 - SOo IOenTQS de TribUTOs as cn
~ldodQS sem fino lucraTivos ded.codas 00 ensino,
hablll~oção, reabiliTação c TraTamenTo da pa~~ooo

porTodo~as da daficibncio, bem como 00 dedJcados o
pesquisas reloçlonodos à melhoria dos condiçoas de
exlSTcncla desaoo pessoos.

Ar~. 33 - A omlssõo no cumprimenTO dos
pre~el~os conSTiTucionais será de responsobl I Jdade
da aU~orfdode compeTenTe paro suo op' Icoçao, Im
plIcando, quando comprovado, em des~ITulção do
cargo ou na perda do mandaTo eleTivo.

--
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'EMENDÃ7S0924~'

P:DEPUTADO MAURICIO NASSER
tlXNORl:AS

Parógrafo único - A lei .dlsporó "sobre a
'Gcnç60 da Trlbv~os para a aquisição de MaTc~Jal

OU equipamenTo a~pQcloJ Izodos para pessoas porTo
dorao do daflclbnclo.

A~? 27 - ~ livre o monljcs?oção do ppn
GOmOnTO, de crença religioso c de convlcçoe~ fi 10

~.6flcao e poltTJCOS, vedado o anonimaTo.

• g ~o. - As divçrcOe5 e espeT6culos públ i
coe ficam SUJeiTOS 6s' !eJo da prOTeção da
Gocledadü:.

D 20. - Cada um responderá, na for~o do
lei, pelos abusos que comeTer no exerciclo dos ma
nifesTações de· que TraTa ecTe ar~190.

D 30. - N60 é perMITido o InciTamenTo b

guerra, ti violência ou à di(scrimlnoer:60 da C;uolquaf"
esptScle.

, Acrescente-se, como inciso 111, do artigo 45 do Substi
tutivo da Ordem.Social, o que se'segue:

111 - ~ vedada a propaganda comercial de medicamentos,
formas de tratamento, tabaco e bebidas alcoólicas, bem como a utiliza
ção, sem conhectmento das pessoas, de seres humanos no exprerimento 7
de drogas e medlcamentó novos.

JUSTIF~ÇAÇÃO

O mundo se horrorizou, quando soube das atrozes expe
riências, levadas a efeito, em nome da Ciência, em homens, mulheres
e crianças, no campo de concentração de Auschwitz, ne Lo doutor ~!e'l"e
le, carrasco apelidado de Anjo da Morte. Menge'le fugiu para a Aq;er,:::
tina; viveu por muito tempo no Paraguai; e teria parecido afogado no
litoral de São Paulo, com nome suposto, subterfúgio através do qu~l
evitava os caçadores de nazistas.

• Ninguém fala, porém, dos bárbaros crimes perpetrados
por multinacionais. de medicamentos e entidades mêdico-cientifícas,~B
preferêl)cia nos países do Tercei-ro Mundo. Inteiramente desinfo1'l'la'~o:'
de tudo, os indivíduos não sabem por que estão padecendo ta!s cu
quais dores, tais ou quais deformações físicas, por que estao fic~n
do surdos e cegos, depois de haverem ingerido certos remédios. ~;0
ocorre o óbito, a família, r ignorante, pobre e r-es Lgnada , - acha 'ir.,'

o mesmo ocororeu "porque Deus quis" .

Longe de suspeitar que o parente nada mais foi do que
vítima de ilegais manipulações das multinacionais de remédios. As
experiências se processam com frieza, na observação vigilante dos
efeito~ diretos e colaterais das drogas sobre o organismo humâno.Sãq
ano~adas as alterações 'que se processam nas involuntárias e despreve
nidas cobáias humanas, para constatação do sucesso ou insucesso dos
produtos e~ experime~tação. .

Sabe-se que as multinacionais ~dotam ainda outro méto
do, qual o de colocaram ã venda, nos países do Terceiro Mundo, medi:::
ca~entos e drogas condenados para o consumo pelo governo em seus
proprios países. D que lhes importa é o luero, e não a preservação ee
vidas humanas.

Tudo isso precisa ser policiado. D Brasil não pode
continuar servido de laporatório, e não pode permitir que as suas po
pulações sofram o impacto do uso de medicamentos de efeitos aindã
deSconhecidos. O direito ã vida e o direito ã saúde são princípios a
que o Brasil não pode renunciar.

Ar~. 28 - ~lca assegurada ° iguoldQde de
d;'rGI.~~ de Todas os.rel iSlaes.

G 10 . • t goronTida O próTlco de culTO
religioso, respolTada a dignidade da pes~oa.

I

§ 20. - SorÓ pru~Toda, n05 Termos do leI,
~8slBTãncia roliglosa às rorças Armadas e'ouXI I 10
ros c" nos asTabe I e e i menTos da i nTcrnc:ação co I c-r I 

va, QG3 InTCres$odos que 50' 'CITOrCltl es t e e ree.crvr e
ou po~ InTermédio de seus represenTanTcs lego 1s ,
respeiTado o credo de cada um.

• 30. - 00 comlTórioD Torco coraTer geCU

lar e 501'60 adminJsTradoa p~la Qu~o~ldodc munici
pal, permiTindo-se a Toda~ os conflssoc~ ral IgIO
.as p~o~Jco~ neles os seus rJTOG.

D .40. - A~ asaocioç6co rnl i910~oS podn
r60, na forma da tal, manTer Cp.m)T~rIOG porTlcu\a
reg • crQma~ôrlo9.

Ar~. 29 _ Os es~abeleclmenTos de ensino
poderáo mlniDTror aulas da religrôo, ~ Idiomas e
~radlções que forem do InTCrCGSe da comunid~de que
o~endam, rescalvedo o ca~úTcr náo obrigaTório dOG

ou'OS de rBJJgJão.

A~~. 30 ~ Os presldlórJos e as
presldl6rlas Tem direiTO à dignidade e lnTcgrldod e

{talco e menTaJ, à assisTcncla espiriTual, educa
cional Jurfdiea. saniT6rio, à sociobl I idade, à
COMunl~abll Idade, ao Trabalho produTivo e rCMune

rodo, no forma da lei.

. Porô9~afo ~nJco - ~ dever do ESTado man
~.r condições ap~opf"iadas nos eSTobclcclmenTOG pa
nolD para vloblll%ar um relacionamenTo adequado
o~~r~ as presidi6rlas, seus esposos oU companhei

ros e f I lhos.

EMENDA 780925·1
tJ DEPUTADO MAlJlICID NASSER

111
1\ ,

ArT. 31 - O ~5Todo lndenizoró, na forMa
quo o I e I dispuser, o pres i.d i 6r; o que u 11"~apa~~a""

O cumprl~enTo do prazo de u~a condenaçóo~ sem prC
Jvlzo da aç60 ponar con~ro ~ aV~Q~jdade

rouponsóve I .

EPXCÁCl:A CONSTl:TUCl:ONA~

r;'l---------------- TUTO/,JU5TIFICAÇio-- -,

Acrescentar, como inciso V do artigo 46 do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social, o que~se segue: •

V - Nenhuma contribuição previdenciária e fiscal incidi
rã sobre aposentadorias e pensões, ficando so previdenciário. e os
servidores públicos civis e militares inativos isentos de quaisquer
tributos.

Ar~. ~2 - Os direiTOS e garanTias Qon~

·~onTcs desTa ConsTITuição T6m' opl i cação imedlaT~.

9 10. - Na oMlo~ão do lei o Juiz dàcldlró
Dobre o caso de modo a aTIngir oS fIns do norma
consT I Tuc lona J •

D 20. - Ve~lflcondo-sc

omissão da 'el, quo ~nvlabl I Izc

1

a lncxlsTéncla ou
a plcnlTudo da

JUSTIFICAÇllD

Após haverem contribuIdo, durante dezenas de anos, aos
órgãos previdenciários e à Receita Federal, é justo que, na aposenta
doria, o previdenciário e o servidor público civil e militar fiquem
isentos da contribuição previdenciária, do imposto de renda e outros
tributos. Essa isenção deve estender-se à pensão qeu a viúva e os fi,
lhos menores percebem. ~ um ato humano e de iustiça social.

\ \ \ ~
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EI't1ENDA 780929-4~
f: Constituinte JOFRAN FREJ;;"

~O.T.~
091 06/87

Art. - As mulheres trabalhadoras que tenham fa~í

lia constituída, com filhos menores de 12 anos, terão direito de
optà<r" por horário especial de 6 (seis) horas corridas.

J!.l
EMENOA AOITIVA

Acrescente-se, como inciSb IX do artigo 47 do Substi
tutivo da Comissão da Ordem Social, o que se segue:

IX - O Estado incent~vará ã iniciativa pública e pri
.vada para a produção, segudno rigorosa tecnologia, de soro anti-ofídl
co, e contra aranhas e escorpiões.

1';'1---------------TtxTO/.luSTlFICAÇio,-- -.,-_--,

JUSTIF'ICAÇIlO

Estima-se que ocorrem mais de setenta mil acidentes
ofídicos, por ano, no Brasil, sendo a maioria fatal, em virtude da ca
rência, no mercado, de antídotos. São poucos os estabelecimentos pro~

dutores de soros contra mordeduras de serpentes, aranhas e escorpiões.
Não têm condições de atender à crescente demanda. Faz-se mister odes
dobramento dessa atividade, e o aumento da produção de soros em cada
.região do país, segun~o as características lo~ais da sua fauna. Exis
tem serpentes, no norte ifo Brasil, que não prosperam no sul, e vice
-versa. Com aranhas e lacráias acontece o mesmo. E de absoluto inte
resse nacional a multiplicação de instituições, públicas e privadas ~
como a do Butantan. Salvaremos, assim, mi~hares de vidas, a cada ano.

JUS T I F I C A T I V A

Fazendo parte do mercado de trabalho como
outro, a mulher trabalhad?ra, que tem família a cuidar,
tarefa dobrada ao ter de dedicar-se também aos' afazeres

qlia,lquer
exerce

do lar •

~--------------_TUTO/.luSTI..IC"çio---------------..,

.Emenda substitutiva ao § 29 do Art. 49.

~D.T.~
09/06(87A Comissão de Ordem Social

~_--------PLu...lrno/co..ISSio/.u.cOllla:IÃo----------_,

EMENDA 780930-8
'~. Constituinte JOFRAN FREJ;;"

l!J COMISSAO DA OROEM ;~~;;t· ..·Ão"u.co....Ão

;Q1ENDA 780927-8'
[!" DEPUTADO MAURICIO NASSER

1':'T- .,..- n:XTO/~USTu'IC"Çi.O-- _,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como parágrafo 29 do artigo 48 do Subs
titutivo da Comissão da Ordem Socia~, o que se segue:

§ 29 - Os inválidos permanentes e ~ deficientes fí~i
cos, sem discriminação de sexo ou idade, perceberão, da Previdência
Social, renda nunca inferior ao salário-mínimo regional, independente
de haverem contribuído ou não para a mesma. .

Compete à União, aos Estados,ao Distrito Federal aos Terrl
tórios e aos MUnicípios a decisão independente sobre a c~

plementariedade da iniciativa particular na área de saúde,
desde que possam garantir o acesso, a todos, aos serviços
públicos de saúde e o atendimento aos cidadãos.

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICAÇIlO

Não podemos tolerar que, 'por ser inválido permanente
ou deficiente físico, o indivíduo, como pessoa humana, seja .re~uzido

à miséria e à fome, e compelido a recorrer, aviltadamente, à mendicâ!
cia. A estipulação de uma renda mensal lhes dará, ao menos, casa e co
mida. E o tributo que a sociedade tem de pagar, sem tergiversações. -

!EI't1ENDA 750928-6
(!OI DEPUTADO MAlRI~IO "NASSER

AUTOIt,----------".---_

Cada um dos segmentos do setor público do País é que
tem as condições para aferir sua capacidade, ou não, de atender às
necessidades de ;aúde dos cidadãos sob suas jurisdições. Da mesma m~

neira como pode prescindir da complementariedade da iniciativa priv!
da, no setor, também deve ter o direito de decidir sobre a nécessid~

de de sua utilização.

Assim, nada mais democrático do que deixar ao Poder
Público, ~'~ção, dentro dos limites de garantia do acesso Q todos
aos se.rY1-J;;Qs-éi~:sal!d~ do aten9im,e~~0 ade!t~a~~ dos seus ~idMãos.

rnr----:----------- Tcnol<lunlFlCI.t;ÃO'--- --,

EMENDA MODIFICATIVÁ = TUTO/"uSTI'ICAÇio, -,

CiO artigo 11, Seção iI, Dos Servidores Públicos
vis, pasa a ter a seguinte redação:

.' . Art. 11 - Aplicam':se aos servidores públicos civis
da União, d9? Esrbdos, Distrito Federal, dos Ter~itórios e dos Municí
pios, sem distinção entre estatutários e celestistas, as seguintes
normas específicas.

Emenda Aditiva

A Administração pública da União, direta e indi
reta, dos Estados, Oistrito Federal, Territórios e Municípios uni
formizará o regime jurídico de seus servidores, na forma que a lei
estabelecer.•

JUSTIFIC'AÇIlO J U.S T I F I C A T I V A

Go~vém estabelecer explicitadamente a equiparação en
tre servidores pú~licos sob o regime do Estatuto e os sob o da Conso~

lidação'das Leis do Trabalho, porquanto, em alguns Estados e Municí
pios, perdura a diferenciação no tratamento, nos salários, e noutras
vantagens.Se todos desempenham traqalho 5gual, com responsabilidade

'.!!l..u,al, os direito.s também ge~",!" -~er iguaj,s.

A dicotomia existente no Serviço Público entre
Servidores estatutários e celetistas gera distorções e discórdia
entre os sertidores. rorna-se necessário promover a uniformização
de seu regime jurídico •

.
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'~- '7SÓ932·4
m,'"I: Depptado My1 son Motta

Pl.I:NÁRIO/CQNISslo/aulcOMlllio-------------,

Cqn;sAAo da Ordem &ria]

1':"I----------------TUTO/.lUITIP'lCAÇio-----------------,

Inclua-se nas disposições transitórias:

dam uma correspondência direta com a simples desvalorização da moeda.
Essa medida, de certo modo, permitiu e permitirá que, no futuro, a

fixação do salário-mínimo se faça com maior f.lexibilidade, uma 'vez
que seus 'iêf.lexos não incidi~ão sobre toda a economia, caso f.o~se ele
um dos fatores de corfeção monetãria para todos os bens e servTço~

- da ORDEM--SOCIAL
P.LI:NÁ'''OfCONI,.i~/.U~COIllI ..io-----------

"Art. Todo o servidor píblico que contar can dez anos de exercí
cio por ocasião da prallllga$'ão desta lei, será considerado estável. "

~JENDA 750935·9
tJ DEPUTADD JORGE LEITE

AUTOR--------------

= -+ TIEXTO/,JUSTlfICAÇio----------------,

Inclua-se no inciso 11, do artigo 19, do Substitutivo da
Com~ssão da Ordem Social, após saúde, a palavra

Transporte é uma necessidade básica, fundamental do c!
dadão, especialmente nos grandes centros urbanos. Da! a necessidade
de fazer-se de tal direito uma garantia constitucional.

JUSI'IFI~

Sala de sessões, 09 de junho de 1987.

/~a'AD~/j ,
/ /

EMENDA 750933·2
Senador Constituinte HUMBERTO LUCENA

W----------JlLUÁIUO/CClllUSSãO/SUICOlllllaiO-----------j ~'1°0AT4~/

{-COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL . l..:íLJ2 ~
....----------------TEXTO/.lUSTII"ICAÇio-----------------,

-TRANSPORTE-

JUS T I F I C A ç ~ O

---

neração
b1ica.

Onico- Em qualquer hipótese, a maior remu
superior áfix?da para o Presidente da Rep~

te
Acrescente-se

parágrafo:
Parágrafo

não poderá ser

ao artigo 11 do Substitutivo o seguin-

JUSTIFICAÇÃO

Impõe-se que, desde já, se fixe um teto para a maior p"

remuneração do servidor púb~ico. O Anteprojeto da Subcomissão dos
Trabalhadores e Servidores Públicos havia estabelecido uma relação
em torno de 1/25 avos entre o menor vencimento e o maior. Entreta~

to, o Substitutivo relegou o disciplinamento da matéria à lei ordi
nária. Nada temos contra essa alternativa, porém, consideramos in
dispensável que a Constituição tenha um parãmetro, um referencial
máximo, que propomos seja a remuneração do Presidente da ~epúbli~

ca.

EMENDA 750936-7
tJ DEPUTADO JORGE LEITE

PLEHARIO/cOMI"io/sUICOIllISsio-----------

da ORDEM SOCIAL
....----------------TlJ(TO/JUSTII'ICAÇio-----:---------~--,

Inclua-se no inciso 111, do artigo 2R, do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social entre lei e nacional.ente, o seguinte:

-~~~.~o.pOSiçlo será revista pelo Congresso Nacional
nos pri.eiros noventa dias de cada legislatu~a.-

J U S.T I F ~ C A ç ~ o

= TEXTO!,JUSTl!'ICAÇio ,

EMENDA 780934·1 AUTO.--------,
, Senador Constituinte HUMBERTO LUCENA

priP"RTID0=:J• PMDB
o salário m!nim~ est~ sempre defasado em relàção às n~

cessidades vitais dos trabalhadores. A revisão periódica dos co~

ponentes do salário mínimo fará com que o mesmo não perca o seu v~

lor de compra, que pode até ser aumentado, em face do ~lv~~

4":la economia nacional.

r=r---;,,-.------------TlxTO/oIUanPlCAÇÃo--------_------_-,

_________ ,.Ud1UD/COllJ~dD/.uaeo.wJ..1o---- .....,..-_
~MISSAO DA ORDEM SOCIAL

Acrescente-se à Seção IV - Disposições Gerais, o segui~

te dispositivo:
"Fica vedada a vinculação do salário-mínimo a qualquer
base de cálculõ para correção ou atualização do valor
da moeda exceto para a fixação da remuneração max~ma
dos servidores da administração pública direta ou indi-
reta 11 •

,EMENI)~'~75093"'S '
~PUTADD JORGE HAGE

AUTOJIl---------------, rr-;"UTI00;:J
MnS/

JUSTIFICAÇÃO

A medida repete, de certa forma disposição legal vigo
rante que impede que o salário~mínimo sirva de índice para a correção
do valor da moeda. t sabido que na composição do salário-mínimo en
tram diversos fatores relativos à incremento do PIB, à defasagem dos
reajustes anteriores e a certos direitos do trabalhador que não gua~

"crescente-se o seguinte Inciso ao Artigo 2R:

" Inciso - Aposentadoria para o trabalhador e
a trabalhadora ru~al lO (dez) anos, antes do limite estabelecido p~

ra o trabalhador e trabalhadora urbano.



JUSTIFICATIVA

Consequencia direta da Emende proposta ao Artl

As con~ições de'trabalho que cercam o homem do
campo no Brasil tornam o trabalho do campo mais desgastante que o •
urbanp. Isto justifica tal providência.

Tanto aposentados como vensionistas têm'5ido o
brigados a buscar fontes alternativas de renda, para manter o suste~

to familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social.

Da mesma forma que o pensionista. o aposentado vê-se
na contingência de proc~rar novo emprego, sacrificando õ período r~

servado ao justo descanso, após anos de labuta, a fim de evitar a
queda do padrão de vida que, quando em atividade, era capaz de pr~

porcionar a si e a sua família.

Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de
maneira perversa. Não só porque aceitam salários mais baixos QU7' na
verdade, são apenas complemento do que perderam com a aposentadoria
ou pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com quase
dois milhões de jovens que o buscam pela primeira vez:'

A Concessão de proventos de aposentadoria e pe~

são, bem como de auxílio-doença, em níveis integrais, representa um
ato de justiça para com os que desses benefícios têm direi;o, como
para com os jovens brasileiros que lutam para ingressar n~ mercado

ae uabelho.

fl'"PPUT'tl°BU'pMDB/BA
AUTO.-------------

= PLPÁfWO/COIllIS.i4/.uacOMIIIÂO----------

p1COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

JUStIFICATIVA

Suprima-se o Artigo 35

,EMENDA 7.::»0938-3
fübEPUTAOO JORGE HAGE

!lO 34 Inciso I.

EMENDA ,~39,:1

tu DEPUTADO JORGE HAGE .
...,..-------------

EMENDA 780941-3 AUto ••"'---------

f: Constituinte JOFRAN FREJAT

r:T-:--------- PLlHÁ"IO/cONISdo/IUICOM1UÃO' ---__-,

l'!J A COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

r::T~------------_TllCTO"'uSTlnc ..çlo,--------------.....,

Eménda ao art: 12

Acrescente-se o seguinte Inciso IX ao Artigo 11:

Inciso IX - Ninguém poderá receber mensalmente à Con
ta dos Cofres Públiêos, em qualquer esfera ou poder, rendimentos à

qualquer título, inclusive em decorr~ncia de acumulação legalmente
permitida de remunerações, proventos'de aposentadoria ou ajuda -de
custo que ultrapasse de 70 (setenta) vezes o valor da remuneração •
.Lnima vigente no Serviço Público na respectiva esfera de Governo.

JUSTIFICATIVA

~ desnecessário estender a justificação desta medida,
principalmente quando vem sendo revelados à opinião pública sucessi
vos casos de remunerações mirabolantes, atingidas através de fórmulas
as mais imaginosas, frequentemente dentro das formalidades legais ,.
porém indenfensáveis do pon~ de vista ético.

Esta medida não se confunde com aquela prevista no I~

ciso VIII deste mesmo ArtQ1o, adotada pela Subcomissão, desde quando
pretendemos abranger não apenas a remuneração do servidor propriame~

te dita/constante, nas tabelas, mas quantias recebidas a qualquer ti
tulo, ~nclusive somando-se aposentadorias, ajudas de custo, etc •••

.EMENDA' 78Q940-5 .u,••.- _tJ Constituinte JOFRAN FREJAT

r--------- PLINAluo/cONISSÃQ/SU.COlilllSIÃO- _

f9 COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

Art7-~2__~da a acumulação remunerada de
cargos e funções pú~licos, exceto:

I - o de juiz, ou de promotor ou de delegado de
p~lícia, com cargo de professor;

11 - a de dois cargos de professor;

III - a de un cargo de professor com outro téc
nico ou científico; ou,

IV - a de dois cargos privativos de médico.

JUS T I F I C A T I V A

A exceção à acumulação de ca~gos ou funções oú
blicas foi sabiamente estabelecida pelo legislador. Bu~cou preencher
lacunas existentes, principalmente no interior do Brasil, onde a
escassez de profissionais não o permitia. Assim é que identificou,
nas exceç~es, as profissões que exijam conhecimen~o geral, além de
graduação, para que pudessem contribuir, principalmente, na formação
educacional. Assim ocorreu com o médico, o professor e õ Juiz.

Contudo, duas outras profiss~es-foram impedidas de

se utilizar desse instrumento legal que são os promotores públicos e
os delegados de polícia. Ambos com graduação, distribuídos em todo o
território nacional, com conhecimento geral, adnitidos por concur~o no
serviço público e seguramente habilitados a colaborar no pro~esso ed~

cacio,al brasileiro, tão carente de professores.
r::-r--------------TUTOlolUSTlfICAÇÃO----- ..,,-- --,

Emenda ao Art. 59

( Nenhum benefício de prestação continuada poderá
ser inferior ao salário percebido quando em atividade.

JUS T I F I C A T I V A

Os atuais métodos de' conce?são e reajuste dos p~

nefícios têm feito cair o poder aquisitivo daqueles que necessitam
da Previdência Social.

Para espanto, ~o invés de incluir novas profiss~s

na exceção, o eminente relator retira conquistas importantes e tradl
cionais, como a acumulação permitida aos médicos. Seguramente isso irá
empb6recer mais ainda essa sofrid~_ºla~~e,

. -A hipótese de oferecer-se salário adequado por
horário integral esbarrará, inevitavelmente, no pedido de isonomia para
tod~s os profissionais de nível superior, o qlJ~ parece impro~ável p~

ra o Poder Pú~lico suportar.

Copvém que se e~amine, para uma fase de trlns!
çlo e ajuste, sem grandes trau~as, a regulamentaçlo d~ hor'ri~.!nte
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'EMENQ,A 1S.cr.u2.1,- AUTOIt--------------'f9 Constituinte JOFRAN FREJAT

1,~::le~eOgráfiCO para o médico, ou seja: dois
~""d" •• , •••••• 1•••1 d. t ••••l •• ,

cargos ou funções públ!
at ravés de lei co!nplel1l:J.!:!.

JUS T I F I C A T I V A

O risco é inerente a certas profissões.

Da forma que está redigido o artigo, médicos,bo~

beiros, mergulhadores e tantos outros poderiam se furtar a desenvo!
ver tarefas cotidianas e que seguramente. apesar dos mecanismos de
controle existentes, envolvem riscos.

'LUÁ'UO/COMISllO/SUIlCOtulSlo---------_1 ~D"TA~tJ Comissão da Ordem Social bv (.(../&J

. Acrescente-se ao art. 57 o seguinte parágrafo

Ellti:NDA 750944'.;8.
eu CONSTITUINTE RITA CAMATA

§ ~ assegurada a aposéntadoria, com proventos i.!:!.
tegrais, aos profissionais de saúde do sexo masculino e feminino, re2,
pectivamente aos 30 e 25 anos de efetivo exercício em funções de ~

tenção direta à saúde.

liI ~.Io.N"'UO/CO.. ,••ÃO/.UlCO.,U~,~·~_---~~_.,_--1~DATA~t COMISSIIO DA ORDEM'SOCIAL ,..""., Cov06ja?J
r;-r---------------Tl:llTO'.lUSTI'ICAOÃO' -,

Aposentadoria automitica, aos 30 anos de atividade ~mãstic~

comprovados pelo registro de nascimento do primeiro filho ou pelo re
~istro de casamento, com proventos estabelecidos por lei ordiniria.

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A

~ a justificativa.

Aqueles Que trabalham diretamente com doentes e doe.!:!.
ças, desenvolvem atividade na Qual expõem à risco a sua própria saú
de.

revela
vida

força

Sempre que se fala em extensão da aposentadoria a determi
nado segmento social, o assunto vira polêmica o-u gera alguma' perpl~

xidade, se a beneficiiria ã a mulher.
Preconceito ou atavismo cultural, esse comportamento se

torna mais exacerbado, quando a beneficiiria visada é a dona-de-casa.
A dona-de-casa não é e nunca seri uma espécie em extinção.

Enquanto houver a instituição natural denominada Fam'lia; haveri
dona-de-casa.

A responsabilidade de chefe de fam'lia, normalmente atri
bu'da ao homem, pode ser imputada ã mulher e ã dona-de-casa, sem
quebra da tradicional divisão de tarefas. E o- que ~em ocorrendo, a
partir das últimas d~cadas, em decorrênciá da crescente participação
da mulher no mercado dé trabalho.

Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento
que "a mudança mais vis'vel da influência das mulheres sobre a
econômica seri talvez a rapidez com que estão ingressando na
de trabalho."

Até o final do seculo, segundo o BID, a mão-de-obra femi
nina cresceri 3,5% por ano e o número de mulheres empregadas ou pr~

curando emprego duplicari a cada 20 anos. Isto significa que a força
de trabalho feminina aumentarã, de aproximadamente 23 milhões, para
mais de 55 milhões no ano 2000.

Outro dado importante: aumenta o número de mulheres consi
dera das "chefes de f amfl i a", pri nci pa1ment,e nas fa ve1as e bai rros p~

bres da America Latina. Só no Brasil 45% dos chefes das familias
residentes nas favelas são mulheres.

Ora, incorporada ao mercado de trabalho, a mulher tambem
tem direito ã aposentadoria e outros beneficios previdenciirios.

Mas o sistema previdenciirio-trabalhista não contempla a
dona-de-casa, embora, com muita justiça, tenha reconhecido a impor
tância do serviço domestico, atravãs da r.egulamentação da profissão
dle Domestica.

~ 'LI:HÁ"IO/CQMISsio/au.co..lasio---------~...,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 750945·6
t: SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ~OLLEMBERG

Indiscutíveis propósitos sociais iustificam a previ
dência privada sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta

r;-r--------------- TUTO/.luSTIFICAÇio---------------..,

D~-SE, ao art. 61, do substitutivo~a Comissão da Ordem Social,
a seauinte redação:

ART. 61 - E' vedada a aolicação de recursos públicos, inclusive
as receitas de empresas estatais, para constituicãp 
ou manutencão de entidades de Previdência Privada de
fins lucrativos .

JUS T I F I C A r Ã O

~.ATA~'ov06J87

Por outro lado, não se desconhece Que os hospitais
brasileiros têm alta incidência .de infecção hospitalar, causada g~

ralmente por bactérias resistentes a antibióticos e c(uimioterápicos,
resistência adquirida tanto pelo convívio desses micro-organismos com
as armas terapêüticas usadas, ou mal usadas, como por outras mut~

ções sofrida~ no habitat hospitalar. Também as radiações fazem pa~

te do cotidiano hospitalar.

Não só é insalubre o contato permanente com pessoas
e material contaminados, como o é o Locar- de trabalho, hosoitais, ce.!:!.
tros e postos de saúde, particularmente em País como o nosso, onde
parcela substancial dos pacientes são portadores de moléstias infe~

to-contagiosas, endêmicas e/ou epidêmicas, além de doenças trop!
cais.

_______ Pl.EN""10/COMISsiol.u.CI)lflSsio----------

~missão de Ordem Social

Não fora suficiente, p:la própria contingência de
funcionamento permanente do~ serviços de saúde, aqueles Que lidam
com doenças são submetidos a regimes de trabalho, em sistema de plB.!:!.
tão, parte deles noturno, de 12 horas; altamente desgastantes e com
~reensivelmente limitantes da 'espectativa da vida. -

A ~p~adQDià especial é concedida a algumas ca
tegor~as pelo risco de suas profissões, sob o entendimento de Que
o seu trabalho é considerado perigoso, insalubre ou penoso. Nela
estão incluídos o aeronauta, o jornalista profissional e o profe2,
soro Sem'nenhum, desdouro para essas outras profissões, pode-se,~bse~

var Que em Qualquer delas, podem estar evidenciadas, no máximo duas
das premissas estabelecidas para a concessão da'ap~sentadoria esp~

cial. enquanto no exercício do cuidado com doenças e doente, tr~

balhando em hospitais ou serviços de saúde e em estado de permane.!:!.
te pressão psicológica,. em regime de plantão, com responsabilidade
sob~e a vida e a morte, facilmente se identifica Que o trabalho em
saúde se enquadra nas três condições básicas: perigoso, insalubre e

.penoso , Nada portanto mais justo do Que estender, aos profissionais
de saúde, por sobej!!~ razões, a faculdade de aposentadoria especial,
cgmo propo'sto, '

. ---::-_-;-__ TEXTO/.luSTl'lCAÇÃO-----------------,

Emenda ao inciso 111 do art. 50
Oireito de recusa ao trabalho em ambientes cujo

controle de riscos haja sido negligenciado, com garantia de permanê.!:!.

cia no emprego.

EI'i'IilIDA.750943·() .u"•.-----~-
(!OI Consti tuinte JOFRAN FREJAT
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na,nrevidência social aoenas pelos asoectos formais decorrentes da o~

sicão de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais .
ociais e na oreocuoacão de ooupar oara orover a sobrevivência, a inva
lidez e a velhice está iaual e uniformemente sistematizarlo na unidad;
do direito orevidenciário brasileiro.

A sociedade precisa readquirir confianca de que as
leis votadas pelo Con~resso Nacional, corno foi o caso da Lei nQfi.43~,

de 1.977 , que reaulamenta e fiscaliza as atividades das ent1dades de
previdência orivada, serão resneitadas. ~oi acreditan~o neste orincí
oio aue um milhão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros anoiado;
Dor setecentas emoresas que os emoreaam, viram concretizar-se um ide
al de justiça, trangüilidade e óaz social tão almeiado e conou1stado
ao~s lonaos anos de esturlos, debates e.neaociacões com os emnresários
e autoridades do país,'xaKx~xxÀaiesxi~x~ais atinaindo hoie urna oooula
ção assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasileir~s. -

Desta forma, a oresente emenda visa, oortanto, i~

serir no texto do artiao 61 a eXJ;>ressão "DE FINS LUCRATIVOS", com
a finalidade orimordial de oreservar instituicões de indiscutíveis 
proJ;>ósitos sociais, que integralizam benef.ícios securitários, contem
pIam grandes massas deGpr~teaidas, aeram poupanças, res~uardando ;
futuro dos seus benificários, que contribuiram de seus próprios bol
sos, por longos anos, para esse fim. Alêm do mais essas instituições
abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico n~

cional.

,fMENDA 7SOfI4(i41til AU11I1t

[Constituinte ADHEMAR DE BARROS FILHO
_________ PLldltIO/cOlllll1o/.uaeolllulo,----------

@MISS!O DA ORDEM SOCIAL

Inclua-se no Anteprojeto da Comissão o seguinte artigo e seu parágra
fo único:

Levantada a necessidade de material humano, a Admini~

tD~ão através de seus órgãos de seleQão próvidencia a publicação
( ,

dos editais, que é a forma pelo qual estabelece ela os requisitos
para a admissão do funcionário.

Acontece entretanto que muitos órgãos realizam o con
curso, homologam o resultado e pura e simplesmente deixam de convo
car o candidato. Algumas vezes nomeiam inclusive funcionários não
concursados apesar de existirem candidatos habilitados em concurso.

O processo seletivo custa dinheiro aos cofres públi
cos e não tem sentido que um processo seletivo, que objetiva eSco
lher os melhores funcio~ários para um órgão, seja realizado e igng
rados os objetivos para o qual foi realizado.

Redija-se ass~m o Inciso I do Artigo 34:
I - Contribuição dos Empregadores incidente sobre o

faturamento da Empresa.

JUSTIFICATIVA

A mudança da base de contribuição para a seguridade
social constitui velho anseio de amplos setores preocupados com as
características perversas do atual Sistema (base na folha de salá
rios) que penaliza quem mats emprega mão-de-obra e privilegia as.
Empresas intensivas em capital, yia de regra a grande Empresa Mul
tinacional automatizada, altamente tecnologizada e que pouco contr!
bui para a nossa mais grave,questão social que é o emprego.

JUSTIFICATIVA

Essa medida visa assegurar ao trpbalhador bra
sileiro participação nos destinos e decisões relativas à empresa na

quãi trabalha.

Acrescente-se o seguinte Inciso ao Art. U :
- Participação dos empregados na direção das Em

presas Privadas públicas e mistas com mais de 500 empregados.

"Art. As cooperativas de produção constituídas pelos tra
balhadores merecerão amparo do Poder públi~o, em ter~n~ fis
cais, credit~cios e de outros incentivos.

Parágrafo único. Lei complementar estabelecerá as normas
gerais regulamentadoras do disposto neste artigo, visando à
implementação da garantia assegurada."

JUSTIFICAÇÃO

Não pode a futura Carta omitir-se em relação ao important~

papel des~mpenhado, no quadro econômico nacional, pelas cooperativas
de produção. Essas efttidades estão atualmente diante de toda a sorte
de dificuldades, que tendem a inviabilizar seu desenvolvimento, não

obstante a sua inegável relevância para vários setores produtivos, e~
pecialmente o da agropecuária.

Não' se pÕde esquecer de que se trata de-empreendimentos sem
fins lucrativos, voltados à diminuição e à racionalização dos custos
de produção, bem como à facilitação do escoamento dos béns produzidos
e a de sua cO~Q,cação nos centros consumidores. Devem essas entidades
receber todo o apoio governamental, não se justificando a manuten~o

da carga tributária a que atualmente estão sujeitas~

EMENDA 750949·9
P3?EPUTADO JORGE HAGE

~DA 750950;2
f?DEPUTADO JORGE HAGE

AUTOR---------- _
p:r=-'."T1DO~• PMDB/BA

~.UlTIDO~
~PMDB(BA

(=t .u...I<I/.o.lIdol....o....io
• OMISSAD DA ORDEM SOCIAL

..,- --' .l'I.EN&f'IO/COUISSÂO/IU.COlllhÃO- --:::__

COMISSIIO- VA ORDEM SOCIAL
= TexTO/.JuSTIFICAÇAO :---,

lncluâ-se como inciso lU do 'art. 'lI'do substitutivo da'Comissão VII.

"Art. ~ Fica assegurado aos candidatos aprovados em
concurso público o direito a imediata nomeação para as vagas previ~

tas no edital do concurso".

JUSTIFICATIVA

O concurso público é um ato administrativo complexo
gue tem" várias fases até a absorção do candidato pelo órgão.

1;'1---------------TlXTO/.HJlTlrlC&Çio--------------'--..,

Acrescente-se ao Inciso 111 do Artigo 2Q In Fine:
" ••• a partir de níveis propostos por Comissão

Paritária da qual participem representantes do Governo, do Congresso

Nacional e das Entidades máximas representativas dos trabalhadores e
dos Patrões".

JUSTIFICATIVA

Já existe suficiente experiência no País com es
sa simples previsão declaratória de "Salário Mínimo Suficiente ••• ".
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t preciso inovar, criando de logo o mecanismo capaz de assegurar o d!
bate e a formulação concreta dos níveis do salário mínimo, com a pre
"nça, nesse mecanismo, da própria classe trabalhadora.

Art. 22 -,

I Estabilidade no emprego•

r.:-r TUTO/olUSTlflCAÇÃO _

EMENDA SUPRESSIVA

..Le:t1Â"IO/co"'IS:sIo/.u.C;O..ISdo----------.,·· ~D"'TA--~

~...·.!'C~0!!:r-t!.:I2S2S!!ÃOo!""!Do!!.A!:..-"D!!lR~D=.EM~So!!o~C:.!r~A~L --JJ tul.J,~ 87, .

'EMENDA 7809~1-L::.-,uT.' _
paDEPUTADO DOMINGOS LEONELLI

f:"PM!'''ftTIOO--
PMDB/BA .

.................~ .

Parágrafo 42 - A estabilidade de que trata o i~

eiso I admitirá ressalvas, a serem regulamentadas por lei, nos casos

de contrato de experiência, ocorrência de falta grave, super~eniê~

cia de f~to econômico, tempo ou infortúnio e trabalho temporário eM

atividades específicas.

Sup~ime-se o § 3Q do Art. 79.do substituti~o. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

O dispositivo prevê um 6rgão da administração f!

deral que coordenará a execução da política indigenista, e que dev~

empresa

demais' a

estas ressalvas

tOE, na própria Constituição, acaba por deixá-l~s amplas

primeira ressalva sobre o "contrato a termo". Qualquer uma

.Necessário, portanto, detalhar

regulamentando-as de maneira realista e factível

lidade no emprego.

poderia passar a funcionar em termo de contratos fictícios de prest~

ç&o de serviços por prazo determinado •

ponto de anular o princípio da est~bilidade. ~ o que acontece. com a

Não há verdadeiro direito ao trabalho sem estab!

Mas é evidente por outro laoo, a necessidade de

estabelecer ressalvas que possibilitem a aplicação do princípio:

Tentar colocar essas ressalvas, - como fez o Rel~

o princIpio da estabilidade no emprego deve ser

,garantia constitucional límpida e transPlirente~ traduzir a
concretude do princípio anterior que se refere ao direito ao trab~

lhe).

em s~

agora previ~

índio com o

contida neste

indígenas. Ta.!!

Há, por isso, o risco de que se consagre

de constitucional a possibilidade de se impor o 6rgão

to, num momento futuro em que a evolufão das relações

rã ser subordinado a um conselho de representaçõ~s

. Estado, e com a pr6pria sociedade não-indígena, o tornem anacrônico,

ao anseio' por outra fórmula.
Mais pr6prio é evitar a previsão

to o 6rgão como o conselho deveriam ser regulamentados em lei.

A previsão constitucional implica a obrigatori~

dade do perceito. Ao estatuir que deverá haver tal 6rgão, torna obrl

gat6ria sua criação. E obrigat6ria será su~ existência, enquanto d~

rar a Constituição.

todo em aberto para regula.e~Mas se deixarmos

\
2) Limitar a .regUlame~taçã~legal ordinária

apenas ~~~ no parágrafo 42 (exp9riências, falta grave,

contrato a termo, superveniência de fato econômico).

nitiva.

tação em lei, pouco teríamos avançado na Nova Constituição.

Dessas premissas nasce nossa emenda:

1) Assegurar a estabilidade pura, lImpida e def!e mais

matéria

matéria.

Sendo as leis ordinárias mais flexíveis,

'nrma constitucional.

rácilmente substituíveis, poderá o Congresso proporcionar à

as ~lterações que se fizerem necessárias, sem o risco de

§ 3~ aó Aff.) 79;' deixando-se espaço para que o pr6prio Congres~o Ne

cional, exercenou a dtribuição prevista, neste substitutivo, no

Art. 84, debata e.estab~leça o que melhor convie~ à

I
~ . ~_t-+ .....~__-:r_c_o.ntrariar ~

numa fórmula mágica. Mas a acreditamos dosada de bom senso e pratic!

dade, para quem quer e precisa AVANÇAR.

EMENDA 78091$~'·
fi AUTO.

ê DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI
W 'LI:NÀIlIO/cONISslo/su.COAIIUio

[=COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Não pretendemos que esta proposta se constitua

.....------------''----TUTO/olUSTI..ICAÇio-- -:- ---,

(seis) horas para o trabalho reall

zado em turnos ininterruptos de r~

vezamento."

públicas,

er-;I"AItT1D0;;J

PMDBI

EMENDA MODIFICATIVA

Art. ag - Os empregados das empresas

de economia mista e empresas privadas concessionárias do serviço p~

blico, participarão, através de representantes eleitos por sufrágio

dir.eto e secreto, dos Conselhos de Administração e diretoria execut!

vas desses estabelecimentos.

-:õ--------- I"LIMÁ"lO/cOM"llÃo/.UICOMlalÃO----------

l:ôJ COMISslIo DE ORDEM SOCIAL

.EMJENDA 789954-5 1

~PUTADO DOMINGOS LEONELLI

.-- TEXTOI"USTll"ltAÇio -.,

r
diária de 6,'

EMENDA ADITIVA
Art. 2g

Iten XXVI - "Direito a Jornada

EMENDA MODIFICATrVA.
Capitulo I
Seção Ir

- - - - - - - - - - - - - - TU TO/ olUSTI ' ICAC;i O•

EMENDÀ-780953-7I!J AUTOR

r- DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI
[![ 'LUÁIIl'o/C:QNI"Ão/.u-COMI~io

'(cOMISS~O DA ORDEM SOCIAL
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....---------------TIXTO/.lu.TI'tc&Çlo------------ -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título I

JUSTIFICATIVA

§2º - Iô da competência do Ministério Público o proce,!
so legal para responsabilização do infrator do previsto no "ca
put" deste artigo.

§3º - Tran~corrido o prazo de noventa dias Sdm que
haja manifestação do Ministério Público, qualquer cidadão no go
zo de seus direitos políticos é parte legítima para promover a
competente ação.

grau, inclusive ex-cônjuges, para cargos ou funções na Adminis
tração Direta e Indireta da União, Estados e Municípios.

§1º - A proibição de que trata este artigo é exte~

siva às respectivas autoridades dos Poderes Legislativos e Judi
ciári,':l •

8,"A"TID0;J
PMDB/BA

Art. 19 - A Ordem Social fundamenta-se no prim~

,do do trabalho, em busca da justiça social.

fi .LIUIM9/COMI"lo/IUICOllIlUio

CCOMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

~DA 750955·3
~ AUTOII

DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI

ninguém o perderá sem causa justificada.

com justa remuneração; o emprego é consider~

do bem fundamental à vida do trabalhador e

I - A toqos é assegurado o direito ao trabalho
Insistimos na aprovação desta medida como forma de

coibir o tráfico de influências que tanto prejudicam o serviço
público, tanto no âmbito Municipal,Estadual quanto Federal, pr~

voeando escandalosas situações que impedem a rápida implement~

ção do saneamento das despesas públicas.

JUSTIF'ICATIVA

A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhador apr~

vou co. 17 votos a favor e 8 contra a redação que apresentamos ao

«nteprojeto do ilustre Deputado MARIO LIMA. Nesses 17 votos incluía-

EMENDA 750957-0
Constituinte NILSON GIBSON

r.:-r--------- PLENA"IO/cou.ssi.o/IiUBCOWISsio----------

c~ssão da Ordem Social
r.r TEXTO/JUSTlfICAÇio -.

seguIntes razões:

-se, para nossa honra, o pr6prio voto do Relator.

Parece-me que a ~~bcomilsão assim'Procedeu pelas"

19 - A referida redação institui na Ordem Social

- a nível por t.ant'o de compromisso de toda a sociedade _ o Direito ~

Trabalho com justa remuneração.

Emenda aditiva:

Art. 56 Ao Min~stério Público incumbe, respeit~

do o,âmbi~o de atuação e competência, velar pelo fiel
cumpr1mento dos dire~tos sociais previstos neste Capi
tulo, com legitimidade para propor ação púb1ica,na foE,
ma da lei.

4g - Estabelece o princípio da estabilidade ini

, bIndo, desde logo, a perda do emprego sem causa justificada.

2g - Vincula este Direito à sua expressão concr~

ta no mundo real que é o emprego.

3g - Equipara o valor trabalho ao valor-capital

considerando o emprego como um bem fundamental à vida.

lhador nesse caso.

Do trab~

JUSTIFlCAçAO

Inclusão do art. 56, com a renumeração dos seguintes.

Justifica-se a presente emenda para que se inclua no texto

constituc~ona1 dispositivo de autoproteção das normas. Neste caso, o
órgão competente, de acordo com a Lei Magna, é o próprio Ministério P~

b1ico, como fiscal da 1e~ e da Constituição Federal, dentro de sua es
fera de com:~tênc_a legal e processual.

Espanta-me que sendo o Relator um Senador do

PMOB, escolhido tão cuidadosamente pelo Líder Mário Covas, substitua

UMa redação que atende a tantos interesses dos trabalhadores e rig~

rosamente de acordo com o programa do PMDB e_cQm ~s teses do seu úl

mo Congresso em agosto de 1986, por uma declaração tipo "Trabalho é

CUNHA BUENO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Dever Social" que nos reporta aos temp~s e aos regimes que a Ordem r:-r- TEXTO/JUSTIfICAt;io --,

Social reservava aos trabalhadores, mais deveres que direitos. EMENDA

Incl1.1ô-~e,ondl? couhpr, no Substitutivo de
Comissão VII:

"Azt. - AF terreE ~~EtinedaE aos 1ndigenas

serão demarcadas pela un1ão, que lhes reservará a área im

prescindível para que v~vam e desenvolvam sva~ atividades pro
dutivas.

r:-r TEXTO/JUSTI'ICAÇio -,

Parágrafo Único - Caso essas-terras he jem si
do regularmente a11enadas, a União as desapropr1ará, I median

te a justa indentzação em dinheiro.

Inclua-se como inciso Vdo art. 11, no substitutivo da comissão
VII o Seguinte: Art. os ocupantes de cargo ou função pública

que tiver competência,para nomear servidores públicos é vedada
a nomeação de parentes consangUíneos e afins, até ao terceiro

JUSTIFICATIVA

Os conflitos que se têm verificado em nossos

dias entre colonos sem terras, empresários rurais e indíge-
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EMENDA

são VII:

auTOIt---------------

a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho

para o homem, e com 30 (trinta) anos de trabalho para a mu

lner, ficando asseguradas aos servidores públicos civis e mil~

tares, na inatividade, todas as vantagens dó cargo percebi

da~n~ atividade.

Inclua-se no Art. 13" do Substitutivo da Comi~

I - Aposentadoria com proventos iguais à maior

remuneração dos últimos 12(doze) meses de serviço, verifica

ãa a ,regularidade dos reajustes saleriais noe 36 (trinta e

seis) mpses anteriores ao pedido, garantido o reajustamento Pê
ra preservação de seu valor real, que nunca' será inferior ao

número de sal?rios mínimos percebidos quando õa concessão do

benefício:

= TUTO/olUITI'ICA;iO ...,

EMENDA 750960·0
tJ CUNHA BUFNO

rn,--7"---,...----- 'LIÚklO/cQYlll1o/IUlcOIUlllo--..---------,

COMISS~O DA OFDEM SOCIAL

o dispositivo 1nseriõo no § único, V1Sõ, tam

bém, a ~ncerrar a desordem que se estabeleceu na legislação

v~gente, quando se desapropria terras regulermente adquiri

das, e o poder público, no processo indenizatório,' pretende

fazê-lo mediante pagamento e~ Títulos da Dívida Agrária, sem

nenhum valor, o que afigura um estelionato oficial.

naF, no mais das VPzeE dpcoxz~ õe,um eXce~~r dp proteçpo legal

MOS indígenas, tornnnd0-se nec~ss2r1o uma rpdefinição de~te

mpSIDR lpgislaçã0.

É npcessáriD assegurar eOF lndígpncs cond1ções

~deqllft0;'F f f-Uêl fnbrpvivêncié, em s eu ré"hitat f'l2tl.lInl, corrt.u

do, o progresso l:: ? nec e s e Ldede Ci\ Fxpenf'ão da frC'nteire agrí

cola são, no mais da~ vezes, obstaculizad~s pelo lpr~o proces

so que se ve r a f i ce ne demarcaç~o das r~serveE indígena E' • Tais

áre?s, por ~u? ~Yt~n8RO, qUF ?E veze~ ~upfrr ~ mê~C dr- 1000 ha.

por membro da nação indígena protegio;:!, dpf'pprtam nos colo

nos sem terr? uma postura de revolta e in~ati~fação vez que,

normalment~, C~ pzojeto~ de ?55entem~nto ?gr1col~, promovidos

pelo IneEmo governo que ao índio dispen~a tamanha proteção,

lhe destinam na maioria das vezes áreas nunca super10r~s a

100 ha.

r::-r----------------TUTO/,lUST.'ICAÇio---'--------- -,

,------.---- PLUÁIIIIO/COIU..lo/'uacOM...io---- _P? COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

CUNHA BUENO

b) Um? vez ôtingida, paI? a~bos, ç idade de

55 ~nos, fica p~ssibilitada a ~pcpe~tad0ria, refpectiv~m€nte,

p"r? o homem e ? wulher, coro 30 (trJnt2) anoR P 25 (vinte e

cí~co) anos de trabelhe.

c) Com tempo infericr ao da", Ir-oda] idélde~ aci

IrIél, pelo exezcício de trabalho no tuznoj de reve:zamento, insalu

bre ou perigoso;

&UTOIII--------- _EMENDA 780959·6"
tJ

EMENDA

.Inclua-~e, no art. 2" do Substitutivo da Comi~

são VII, O seguinte inciso:

11 - AposeTitaC:oría, a partir dos dez anos de

l:rebe+ho, a qualquer momento, desde que requerida pelo traba

lhador, com proventos proporêionais ;0 tempo de serviço.

"seguridade social no~ Caso~ de ãoença, velhi

ce, invRlidez, maternidade, morte, reclusão, ofensa crjminal,

desaparecimento, seguro-desemprego e seguro contra ac~dentes

do trabalho, mediante contribuição da união, do empregador e

do empregado."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Uma vez prevista, constitucionalmente, a segu

ridade social, muito mais Justo, vantajoso, e benéfico, até

sob o ponto de vista àa produtividade e eficiência que requer

o País da sua força de trabalho, em todos DE setores,.é D sis

tema aqui proposto.

,- 'I.UÁlIIlO/COlu..lo/auICO.llIlo-----------W .c= VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Vem se estabelecendo, desde algum (',tempo, a

idéia da responsabilidade objetiva do Estado por omissão.

Assim, desde que um serviço estatal mostra

Sp ausente, quando sua presença era direito do contribuinte,

a responsabilidaoe do Poõer Público tem s1do reconhecida.

CUNHA BUENO

&UTOIII- _

Ora, hé a promessa conEtitucicnal OP der ? to

dos e e caõ aum, ;mpessoalmente consid~rado, segurança indivi

dual.

= TUTO/,lU.TlflCAÇio --,

Inclua-se no Titulo lI, do Meio-Ambiente, do
substitutivo da Comissão VII:

Se alguém é vitimado, Sem contribuir . paza a

consumação do delito, é porque falh~u o poder - dever estatal

de vigilância e mantença da Paz Pública.

A falta de prevenção dos cr~mes gera, por con

segu~nte, e na hipótese apontada, o dever de indenizar do Es

tado. Daí propormos que, em paralelo ao auxílio-reclusão, se

estabeleça o aáxílio aos ofenda.doa , descendentes ou represen

tantes legais (~ônjuges, ascendentp, descendente ou irmão)

de vítimas, arrimos de família, mortas, com incapacitação pa

ra trabalho ou diminuição permanente da sua capacidade de tra

balho.

Art. O exercicio"do direito de propriedade su
bordina-se ao bem-estar da coletividade ,
à conservação dos recursos naturais e à
proteção do ~eio-ambiente.

JUSTIFICAÇÃO

O direito de um cida~ão termina onde começá o
direito do outro, o que se aplica com mais rigor do exercicio
do dire~~o da propriedade.

O bem-estar coletivo não pode ser profligado
pelos interesses pessoais dos proprietários.

As condições para a percepção do It a ux í l i o :'

vítima" hão de ser fixadas na legislação ordinária cabente.
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EMENDA 750965~1 AUT••'-- --

f? DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI
AUTOJI----------- _

CUNHA BUENO

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
E:J..----------- ,.l.uI.ItIDII:OII1"JO/.uel:°fHNIo'-----------

r:'l,..--------------- TIllTO/olUI"'IC&Çlo --,

EMENDA 750962-6
'(!J

Inclua-se no Titulo II, do Meio-Ambiente,
substitutivo da Comissão VII:

do
'EMENDA ADITrVA

Acrescenta-se ao Artigo SQ no seu Item 111:
Art. As propriedades, quer florestais, na~s,

cientificas, arqueológicas, históricas e
artisticas, reconhecidas como de interes

_ se municipal, estadual e (ou) internaciõ
nal, serão isentas de quaisquer tributos~

Independente de sua filiação a outra organização

. sindical por categoria profissionaJ

Parágrafo Ún1co:Os proprietários das áreas acima defini
das terão tratamento fiscal diferenciado~

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 750966-9
~ _-AIITll.

~DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI
fl-;;"""TIOO--

PMDB/BA

".... TeXTo/oluSTI'te..ÇÃO, _

I'

Via de regra os proprietários de bens apima d~

finidos, diante da impossibilidade legal da exploração econ~

mica, apressam sua destruição.

,.,., .utlÁfttO/COlllulo/.Ulc:OIlIUiC),------------,

• 'COM-ISSílo DA ORDEM SOCIAL
~OATA---V 6/87

Ora, é necessário inverter o processo a fim de
criar o interesse pela sua preservação e não pela sua destrui
cão.

EMENDA MODIFICATIVA

DEPUTADO CUNHA BUENO

COMISSÃO'DA ORDEM SOCIAL

do sub.sti.t.i!.Acr~scenta um parágrafo ao Ar.t. 83

tivo, e modifica o seu parágrafo único, remunerando-o:

Art. 83 - O Ministério Público Federal, de Of~

cioou pôr determinação do ~ongresso Racional, .os índios, suas comun!

AUTOJl--------------

..- -'-' I'LUÁlNO/COllll1io/a...cO.lulo----------

l:J
m TlkTO/olUITIFICAÇÃO _

juízo

Acrescente-se o seguinte inciso ao' art. 13", do

Substitutivo da Comissão da Ordem Social.

"IV - Voluntariamente, a partir dos 10(dez) anos

dades e ?rganizações são pãrtes legitimas para ingressar em

em defesa dos interesses e direitos dos indios.

§ lQ - Ao Ministério Público Federal compete ta~

bém a defesa extrajudicial dos Interesses e direitos dos índios, d~

vendo agir de ofício ou ~ediante prov~cação.

de trabalho, a qualquer momento, desde"que requerida pelo

trabalhador, com proventos proporcionais' ao tempo de serviço".

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda inova em relaçãõ ao texto original, re~

D~fici&ntes e Minorias. A inovação consiste em atrIbuir ao

gastando o conteúdo inicial da proposta,' nos térmos em que foi apr~

Pe·ssoas

Minist~

Indígenas,sentada à Subcomissão dos Negros, Populações

-rlõ PuóIléõ redéral, além da defesa Judiciaí dos intere~ses

Esta emenda visa ao descongestionamento dos qu~

dros do serviço público, decorrente da inibição da aposent~

doria.
O trabalhador pode, assim, optar pela continuação

ou ~ao no serviço público, sem perda do tempo de serviço.

tos dos indios, também sua ~~fesa" extrajudicial. A disposição conte~

pia ,um amplo expe~tro d; iniciativas que precede~, ou não supõem, o
ingresso em.juízo, cujo processo é, contudo, 'desconhecido pelas com~

nfdad~s indígenas. ~ indispensável que a norma constitucional c~bra

1":"1--------------- T1EXTO/,JUSTI'IC...çio-::__---------..:..----,

es~e.aspécto. sob pena de deixar grandemente,desàb~igados

tos indígenas.

os dire.!

A introdução de um novo parágrafo ao Art. 83 ~

briga a remuneração do anterior parágrafo único como parágrafo segu~

incluindo a e1!,

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 6Q: Acrescente-se como parágrafo lQ e ren~

meré os parágrafos seguintes:

§ lQ - Os Sindicatos poderão notifiçar à autor!
~ ,

dade competente sobre o cumprimento ou não da legislação vigente de

do. A este, propõe-se adequar a redação a do caput,

pressão "interesses", que dá ao' dispositivo a abrangência

ria.

necess!

sentenças transitadas ou julgados, dissídios, convenções

c9letivó·s'.

e acordos
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(9'DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI
r.õ~--------- "U:WAl'tIO/COl.lI3!1i..o/s;u!lttoIolISsio-----------,

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL
r-r-r 'T[XTO/,1U5TI'ICAl;io---------------

JUSTIFICATIVA

A emenda visa completar o elenco dos direitos dos trabalha-

dores.
Á prime-lra proposta busca melhorar a situação dos trabalha

dores avulsos, que no projeto é postergada.

EMENDA ADITIVA
Há tipos de atividade que reconendem seu exercício pelo tr!!

balhador avulso, como os serviços portuários.

Art. 2º

Todo trabalhador rural terá direito assegurado
Depois,a emenda contempla as cooperatfvas, cuja tarefa deve

ser de caráter predominantemente socíal ,

a cropTledade nó forma indivldua:, cooperativE, condominial,

tárIa ou mIsta DaTa o desenvolv~mento de suas atividades.

comunl
Por fim, abre-se espaço para a ação êoorJnitária, mecanismo

garantidor do direito dos trabalhadores.

priaç§c das terras necessárias ao cumprimento d~ disposto deste arti

go mediante Lnden í zação por, títulos da dívida aqr ár í a ,

Pa"ágrafo únICO - O Estado promoverá

JUSTIFICATIVA

a desapr~

;eMENDA 750969-3
Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

= T1XTO'..USTI'ICAQio ---" ..,

A terra é elemento indissossiável do trabalho
Ao Substitutivo do Antepro~eto do Relator da Comissão.da ür-

dem Social.
rural. A Reforma Agrária é problema tanto econômico como social, c~

be np capítulo dos Direitos dos Trabalhadores tanto quanto n~ capít~

lo da ordem econômIca.
Acrescente-se, "in fine", no art. 61, a expressão "DE FINS

LUCRATIVOS" .
Sendo o Relator dessa Comissão um Senador do '. ,

PMD8, partido historIcamente comprometido com a Reforma Agrária e
que por d,versos documentos arrecomendado, uma questão não apenas JUSTIFICATIVA

=---------------TUTO/.lUSTI'ICAÇio----------------,

dem scciai ,

econômica e fundamentalment~ social. O dIreito a propriedade da ter
Indiscutíveis prop6si tos justificam previdência privada sem

fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da da previdência social apenas
pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pensamento doutrl
nário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a sobrevi
vência, a invalidez e a'velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade
do direito previdenciário brasileiro.

A sociedade precisa readquirir confiança de qu!,! as leis vo
tadas pelo Congresso Nacional, como foi o caso da lei 6.435/77, que regulamenta e
fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, serão respeitadas.
Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadôres brasi 
leiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um id~

al de justiça, tranqüilidade e paz social tão almejado e conquistado q:ós longos anos
de estudos, debate{e heigociaçEles com os empresários e autoridades do país atingindo
hoje uma população assistida dê cerca de seis ou mais tnilhões de brasileiros,.

I__ - J

Ao SubstituÚvG do Anteprojeto do Relator da Comissão da or-

ra é â forma pela Dual o Estado assegurará esse direito. A Comissão

de Ordem Social n§o pode furtar-se do dever de cumprir com essa abri

gação social.

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EMENDA 7509~-$ ~
------ ----=-=-=~=--:=-

Ao artigo 2º acrescente-se mais os seguintes itens:

Constituinte ANTONID CARLOS KONDER REIS

/1;' /li ,

'LIENAIlIO/Coiil"iO'SUIColIl'r-'

al\.~ 1M s,g; 11

EMENDA 750970-7" - igualdade de direitos, quanto à participação em progra
mas sociais e nos benefícios e vantagens deles decorreq
tes, entre o trabalhadores com vínculo empregatício pe,E.
manente e trabalhador avulso.

- apoio às cooperativas obedecidos os seguintes critérios:
a) liberdade de constituição.
b) atuação em todos os ramos da atividade humana;
c) livre administração, ressalvada a obrigatoriedade de

aI ternãncía no exercício das funções diretivas;
d) acesso aos incentivos fiscais;
e) imunidade fiscal das operações econômicas entre a co~

perativa e os associados ou entre cooperativas, rel~

tivas a serviços ou atividades que constitua'D seu ob
jetivo social.

= --'--_TUTO/.JUSTIP"CA;iO---------------..,

Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão da ür-

dem Social.
Acrescente-se ao artigo se mais um item com a seguil}te reda-

ção.

"VI - serão diretas as eleições sindicais de todos 'os graus,
nas quais é vedado aos membros dos corpos dirigentes
reelegerem-se para quaisquer funções no período subse

QÜente".

- instituição 'da ação comunitária, através dos '--Conselhos
Comunitários que, na forma da lei, operarão mecanismos
destinados à elevação 'da capacidade das pe:ssoas e comunl
dades de prever para prover".

JUSTIFICATIVA

No 5ubstitutivo do Relator da Subcomissão dos Direitos ~os
Trabalhadores ,estava consignado o princípio da eleição direta para a composição dos
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6rgãos 'dirigentes dos sindicatos de todos os graus. O Substitutivo do Relator supri

u este princípio. A emenda visa restabelecê-lo e acrescentar a regra de não r~iei

ção. O princípio é derocrãtãco e assegura a independência e afirmação do' movimento
sindical. •

DA-7S0971.5
.CONSTITUINTE ULDJRICO PINTO

~"Afl.TIDO~

JMDB/B3

JUSTIFICAÇÃO

A redação anterior ficou pouco abrangente pàra um as

sunto de alto interesse para os beneficiários de pensão deixa

da pelo servidor público.

É ind1spensável que a Constituição fixe norma defini

tiva que evite interpretação restritiva dessa concessão •

COMIssAo DA O~DEM SOCIAL

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

AUTO.---------------

CUNHA BUENODEPUTADO

= TUTO!oIUSTIfICação ,

,..,., .&.IIl...JUo/caMI••la/.uacolllulo----...-------,Cria o Si~tellla Uni ficado

de Saúde e de fine os seus re _

Cursos e a forma ele dlreçao~

EMEIlTA
=_-'-_~ -----~--T[XTo/"USTIFIC ..qio----------------...,

.,- 'L1NÀ"IO/cOMISSÃO/SUlltOMI$!;.O-----------

[:J

Inclua_se no artteprojeto de texto constitucional /
.18 parte relativa à Saúde, Seguridade e Nelo Ambiente '
gulntes dispas! ti vos ; • os se-

Dê-se ao inciso VIII, do artigo 2", do Substitutivo da

Co~ssão da Ordem Social, a seguinte redação:

Unlf1cado "Art_: ... Compete ao Poder Público criar um Sistema
de S.ilOde, gratuito. universal. federado, eqoitatl_

vo, descentral12ado e de gestão democrática.,

"VIII - gratificação nata11na, na forma da lei."

. § tEr - A iniciativa pcâveca poderá partIcipar de /
forlla complementar à rede oficial sob a forma de ne-1ss#o
dos serviços de saúde. . ' I"' ...... g

JUSTIFICAÇÃO

DOS NEGROS, DAS MINORIAS E DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS

r:-r-----------;------ TlXTO/.lulTl'.cAÇio------------------,

remetêmo-

AUTCIII---------------

vem caber num texto constitucional, razão pela qual

DEPUTADO CUNHA BUENO

A matéria como vem tratada no Substitutivo pode consa

grar várias injustiças a diversas categorias de empregador (in

dustriários, comissionistas).

los à lei ordinária, aliás de acordo com a prática vigente, p~

dendo o Congresso Nacional, ante mudanças sociais e econômicas

do País, estabelecer modificações no sistema, quando isto aten

da melhor os interesses dos trabalhadores.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Adema1s, parece-nos que o fatõ de fixar-se a forma e

os parâmetros para o pagamento da gratificação natalina não de

.,..... ....u.lO/cOIlI••lo/.....cO.I..lo-----------

d Art ...... O custeIo -do Sistema Unificado de Saúde I
ecorrcrd da destinação de um mínimo de 13" ( treze no

to ) do ot;çamento d U 1 I ,.. r cen-,
d .a n ~o, dos Estados, do Distrito federal

os TerrIt6rIos e dos Hunlclpios, além da alocíç:lo da rcceit~
:r:venIcnte da cobrança de- um imposto sobre produtos c e t.tvr.,.s; ;5 nocIvas à saúde, que será 19u31mcnte repartido entre o

s ema UnI ficado de Saúde e a Seguridade Social.

Durante os anos da ditadura Imposta pelo golpe mili
ter de la de abril de 1?64, sob o império da violência e do I

arbítrIo, da incúria administrativa e da cc r rupçãc desenfrea
do, :0 setor de seõce foi um', dos mais atlngidos, nao s6 devido

~ alocação insuficiente de. recursos para atender às necessida
des. da popuLação ,; mas, também, devido à falta, de formação de I
recursos humanos, bem como à ausência de uam justa remuneração
e aperfeiçoamento dos profissionais do setor e à sua correta /

dlstr1bu1çao.
Além desses problemas, observamos a domfnação cada /

vez maIor da área de saúde pelo setor privado, domlnado por /

torte merc:anti1.1smo, tornando a medicina um privilégio de pou
cos a ro r tunedos , Assim, buscando subsídios para a recuperação
do setor de saúde, propomos a criaçao de um s rs eena Unificado /
de Saúde, gratuito, universal, eqUitativo, descentralizado e de
gestao democrática, ou seja, um sistema que garanta concre temeg
te a saúde como dIrel to de todos e as-seguré o acesso a ela in 

distintamente a todos os brasileiros.

JUSTIF'ICAÇllO

. . S 20 - A direçaó do Sístema UnlUcado de Saúde se-
r' exercIda por organismos colegiados e paritários formado
por representantes do covernc e dos trabalhadores,'assegura:~
da a presença de representante dos empregadores.

Art. 82 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e de re
cursos naturais, em terras indígenas, somente poderão ser desenvol=
vidas como privilégio da União, no caso de exigir o interesse nacio
nal e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consü
mo interno, e exploráveis, em outras partes do território brasilei~
ro.

AUTOII--- _

DEPUTADO CUNHA BUENO

COMISS~ DA ORDEM SOCIAL
Wr---------~i ....UIMO/COIUIIlo/lU-COlllulo

C

EMÉNDA 750972-3

l:

r;"I-----------.,.----n.To/..ulTlfICAÇão------------------,

P R O P O S T A

Consti
comunida-

NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 16.

Art. 16 - Aos beneficiários de pensa0, por falecime~

to, qualquer que tenha sido o evento causador do óbito, asse

gura-se a manutenção da totalidade dos proventos, vencimentos

ou remuneração, gratificações e vantagens pessoais a que fa

zia jus o.servidor falecido.

Alterar a redação.
Art. 82 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e rique

zas naturais em terras indígenas poderão ser desenvolvidas com priõ
ridade da união, no caso de exigir o interesse nacional, ouvid~ Õ
Congresso nacional.

JUS T I F I C A T I V A

A idéia expressa na redação não deve constar da nova
tuição devido ao seu caráter limitativo e prejudicial as
des indÍgenas.
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Entende-se que, em principio, as atividades de pesquisa, la
vra e exploração de minérios e r2quezas naturais em áreas indigenas~
deverão prioritariamente ser desenvolvidas por empresas estatais pú
b1icas, quando se tratar de minerais estratégicos necessários à s;
gurança e ao desenvolvimento nacional. Em casos excepcionais ess;
direito poderá ser estendido ás empresas privadas nacionais e somen
te por alto interesse nacional, respeitando e resguardando o espaçõ
social, cultural e econômico indigena.

'EMENDA 750977-4
PJ CVNHA BUENO

_________ ..LEIfA"IO/co...s.io/.u.CO.I..io-- .......,

t:=ÊOMISSAO DA ORDEM SOCIAL
1':'1- 'TIEXTQ/"u!ITI'ICAc;ÃO----------------~

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do artigo 34 do substitutivo
do relator da Comi~são da Ordem Social.

DEPUTADO CUNHA BUENO

'EMENDA 780975-8
(!l

AUTOft------- _
~ ...JtTIDO--

PDS .

" Art. 34 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·········i·:·~~~t~ib~i~ãodos empregadores.

JUSTIFICATIVA

1":"1r--'--------------TlllTO/olUITI'ICAçio,- - - - - _ - - - - - - - - - - -

Dê-se ao parágrafo 2., do artigo 2., do Substitutivo da
Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
,..-------;----- PLlulllo/COlillldo/.UlCOMtulo--- _

fJ ~O"TA--.-

"ooI06/B7 . Elimina-se do dispositivo a sua expressão final que trata da
base de cálculo da contribução das empresas.

Trata-se de matéria de âmbito da legislação ordinãria, tal co
mo ocorre com o inciso II do mesmo artigo, que se refere apenas _a
"contribuição dos trabalhadores", sem definir a respectiva b;zse decã!
culo • A legislação ordinária caberá regulamentar a base de calculo das

, contribuições de empregadores e de trabalhadores.

..LIIfAR'OICOMI3.iO/.lJICO.1Uio-----------J ~DAT"~tJ COMISsAo DA ORDEM SOCIAL ê09I O6IaZJ
1':'1- TlltTO/olUSTI'ICAÇÃO-----------------,

Suprima-se o artigo 35 ~o substitutivo do relator na Comissão da O~

dem Social.

§ 2· - O seguro-desemprego será financiado por parcela

do Fundo de Seguridade Social (art. 34) que constituirá um fu~

do de garantia co1~tivá do emprego, com administração tripar

tite."

EMF..NDA 780978.;f
I: CUNHA BUENO

AUTOIt-- _

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA

Trata-se de especificar apenas que a administração do

fundo será constituída de empregados, empregadores e governo p~

ritariamente. Tá1 principio, em entidades do gênero há que se

......--------- PLlÚIUO!COIlI..lo/.uKO..ulo--- _

f:J COMISSlI.O DA ORDE!' SOCIAL

impor segundo a praxe internacional, sobretudo da

Internacional do Trabalho.

base
so-

O preceito referido estabelece que a folha de salários é
exclusiva para cálculo de contribuições destinadas ã seguridade
cia!.

A expressão "seguridade" abrange apenas os beneficios pagos em
dinheiro ao trabalhador, decorrentes de eventos expressamente previs
tos e outros beneficios também taxativamente indicados no texto.

Se aprovado o dispositivo tal como redigido, entidades hoje e
xistentes e que vêm prestando relevantes serviços aos traba1hador~s ,
como SESC, SENAC, SESI e SENAI, ficariam sem receita e em decorren 
cia seriam automaticamente extintas.

Por outro lado, a fixação da base de cálculo de tributos e con
tribuições é matéria de legislação ordinária, como se verifica do
próprio texto constitucional que a ela não se refere quando regulame~

I ta a cobrança de tributos •

Organização

AU"OIt---------------EMENDA 78097&1)
(!l CUNHA BUENO

EMENDA

r-r- '&...A"lO/co••••~O/luteO....Io-----------mC CN'IS~'!i('l Dl'< OP.DFM ~OCIl\L

EMENDA
Inclua-se, onde couber, na seção II do Capí

tulo II - Seguridade Social, ào Subst}tutivo õa ComiEsão VII:

liA todo cidadão bresileiro com mais de 65

anos, indepenélente de prova õ" recolhimento õe contribuiçi'ic pr!:
v~cenciária, e Uni60 pagará um e::alário-mít,imo, a títulQ de apo
sentadoria."

iMENDA 780979-1
L!Jc:: Cl1MHA RlJE:TO

auTOIt-- _

JUSTIFICATIVA

n~!ão incidirá nenhum tipo de âmpoe tio sobre

proventos õe npose.r,tadcn::iê" t: pensões".

O sistema tributário tem como objetivo rr,aior
a promoção da justiça social, da qual a distribuição de renda
é· um dos instrumentos. É injusto que o aposentado cu o pensio

pis::ta, qne j~ contribuíram com o fruto de ~eu ..tr2balho, durante...
rrmitof: ano~, tenhaIfl sobrFcargi'l tributária.

JUSTIFIC:ATIVA

Nada mais justo do que o pagamento de um sal~

rio-mínimo, a título de aposentadoria, para todo cidadão maior
de 65 anos de idade. Afinal, esse provento, ainda que insufi

ciente para minimizar a miséria absolutn em que vivpm milhões

de idosos no Br?sil, é o ponto de perti~a par~ o eetabelecimen
to de um f:istema mais concreto ôe justiça e::ocial.

A média de viõa do brasileiro ainda é infe
rior a õe outros povos - ce~ce de 60 ~nos de idade -, não obs

tantp estar comprovrdo, por õados Gc Oxgarizaç2o Internacional
do Trabalho, que o brcsileiro é o qu~ rn~i5 tr?balha ~ menoE des
cansa.

As õespesas que a Uni;;o terá com o pagamento
desses proventos serão irrisórias, em comparação com es rique
zas geradoS pplo trabalhador.

Irtclll?-Ef"', c-nélp couber , no

Comi~s?o de Orõem Social:

Subs-ti.tutivC' de
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f>LUÁRlO/cOIlISlÃo/.UlctClIlIUio---------__

~".l"TIOO~

PMDA

AUTOR --,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

GABRIEL GUERREIRO
[J..---------- PI..ENA"IO/cON1SSÃr:/SUBCONISSÃO------- _

AUrDIt---------------

I!Jc: COMISS~O DA ORDEM SOCIAl

EMENDA 750980-4
'(!l DEPUTAÔO PAULO PAIM

i!J
Inclua-se onde couber no substitutivo da Comissão da Ordem Social, ria
parte referente aos direitos dos trabalhadores.

r:-r----------------TExTot.,lUSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. A trabalhadora rural terá os mesmos direitos assegurados aos tra~

balhadores rurais e urbanos.

Justificativa: A mulher camponesa trabalha ombro à ombro e sol a sol
co~ o homem no campo. Só que num dos absurdos desse país a mesma não
tem os mesmos direitos que o homem. Pelo outro lado a mulher trabalha
dora tem os mesmos direitos que o trabalhador urbano.
Com esse artigo estamos resgatando uma dívida histórica que esse país
tem com a mulher çamponesa.

DE-SE AO ART. 90" A SEGUINTE REDAÇAO

Art. 90 - A fauna e a flora serão protegidas, na
forma da lei, que estabelecerá áreas mínimas de
preservação, por unidade federada, sob forma de
parques naCionais, reservas biológicas e outras
unidades equivalentes.

Justificativa

COMISSAÕ DA ORDEM SOCIAL
P&.IMA'l.Io/calll.s'la/.UlcOllluio- _

'(EMENDA 750981·2
eu DEPUTA~O PAULO PAIM

.""'0----- -,

A proteção da fauna e flora somente será fetiva,
se garantidas áreas mínim~s de preservação, que propiciem a man~

tenção equilibrada dos diversos tipos de ecossistemas.
Neste sentido torna-se mprescindível a adição,

ora proposta, no sentido dd mais clara ~ inequívoca garantia da
preservação dmbiental.

AUTOIt _

gabriel guerreiro
·EMENDA 750984=7
tJ I es:~~~~
tJ ...ONMISSAO DA ORDE~L.;~~~o;'~••ol.uo"."'io------------,J tDVôT&fil]

Art. O acidente do trabalho, quando comprovada a culpa por parte do em
pregador, será considerado crime nos termos que a lei definir.

i!J _
Inclua-se onde couber no substitutivo da Comissão da Ordem Social, na
parte referente aos Oireitos dos Trabalhadores.

Justificação: O Brasil hoje é considerado campeão mundial de acidentes
do trabalho, são mortes e mutilações que não podem continuar acontecen
do, por isso estamos propondo neste dispositivo a regidez com que o as
sunto deve ser tratado.

r:-r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio----------------"---,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dá nova redação ao inciso IX do art. 8º

EMENDA 750982·1'

Art. 8º - Exigir, para a instalação de atividades po
tencialmente causadores ~e degradação do meio ambiente, estudo pré-'I
vio de impacto ambiental, por entidade clentífica nacional, ori- .
oritariamente de caráter regional, cuja avaliação será feita em au
diênc~a pública.

JUSTIFICATIVA

AUTO"-- --- ----

A expdriência histórica dem~onstra a ncessidade de cer
car a decisão final de atividades potencialmente negati-
vas para o,meio ambiente, de maiores cautelas. A proppsta obje
tiva condiclonar essa decisão a estudo científico ~onfi~vel, prévio
publicamednte discutivo.

Suprima-se o art. ~~

Proposta de Emenda

A inclusão do art. 26 no Anteprojeto da Comissão de

Ordem Social (~II-b - Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Am~i

ente) tem suscitado justificada reação em ponderáveis segmentos

r:-r TEXTO!oIUSTlfICAÇlo---- --,

EMENDA7sõ985:s
tJconstituinte MAURO BENEVIDES

...,T7'==;;::::;:-;r.:o-==;:;<=,i~NÁ"l:/CO ..ISaiO/IU.COMISSÃO------------,

da Saude,Seguridade e Meio Anbiente

Emenda (adit~va)

A primeira parte do art~go Já existe na atual Constitu~

ção para proteger os militares, e não há motivo para que deixe
de figurar na Lei Maior ora em preparo.

t necessário, porém, que esse tratamentQ dispensado aos
OficJ.ais das Forças Armadas seja estendido aos func~onár~os p~
blicos c~vis da União~ reconhecendo-lhes a estabilidade que lhes
vem sendo assegurada desde o Estatuto dos Func~onários Públicos
Civ~s da Un~ão - Lei n9 17i~, de 28.10.52.

A proteção const~tuc~onal se faz necessária no momento
em que circulam J.nsistentes rumores de que se pretende acabar
com a estabi12dade QO funcionár2o público, garantia tradicional,
a pretexto de cortes orçamentários.

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, o seguinte ~rt~go:

"o Ofic~al das Forças Armadas só perderá o posto e a patente
se for declarado indigno do of~c~alato ou com.ele incompatí~el ,
por dec~são de tribunal m~l~tar de caráter permanente, em tempo
de paz, ou de tr~bunal espec~al em tempo de guerra. Da mesma fOE
ma, o funcionár10 públ~co civil só perderá o cargo ou emprego em

virtude de ~ondenação em ~nquérito administrativo ou por sente~

ça judicJ.al, no caso de ser vitalícJ.o."

r:-r TEXTO/.,lUSTIFICAÇ;,O -,

da sociedade civil brasileira, uma'vez que inviabilizaria entida-



des de previdência privada, subvencionadas para favorecer os seus
i

segurados com melhor padrão salarial}quandO vierem estes a postular

aposentadoria.

Tradicionalmente utilizado, o critério possibilita a

renovaçao de mão-de-obra, visto que, ao atingir o tempo de serviço,

o empregado passaria à inatividade, abrindo oportunidade de vagas

para aproveitamento de outros servidores, numa rotatividade benéfi"

ca as instituições.

Por isso, é de esperar que a Comissão. acolha a preseg

te proposta.

JUS T I F I C A ç 11. O

Entendemos que,o déficit interno tem que ser contido,

e nada mais justo que os servidores poderem comprar os imóveis

funcionais que ocupam. Isso significa retirar da responsabilid~

de do Governo Federal o ônus da administração de milhares d~ ~

nidades funcionais, o que acarreta prejuízos incalculáveis aos

cofres públicos.

--- - - - - - -: TEX-OI.lL,;, ... =':";to--__.__ ------ _ ---- ----

maioriabrindad~s q~e somos com moradia gratuita, enquanto a

da população não tem, se quer, um teto que a proteja das intem

peres. Neste sentido esperamos contar com o apoio de todos eo~

tituintes.

Compreendemos que n? início de Brasília havia a nece~

sidade de oferecer ao servidor moradia gratuita, como atrativo

paFa trazê-lo de outros Estados a uma capital em fase de estr~

turação.

Hoje, no entanto, manter esta mordomia não faz o menor

sentido. O Governo não pode, em plena crise, manter um tratame~

to desigual para com os servidores. com grandes prejuízos para

a Nação. Nós, parlamentares, funcionários do Legislativo, do j~

diciário e do Executivo, não podemos mais ser privilegiados

concos-s.ic ,

0" --P.. 'tTlDC

L_ E'oDB

____ 000 oo. '_0 o.' . _

":ur C.~r."31.:i I.U ill1~e :.;éJ.son Ce r r.e i r o

r rr, o s , (_'le t.r nharn em ncvcr-r ro de 1979, ou à data de sua

Inclua-se 11a sCç'ão IV (liDas d í sposi.çôes t.ransa.tiôr La s ")

é:o Capítulo fI co SucstlCutivo do relA.tor o seguinte art1.go:

CJJOOS até a data de promulgação desta Const1tuição serão revi~tos, a

fiITl f:C C:'.le s e j a restal..elecido o val.oz. real, ca l.cu) ado em salári.cs J~í

Os bf~n8f;:cJ os de prestação continuada CCIJf.Ó:

I, J
l

EMENDA 750986-3l'J --._L"T"_o__~~~o~==--o-o ----]

o~J

aJ~tGprojato aprovado na Subcomissão da Saúde, Seguridade e ~cio l_~bi

o teor Ga emenda corresponde a dispositivo incluíao ~o

um

rr;;'''ItTID0;J

PMDB/GO
"UTOIt-------_~~~--,.--

Dê-se ao caput do Art. 46 do substitutivo do relator a seguin

te redação:
Art. 46. As açoes e serviços públicos de saúde constituem

sistema organizado de acordo com os seguintes principios: ( ••• )

JUSTIFICATIVA

r-~-------- PLINA"'IO/CONISSÃO/IUICO,.ISSio---- _

EMENDÃ7S098ã-:(f
tJ Deputado João Natal

r=---------------- TEXTO/.JUSTIFICAÇio----- ...,

associaçcescpte, e corresp0n~e a antiga e justa rGi~indicação das

àe âpc[:entn(~os de toco o' raís.

EMENDA 750987-1
(I CONSTITUINTE CARREL BEN~~~·DES ) [J p~~;DD J
l: COMISSÃO DA ORDm,ts~'C';;L'ÃD/.u.cD., ..ÃD-----------J f:J7!'hJ&J
..,..----------------TuTot.,lUSTIFICAÇÃO--------- -,

os

p::r-PiP."'T1DOWl
~MDB/G~

Acrescente-se às Disposições Transitórias, do Antepr~

jeto aprovado pela Suhcomissão dos Direítos dos Trabalhadores e

Servidores Públicos, o seguinte Artigo:

Este texto é para compatibilizar a redação do mesmo cOm

Jioens do assunto explicitado dando-lhe maior clareza.

L,---- -- -J

EMJENDA 750989-8;
@Deputiado João Natal

to Federal, que se encontram a disposição do Executivó,
~ I IDe-se ao caput do art. 47 do substitutivo do relator a seguin- I

te redação.

....... PLENARlO/COMISSio/IUICOMISSio-----_-----

tJ ORDEM SOCIAL

.., TI!:XTO/.JU:sTIFICAÇio---------:..,...~----~.,

aLegislativo e Judiciário, assegurada preferência

- A União, observado o prazo de 90 (nove~

ta) dias da promulgação desta Carta

alienará todos o~ seus imóveis funcionais, no . Distr!.

"Art.

seus ocupan teso." Art. 47. Compete ao Estado, mediante o Sistema de Saúde:

Parágrafo Onico - ~ei Complementar disporá sobre a

forma de financiamento para a aquisi

( ...)

ção das referidas unidades habitacionais, conforme os

vencimentos de cada servidor."

O substitutivo, nessa parte, é incompativel com os principios

democráticos de uma sociedade aberta e livre. Primeiro, porque in!
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, be a iniciativa pr1vada individual, fundamento da ordem econômica.,.
Segundo, porque interfere, para impedir, o livre exercfcio de pro-

fissão, offcio ou trabalho, observadas, apenas, as condições de ca

pacitaçâo profissional. Terceiro, porque pressupõe que o atendimen

to estatizado das necessidades de saúde seja melhor, bastante e su

ficiente, e que possa dispensar a iniciativa individual.

CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

vos".

AUTOR--------------

Daí, o acréscimo, ao dispositivo, da expressão: de fins lucrat!

COMISSI10 DA ORDEM SOCIAL

abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

EMENDA 750992·8
l:J

ora

trad!Tais premissas não correspondem, à toda evidência, as

ções e à realidade nacionais, e, por isso mesmo, a emenda que

se apresenta.
r;; TEXTO/olUSTIFICAÇÃO --,

Dê-se a seguinte redação ao artigo 61:

"Art. 61 - à vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive
as receitas de empresas estatais, para constituição ou manute.!!
ção de entidades de Previdência Privada de fins lucrativos".

JUSTIFICAÇAO:

I.!.J'

É.MENI!Il.

Acrescente-se ao Art. 2 da Seção I (Dos Trab3lhadores) o se

guinte parágrafo quarto:

§ 4g - Para determinação do valor do salário mínimo, serão

tomadas em consideração as despesas necessárias com alimentação,

~oradia, saúde, higiene, transport~,-vestuárioe lazer.

JUSTIFICAÇ1l0

Para que-se evitem interpretações simplificadoras do concei

to de "necessidades vitais bási.cas" do trabalhador, constante do

item 111 deste Artigo, julgamos oportuno e adequado fázer constar

igualmente do texto constitucional sua explicitação.

I)ldiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada

sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdência social
apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pe.!!
sarnento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar p~

ra prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice éstá igual e uniformemente

sistematizado na unidade do direito previdenciário brasileiro.

A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas

pelo Congresso Nacional, como foi o caso da Lei 6.435177, que regulamenta e
fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, serão respeit~

das • Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhad.9,
res brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concr.!:.
tizar-se um ideal de justiça, tranqUilidade e paz social tão almejado e co.!!
quistado após longos anos-de estudos, debate'? e nêgociaçães com os empresários
e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de cerda de seis

0(,1 mais milhões de brasileiros.

~7S0991:0
[:J CONSTITUINTE MAAIO LIMA

1":'"1--------- PLf;HÂRIO/cOM'sdo/suacOMluÃO -,

ro-lISSIlO DA ORDEM SOCIAL

=--------------.,...TUTOI"USTI~IC ..çiD----------- _,

A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingi.!!

do instituições de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam benefi
cios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças,

abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

Daí o acréscimo, ao dispositivo, ~a expressão: de fins lucrati

vos".

Dê-se a seguinte redação ao artigo 61:

"Art. 61 - I: vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive

as receitas de empresas estatais, para constituição ou manuten

ção de entidades de Previdência Privada de fins lucrativos".

JUSTIFICAÇ1lO:

Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada

sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da previdência social

apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pe.!!
samento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar pa

ra prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente
sistematizado na unidade do direito previdenciário brasileiro.

CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA

COMISSI10 DA ORDEM SOCIAL

r.r--------------- TUTO/JUSTIFIC...çio--------------_~

Dê-se a seguinte redação ao artigo 61:

"Art. 61 - à vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive

as receitas de empresas estatais, para constituição ou manute.!!
ção de entidades de Previdência Privada de fins lucrativos".

A soç~edade precisa readquirir confiança de' que as leis votadas
pelo Congresso Nacional, como foi o caso da Lei 6.435177, que regulamenta e
fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, serão respeit~

das. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhado

res brasileiros apoiados por setecentas empresas que os etrpregam, viram concre
tizar-se um ideal de justiça, tranqUilidade e paz social tão almejado e con

quistac;lo após longos anos de estudos, debates e negociações com os empresários

e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de cerca de seis
o~ mais milhões de brasfIedrns ,

A formulação radicalizpds não distingue o joio do tr~go, atingi~

do instituições de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam benefi
cios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças,

JUSTIFlCAÇl10:

Indiscutíveis propósitos sociaiS justificam previdência privada
sem fins lucrativos, de caráter compleme!!tar, distinta da previdência social

apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pe.!!
sarnento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar p~

ra prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente

sistematizado na unidade do direito previdenciário brasilel!o.

A sociedade precísa readquirir confiança de que as leis votadas
pelo Congresso Nacional, como foi o caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e

fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, serão respeit~

das. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil t rabalhado
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res brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concre
tizar-se um ideal de justiça, tranqeilidade e paz social tão almejado e co;

quistado após longos anos de estudos, debates e negociações com os empresário-;

e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de cerda de seis
ou mais milhões de brasileiros.

ou graduação que teriam sido assegurados a cada beneficiário desta anistia, ~n

clusive as diferenças atrazadas, até a data Ílo falecimento.
§ 79

- Caberá à União prover os recursos financeiros necessários à aPJ.ic!!

çâo' da anistia de que trata o presente artigo, ressalvando o disposto no pará

grafo único do art. 38.

A formulação radícalí.zada não distingue o joio do trigo, atingi,!l

do instituições de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam benef.!.

cios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças,

abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

§ 8º
- O disposto no parágrafo anterior não inclui as indenizações perti

nentes aos trabalhadores do setor privado.

JUSTIFICAÇÃO

Daí o acréscimo, ao dí.sposd tivo, da expressão: de fins lucratl

r::'----------------TEXTO/~uSTIFICAÇÃO----------------_.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se nova redação ao Art. 26 da Comissão da Ordem sociat.
Art. 26

vos".

,EMENDA 780994-4I!: AUTOR

~,Deputada Constituinte RAQUEL' CAPIBERIBE

J rLtNÀfllo/.eONISSÃo/sutlCOIiISSÃO--- ---.

C: CDMISSÃD DA ORDEM SDCIAL

trP!PAnTIOO~
PMDB/AP

~OATA~
09/06JB7

o presente substitutivo visa dar a verdadeira abrangência na questll

da anistia, uma vez que a redação do art. 26 do substitutivo dessa Comissão Te-_

mática restringe a anistia" excluindo do seu alcance inúmeros brasileiros já

anistiados por leis anteriores e não beneficiados pelo cumprimento das mesmas.

Vale ressaltar que o parágrafo 29 , ora proposto ao substitutivo, vi

sa resgatar a dívida para com anúmeros cídadões que, embora contemplados com
a aru.st ía concedida pelo Decreto Legislativo nQ 18 de 15 de dezembro de 1961,

não foram beneficiados em virtude da promulgação do Decreto-lei nQ 864 de 12

de setembro de 1969 que revogou o artigo 2Q daquele dipãoma legal que estabe

lecia os "Direitos dos Anishados".

Deputado HERÁCLITp FORTES

- I: concedida ani~tia ampla, geral e azrestzí.ta a todos que, no período

compreeendido entre 02 de setembro de 1961 a 10 de fevereiro de 1987, foram puni

dos, em decorrência de motivação pol~tica, por qualquer diploma legal, atos de ex

I , ceção, atos anstatucronaís , atos comàlementares e por sanção disciplinar impos
ta por atos administ:rativos.

§ lQ

!EMENDA 780995-2 I

tJ
,..-, PLE",.R,o/cONISSÃo/s.JllCOllllssio-----------

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
r-r-r TtXTO!"USTIFICAÇio --,

- A arust.ia de que t:rata esse artigo garante aos anistiados Clvis e
ml1itares, desde que requer.ida até vinte e quatro (24) meses após p:romulgação

resta Constituição, a reltegração ao serviço atavn, recehimento das indemzações

calculadas na base aos vencimentos, salários vantagens e grahflcações atraza

das, com seus valores cdrraçídos a contar da data da purução , promoções de car
gos, postos graduações ou funções, com equiparação aos seus pares que permanece

rem em atividade até a mai~ alta posição atrnqrda na escala hierárquica, compu- .

tando-se o período de afastamento como tempo de efetivo serviço para todos os
erertos legais, inclusive prevãdênoaa privada.

§ 2Q

- Os direitos estabalecados nesse artigo e seus parágrafos ficam 19ual

mente assegurados aos abrangidos pelo Decreto Legislativo nº18 de 15 de dezembro

de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos considera

dos crames políticos ou infração dís ciplinar de mesmo nome, bem como aos que ti

veram processos em tramitação na área administrativa ou ações no Poder JUdlCiá

rio sustados pelo Decreto-lei nº 864 de 12 de setembro de 1969.

§ 3º

- São consideradas preenchidas todas as exigências dos estatutos e de

mais Iais que regem a vida do servacor civil ou militar, da Administração direta

e indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeltas, no que respeita à

reintegração, promoções por antiguidade, merecimento, escolha, e em ressarcimen
to de preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e não preva
lecerão quaisquer alegações de prescrição, decadencia ou renuncia de direito.

Acrescente-se "in fine", no art. 61 do substitutivo da Comis
são da Ordem Social, a expressão "DE FINS LUCRATIVOS".

A redação final seria então:
"-

Art. 61 - ~ vedada a apllcação de recursos públicos, inclusive
as receitas de empresas estatais, para constituição
ou manutenção de entidades de Prevldência Privada de
fins lucrativos.

Just~ficação:

Indiscutívels propósitos SOClalS justificam previdência priva
da sem fin3 lucrativos, de caráter complementar, distinta da prevldêE
cia soclal apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de c2
da uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ldeais soclais e
na preocupação de poupar para prover a sobrevivência, a invalidez e a
velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do direi
to previdenclário braslleiro.

A sociedade precisa readquirir confiança de que aS leis vota
das pelo Congresso Nacional, como foi o caso da Lei 6.435/7Z, que re
gulamenta e flscaliza as atividades das entidades de previdencla pr~

vada, serão respeltadas. Foi acreditando neste respeito que um m~lhao
e oltocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados por setecentas e~
presas que os empregam, viram concretizar-se um idea! de justiça,tra~
quiIidade e paz social tão almejado e conqulstado apos longos anos de
estudos, debates e negociações com os empresários e autoridades do
país atingindo hoje uma população assistida de cerca de seis ou mais
milhões de brasileiros. '-

A formulação radicalizada não distingue o J020 do trigo, atin
gindo institulções de indiscutíveis propósito sociais, que integrali
zam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas,
geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimen
to econômico nacional:

<n1ISSÃO DA ORDEM SOCIAL

SENAroR CID SAB6IA DE C!\R\IAIID

Art. 28 _, ., ••••••••••••••.•••

Acrescente ao ar1:J.go 28 as segmntes orações;

Os processos de aposentadoria de servidor público, em tramitação, terão

respeitados terlos os direitos concedados pelas leis nas quais se fundaram.

JUSTIFICAÇÃO

:I:Inp5e-se a consagração dos direitos revelados nas leis em que se funda

ram os pedJ.dos de ap;:lsent:ad.oria, IIESITO ~ p~~~o par~ a nova ordem jurídica.

r.õ---------------- TEXTOIJUSTlfICAÇÃO------ -,

1'1.---------- PLENARIOICOl.llSSÃo/sUbCONISSÃO

ê

EMENDA 750996-1
tJ

§ 49

_ A Uniãoconcederá penção especial aos incapacitados e indenizará os
I ' (

dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em decorrência da repressão políti-

ca, cabendo-lhe o direito de ação regressiva, que será ifiiprescutível, contra o
Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas, sempre que se apurarem

responsabilidades por excessos cometidos.

§ 69
_ Os dependentes dos sevidores C1V1S e militares e traballiadores a

bragidospor esse artigo, já falecidos, ou deaapar-ecadcs, farão jus às vantagens

pecuniárias da pensão especial correspondente ao cargo, função, emprego, posto

- Frcam aqualmente asseguradas os benefícios estabelecidos neste ar
hgo aos trabalhadores do setor privado, dingentes e representantes sandícaí.s ,

quando, por motivos exclusivamente políticos, tenham si~o purudos, demi tados ou

compelldos ao afastamento das atividades prof'Lssaonafs em virtude de pressões o~

tensavas ou expedientes oficiais sigilosos, Computar-se-á para todos os efeitos

lega~s, íncíusave prevadencâárdcs, o período entre a demissão lmotivada e a aqui

srção da r:ova relação empreqatfcaa.

§ 59



226 • W - Comissão daOrdem SoclaI

f,MENDA 750997-9,
fi ",UTORC SENAOOR CID SAfóIA IE CAR\IALlD

---------- PLEHÂII;lOfCO~I"Ão/suaco"'~sio-----------tJ Q;MISsiIo DA ORDEM SOCIAL

f71----------------TElCTO/oluSTIFICAÇio-----------------,

Nova redação para o pará;Jl'afo 19 do item lU do artigo 13 do substitut1
vo do Relator:

JUSTIFICATIVA

A Emenda tem a finalidade de garantir o exercício da gre
ve qomo d~reito regulamentado pela legislação ord~nár~a, forwa ade 
quâda d~ concil~ação entre as correntes que defendem a greve mero f~

to social não sujeito a qualquer tipo de limitação, e as posições,p~

dominantes nos sistemas juridicos, da greve como direito cuja práti
ca deve coordenar-se com os interesses da soc~edade reflet~dos na le
g~slação ordinária amplamente debatida pelo Congresso Nacional.

Art. 13 ••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••

UI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - Noo se aposentará no cargo, função ou enprego aquele que foi ad

mitido por temPo certo ou para uma tarefa isolada.

JUSTIFICAÇÃO

A expressão "temPorários", cem relação a cargos, funçÕes ou empregos,P.9.
derá levar a dúbias interpnfta~s, haja vista os servidores que integram qua
dros temPorários em diversos órgãos públioos e que seriam prejudicados. A expres

sOO "admitido por tenpo certo" aterrle, de mJdo mais claro, ao pensarrento contado

no douto e respeitável substitutivo.

O d~reito de greve, por mais amplo, não deve sobrepor -se
ao interesse maior da sociedade ao qual deve adequar-se para não peE

der o seu signif~cado de arma dos trabalhadores utilizável na defesa

das Justas reivindicações mas nunca como meio de pressionar toda a
soc~edade na solução de uma disputa que in teressa apenas aos empre
gados e empregadores.

Ass~m é que o.§ 19 do inc. XXV deve ser suprimido ao dis-
por que "compete aos trabalhadores defin~r a oportunidade E! o âmb~to

de interessses a defender por me~o de greve", texto inspirado no di
reito de Portugal e que não reflete nem mesmo a solução global da
questão nesse País, cuja leg~slação ordinár~a prevê o direito de re
quisição c~vil dos trabalhadores pelo Estado nos ·casos de greve em
atividades essenciais.

oIlVTDR---------------Noo se trata de falar em nareação, haja vista que esta, no novo sistema,
. sempre irá pressupor a prestação de CCl!'curso e não há concurso para cargo, fun~o

ou' anprego por tenpo certo, expressão trabalhista oonsagrada por lei, na juris 

prudência e na doutrina.

EMENDA 751000-4
l!J DE'PUTADOC _ _ SAI,ATIET. CARVAT.HO

r---------- PI.'ENARIO/GOUI$SÂO/SUBCOM.SS.iO-----------

c: COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

=-- TIEJ(TO/~uSTIf"C...çio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA 750998-7
L!J AUTOR ] :r=.PMDBPAIlTIDO~C SENAOOR CID SAfóIA DE CARVALHO _ ~ _J

t sup~imido o inc. VI do a~t. 29 do Substitutivo

da Comissão da O~dem Social.

O ~efe~ido texto dispõe que além da ~emune~ação

variável será garantido um fi~o mensal o que contraria o sis

tema de ~emune~ação po~ p~odução, peça ou ta~efa que é sem

p~e calculado de aco~do com as unidades p~oduzidas pelo em
pregado sem a obrigatoriedade do acréscimo de um fixo e des

de que o total da remuneração variável excede o valor do sa
lârio-mínimo.

JUSTIFICATIVA

Amplia o item lU do árt. 13 do substitutivo do Relator:

,.,...---------------TEXTO/JUSTlfIC...çio-----------------,

Art. 13 - ..

r----------I'LEH,bUO/CONlllsAO/5UBCOlol.S:siO-------

j
~DATA~

f:J arossíiD DAORIEM SOCJAL êo9J0G~ J

lU - Voluntarianenta, após trinta e cinoo anos, para o hc:marn e trinta

anos para amulher, ress4vadas disposições legais relativas a aposentadorias e~

peciais.

r
JUSTIFICAÇÃO

Para..evj,tap-dubiedades no texto constitucional, ..tOJ:na-se efetl.vo e sa
Usfatério de logo rrencionar a existência de aposentadorias especí.ars , = o

caso de·magistraJos, etc.

A adoção de um fixo vi~ia t~aze~ Um ac~éscimo de

remuneração em todos os seto~es que adotam esse tipo de salá
rio sem a obrigatoriedade de um fixo mais' o variâvelw

DEPUTADO CUNHA BUENO
a\lTOII---------------

..,., TUTO/oJUtTlP'ICAÇio-----------------

r:-.-------~--'L..Â..o/cOIl'"lo/auaco•.lIlo-----------,
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

f:MENDA 751001-2
t:

f71----------------TEXTO/JUSTIFICAÇio---- --,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
PLlNAIllO/CONJ3sÃo/.uacO.wul.io------ _

.EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA

O art. 29, inc. XX]I do Substitutivo da comissão da Ordem
Social passa a ter a seguinte redação:

"Are>. 29 •••••••••••••••••••••••••••••••• ,•••••••••

Inclua-se onde couber, no Substitutivo da Comis

sao da Ordem Social:

Inc. XXII Greve nos termos da lei.

O parágrafo primeiro do inc. XXV do art. 29 fica

suprimido.

"Não incidirá nenhum Imposto direto ao assala

~iado que pe~ceber até 20 vezes o valor de um salário-minimo".
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."., TillTo'oIUITIPICAc:i o-------------------,

Dê~se.nova redação ao Art. 4 2 do Anteprojeto da

171----------,- 'L..UIO/co ....lo/.U.CCl.' ..io-------------,
VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~..,.~
'09106/87

tf

AUfOIll---------------

se deve esquecer, além disto, que a proteção
ocorrência de discriminação relativa
proteger.

CUNHA BUENO

EMEl~DA 781004·7
f!J

L Não
excess:va pode enseJar a
mente aquele que se quer

JUSTIFICATIVA

Entende-se por renda o fruto do dinheiro; ora,

o fruto do trabalho, isto é, salário; não pode ser confundl

do com o fruto do dinheiro, uma vez que o primeiro indepen

de de qualquer atividade produtiva de quem o detém, e o se

gundo lmplica no exercício efetivo de alguma atividade pro

dutiva. Limitamos a 20 vezes o salário-minlmo, com o objetl

vo explícito ae-evitar distribuição dlsfarçada de Lucro, a

través de salários milionários.

Comissão VII.

"Art. 4 2 • A lei protegerá o salário e especific~
rá os casos em que ele poderá ser re~i-

do. 1I

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
JUSTIFICAÇÃO

olUfOIll------------ _

CUNHA BUENO
,.- 'LI... i.IlI0/CQMI••lo/.UICOIlIAlo- _

tJ

EMENDA 781002-1
f!J

A proteção à família, considerada como valor fun
damental, deve se sobrepor a proteção do trabalhador, tornando
penhorável o salário para satisfação de pensão alimentícia.

Acrescente-se onde couber:
Daí propormos a nova redação àcima:

"É vedado às empresas
devendo a legislação
das que a impeçam."

a prática da rotatividade,
ordinária estabelecer med~

Quanto à, tiplficação como crime.
deflnltiva, ou temporária, de qualquer forma de
trabalho Já realizado, deve ela ficar, se for o
penal.

da apropriação
remuneração do
caso, para á lei

JUSTIFICAÇÃO

Além disto, talvez a "apropriação indébita" po~
sa vir a ser considerada infração penal, mas, não cabe â Const!
tUlção colocar a matéria desse modo genérlco e mal definido.

COMISSÃO nA ORDEM SOCIAL

EMFND!\

= TEllTO/olUSTlP'ICAÇÃO -,

AUTOIII---------------

CUNHA BUENO

r---~------ 'LUalllIO/cOlll.ulo/IUICOlll.ll1o-----------

tJ

EMEriDA 781005·5
{:J

A sistemática de dispensar empregados para adm!
til' outros, em suas vagas, com salário inferior, não é apenas
prejudicial ao trabalhador, comO também atentatório do lnte~es

se da economla n~cional que depende de um mercado lnterno co;
capacidade aqulsltiva.

O Sr. Márlo Amato, Presldente da Federação das
Indústrias de são Paulo, em palestra proferida por ocaslão de
simpósio que promovemos em nosso comltê político para exame de
temas constitucionais, disse preferir à rotatividade que a e~

pregadores não estlmulados a praticar em relação aos empregados
nos períodos de recessão aquela que os empregados praticam quan
do, nos períodos de prosperidade, o mercado de trabalho se aro
pIla. Trata-se de visão moderna do fenômeno social, consentânea
com os lnteresses éticos e econômicos em jogo.

A emenda visa inserir na Constltuição a eXlgên
cia de que, através da leglslação ordinária, seja obstada a "rõ
tatividade" pelas empresas.

Inclu?-se, onde couber , no Suhf=titutivo da

Comissão v.

EMENDA 781003-9
l: CUNHA BUENO

AUlOIll--------------- E'UfU'O--
PDS ,

II~~EO incidirá nsnhum rmposco direto ao ê.SSC:

Le r-Laôo que per ccber até 20 vezes o valor de em selér10 mí

nirrlo ll.

~---------------_TlllTOI..ulTl'IC..çio-----------------

".aNUIO/COIlI.I1Cl/.U.CO.I..lo--------r-r-----,

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIÀL
~~"T"--_

'ov06/87,

JUSTIFICATIV!'.

Dê-se a seguinte redação ao inciso XVIII,Art.2 2,
do Anteprojeto da Comissão VII.

"XVIII2. Descanso remunerado á gestante, antes e
depois do parto, sem prejuizo do empr~

go e do salário. 1I

Entende-se por renda o fruto do ~dinbeiro;

ora, o fruto do trcbalho, i~to é, selárioi 'não pode ser con

fund1do com o fruto do d.í.nhed r o , uma vez que. o pr:l:meiro inde

pende de qualquer at1viàaôp produtiva de quem o detém, e o

segundo implica no exercíC10 ~fetivo de elgurne 'ctividade pro
àutivp. Limit~rnos ~ 20 veZ~5 o salário-míúirno, com o obJeti

vo explíc1to de evitar destribuição disfarçada de Lucro, atra

vP~ de sôlár10? mi110nerios.

JUSTIFICAÇÃO

A fixação de prazos deve ser atrlbulda ao legi~

lador ordinárlo, ouvidas as autoridades médicas.
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CUNHA BUENO

.-... 1I[XTO/JltS,.I'~C..çiD------------------,

AutC)Il---------------

Ora se pretende atribuir, deverá cDadunar-se com a competên

cia de legislar que vier a ser atribuída à União, ao Estado e

ao M?nicípio.

~ .---~---'1.1IrfAI'lIO/COalI5Sic/SUICOalISSio-----------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 781009=8-'
t: CUNHA BUENOEMENDA

Dê-se ao art. 91 do Substitutivo da Comis
são VII a seguinte redação:

EMENDA 781006·3
t:
liJr---------- l'l-lNAJlIlCt/COllillssiv/SUICoaussioc: COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

._-- liA União, os Estados e os Municípios, ouvido

o Poder Legislativo, podem estabelecer, ainda que cumulativa-
.mente, restrições legais e administrativas visando à prote
ção ambiental e à defesa dos recursos naturais, indenizando

em moeda corrente os proprietários, na razão direta das limi

tações a serem estabelecidas."

EMENDA·
Altere-se a redação do art. 94 do Substitu

tivo da Comissão VII.
"Art. 94 - suprimir "preservação e/ou recom-

posição" e acrescentar em seu lugar, lia recomposição estéti-

ca ll
•

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

A preservação do meio Ambiente significa a

manutenção tal corno se encontra, o que em muitos casos será,
social e economicamente .. muito mais prejudicial, do que sua

utilização condicionada, devendo, todavia, aquele que faça a
exploração mineral, ficar compelido à sua recomposição estét!

cav-

EMENDA

Fica suprimido o § 32 do art. 49 do Substi

tutivo da comissão VII.

~ TI.TQ/JUS'TI'ICAc:ifl-----------------,

EMENDA 751010-1-1
(J CUNHA BUENO

AUTCI"------------ _
DEPUTADO CUNHA BUENO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Corno está redigido, concentrar-se-á nas mãos
do Execut~vo demaziados poderes, sem que o povo seja ouvido"

corno recomenda-se nas democracias. E se evitará perseguições,
como Vemos"freqüentemente. Por outro lado, não é Justo haver

tais lim:ctações sem a respectiva indenização. Faz-se justiça
e evita-se abusos.

JUSTIFICATIVA

wr----------.:r
pl.lilâ'UD/Co.....lo/'UICDM'ulo

C

EMENDA 181007-1

l?

JUSTIFICATIVA

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL ..UTOJt--.:::.~::;::=========::;;_:_;.:;::;:T.;;;;;;:=~
CUNHA BUENO

A desapropriação é faculdade do Poder Públi
co regulada de manei:ra abrangente, compreensiva dos "serviços

de saúde". Não precisa ser explicitada em rel.ação a cada urna
das atividades privadas separadamente. Motivos de idêntica

*inspiração que os do dispositivo em tela justificariam a re
petição do princípio em se tratando de "serviçQs de educação"

e outros em que o interesse social é presentâneo.

A Constituição tornar-se-ia redundante.

O impulso desapropriador não deve ser esti
mulado porque a concorrência exercida pela iniciativa privada
não precisa ser eliminada. Sempre que se revelar insuficiente

ou inidônea, o Estado pode ampliar sua participação.
F~nalmente, nem sempre a desapropriação se

opera para atendimento do interesse da comunidade. A nossa

história administrativa registra desapropriações que foram e~

timuladas pelo desapropriado em função de seus interesses.
Não é preciso que o Estado desaproprie "ser-

l
viços de saúde". Atende melhor ao interesse público que o ES
tado deixa viver a atividade privqda e opte pe~~ ameliação. e

aperfeiçoamento dos s~rviços de saú~e-por éíe exercidos.

EMENDA -751011-0

~

"Art. 52-A propaganda comercial de medicamentos
tratamento, tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxl
regulamentada por lei. -

JUSTIFICAÇÃO

:f'ormas de
C05, será

CUNHA BUENO

Dê-se ao art. 52 do Substitutivo da Comissão VII
a seguinte redação:

A redação dada pelo Substitutivo é muito drástica

e investe contra urna atividade que deve ser objeto de lei

ordinária, mesmo porque se caracteriza pela sua diversi:f'ica

ção (comercial, artlstica, ideológica, etc.>.

Cercear a propaganda, a nível constitucional, con

:f'igura perigoso simplismo.

~~ PLI"'...IO/COlllssiO!SUICOl'ISSio--------------,

t:

EMENDA 781006-0

f!J

r."l,----------------- TU'ToOustl'ICAcit'-----------------,

~"T'-
'oru06/87

,...,~ 'L.IIfi.l'Kl/eoll".lo/IUlCOIlIUlo---------:---,

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
,..., TEllTO/olUITI'ICAÇÃO-----------------

Da nova redação ao caput do Art. 46 2 , do sub~

titutivo da Comissão VII.

EMENDA
( Dê-se ao Caput do art. 89 do Substitutivo

da Comissão VII, .a seguinte redaçãol

"Compete ao Poder Público. dentro da respec
tiva esfera de competência:"

JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria de distribuição de comp~

tência e de organização do Estado. Assim, a competência que

Art. 46. As ações e serviços de saúde públicos

e privadas integram uma rede region~
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um sistema organizado de acordo com

os segu1ntes principios:

lizada e hierarquizada e constituem ~DA 781014·4'
tJ DEPUTADO CUNHA BUENO

,..,.,~ 'LlNA"to/cON.sdo/au.cON.SSÃO-----------

t?COMISSAO DE ORDEM SOCIAL
~D'TA~.
Yu06J87

JUSTIFICAÇÃO

Deve ricar claro que o setor privado de prest~

ção ~e serviços, que abrange 80% da atual estrutura, é parte

integrante 90 sistema de saúde. Da rorma como roram redigidos

OS vários artigos que comparem o Anteprojeto do setor saúde

,.,-, TEXTO/JUST1F1CAÇÃO------------------,

DOS NEGROS, DAS MINORIAS E DAS POPULACOES INDIGENAS

Art. 80 - As terras ocupadas pelos índios serão demarcadas, a
eles cabendo a sua posse permanente, com direito ao usufruto exclusi

vo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas
existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dá-se a entender que o sistema será progressivamente estatiza P R O P O S T A

Dê-se i:'l seguinte re0açêo ?O êrt. tE f(J Fuhs

titptivo de' Comisspo VII:

Nova redação.
Art. 80 - As terras de posse imemorial efetivamente habitadas p~

los índios ou silvícolas serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse

permanente, com direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais

do solo e das utilidades nelas existentes.

princí
étnicos

Trata-

direito de navegação

de legislação ordinária,

O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o
constitucional da isonomia, uma vez que os outros grupos
participam da comunhão nacional não possuem este direito.

de uma medida discriminatória.
Quanto a utilização de cursos fluviais e

deve constar da futura constituição e sim

JUS T I F I C A T I V A

não

pio
que

-se

~.'TA--:-I
'ovO~J

;<
"I,;

do.

w"::; PLldIlIO/COIiI••• lo/aUlco.,..la

~NISS)!O DA OllDFM l'OCIAL

EMETDA

EMENDA 781Ó-i2~" ..",
~ ,CUNHA RUENO -

1I1.r t . 48 - Af" -é-ções 6e sõúõe 580 ft1lJçÕ€5

de natureza social , cabEndo ao Estcào B Sua normEt1zççàc,

cxecuçâo direta ou .stravÉs de tercsiros, e cor.trole. lt

se necessário.

auToa-----------:.---...,

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

CUNHA BUENO
__________ 'L.I.ÂlMo/colllll••• lo/IU.CCl.'..lo---~---.:---_.,

Suprima-se o Art. 29.

O dispositivo tem caráter punitivo que se es
tende a todas as categorias runcionais, com o objetivo apa
rente de coibir abusos que se têm veriricado quanto à remun;
ração de categorias situadas nos extratos superiores do Ser
viço Público. Para alcançar alguns integrantes dessas catego
rias, pretende-se reduzir drast1camente os ganhos salariais
da totalidade dos servidores, ganhos estes notoriamente dera
sados em relação à remuneração real praticada no mercado d;
trabalho, e corroidos em escala crescente pela inrlação, uma
vez que os reajustes têm sido sempre determinados por índices
inferiores ao da desvalorização efetiva da" moeda.

EMENDA 781015-2
~'_=:""::'=::":::-- --=-_--J

e:,_:..=..=......::-=~~=.:::.:::.::=::....-- ~
r='T__-''- TuTo/'''unl'lcAçÃO ~

JUSTIFICAUVA

Por SU~ vez a execuç2o, quenõo xP6liz~õc ei
retarnente pelo EE'tõào, cabe ao Sif'temfl tÍnicc. re E"ê11(fe.

Mas, comc~~ expcuç?~ t2~h~~ prr~ :~ rfr ?trF

vf;.~ dê livre inicieti"?, é. import2IitF que ee Jê' pr ev í s te a f\'~

p(izticipaç?o. Portc-rto, est2 senco propos t.e irtzeC'l c:;("", r c

hrt. Afl ~cJ SU}:\Ftitutivo c f.xpxE'E'Eêr-~ S!!: f tI.. f' v{,,· CF' !g

ccirc.s ..

Admitida a e~istênc1a õe ativideõ;s não so

ciais na pr~teção e, principalmente, na recupez.ação Cé ~2Ú

de, n;;o porque se deve exclusividade ao Estado. p6ra " execu
ç~o daF ações õe saúde. Pois, isso equivaleria 2 ~~tatizêç~o

tr>tal. Cebe sim, cem exclueivicede, ao r.Etêõ~ f" I'iCirT'iiêtizéÇfo

e o controle.

As denominadas- "vantagens", que se pretende
extinguir, têm nitido caráter de reposição salarial, parcial
mente compensatória da derasagem apontada no parágraro ante
rior. Determ1nar sua eliminação, longe de s1gnir1car avanço~
representa retrocesso injustificável no trato do problema I

uma vez que se passa ao largo do seu aspecto principal: a de
rinição de niveis salariais adequados à extensão e complex1
dade das tareras (como preceituado pelo inciso 11 do Art.1.)
desempenhadas pelos Servidores Públicos, condição básica pa
ra estruturação do Serviço Público eficiente e ef1caz, com
vistas ao desempenho das runções de Estado.

O inciso XII do~t. l~ons~~ra principio su
perior que resguarda: (verbis) J

aufolt-------- _

'1.IMÂflIO/COM.I.io/lutCO.J..io----__-,- ,
CUNHA BUENODEPUTADO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

J , "l

r:T---------------- TlXTO/olUITI'ICAÇÃO-----------------

EMENDA 751013:6-
tc,__-=====_~=~~~= .JJ r=;~;D-=

l:J " ') -tçj"~~

EMENDA
Ao art. 49

§ 3. do Substitutivo

Acrescente-se "in fine" a expressão:

mediante indenização préVia !"m moeda corrente"

Constitu1nte CUNHA BUENO

/ ,...,

"XII - Igualdade de direito independentemente
de idade a todos os trabalhadore~ urbanos e rurais, domésti
cos, servidores públicos civis e militares, rederais, est~
duais e municipais;"

O Art. 20 dispõe:
"As patentes militares, com vantagens, prerro

gativas e deveres a elas inerente, são garantidas em toda ~
plenitude, tanto aos oriciais da at~ e da reserva como aos
rerormados, sendo-lhes privativos os titulos, postos e Uhi
rormes mi11tares."

(os grifos não-são do original)
--~__ A consideração dos preceitos ~recedehtes não

se Co~duha..çom o tratamento restritivo dispensado ao "Servi
dor Publico do~tante do Art. 30."

"<,



230 • w· ComIMio 411 Ontem 8oc:III

Flagrante está a discriminação do Servidor P~

blico.

Estados: MG, SP, BA, AL, Es, filiados ao ~istema ANEsT retrg

mencionado.

Cumpre também notar que a matéria deve ser re
servada à legislação ordinária.

De resto alheia-se o texto do Art. 30 à consi
deração que a designação genérica de vantagens abrange em suã
extensão aquelas que têm caráter eminentemente indenizatório.

O artigo cu je supressão propomos estabele

ce que a Saúde ocupacional é parte integrante do Sistema ún!

co de Saúde, violando a Jurisprudênc:l.a de tradição Nacional

e Universal, segundo as quais as relações e condições de trê

balho são e sempre foram pertinentes ao M1nistério do Tra

balho e OIT-ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, e não ao

Ministério da Saúde e OMS-ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.

...,---- --''- TlllTO/olUITI'lcaçÃo- -,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Saúde Ocupacional ou do trabalhador não é

abrangente! como se depreende das estatisticas oficiais; re

presente apenas 5% de um segmento maior, denominado segu

r~nça do trabclho.

Saúde Ocupacional não é uma linguagem clara

e objetiva, é de origem inglesa e em nossa língua quer di

zer: "Saúde do Trabalhador" ...

Nas negociações coletivas, entre as reivin

dicações trabalh1stas, estão aquelas voltadas para a higiene

e segurança do trabalho, razão pela qual essa matéri~ deve

ser de competênc1a do Ministério do Trabalho. Como podem fi

car dois ministérios eD.volvidos e responsáv~is pela mesma

matéria? ~ Como podem B fiscalização e normalização na área do

trabalho ficar div1didas, ou pertencer ao Ministério da Saú

de? Isso traria conflito de Jurisdição, além de tumultuar

as negociações coletivas dos trabalhadores e causar mais em

baraços, co~plicações e demora na Justiça do trabalho. Além

do que, é a OIT que baixa resoluções e recomendações nessa
matéria de segurança e medidna no trabalho, e não a Orga

nização Mundial da Saúde.

Atualmente, está em discussão no Senado Fe

deral a Resolução 87 da OIT que trata dessa matéria, que já

foi inclusive aprovada pela Câmara. Na análise das est2tis

tices de acidentes do tr~balho. que incluem as doenças do

trabalho registradas oficialmente e anualmente pela Previ

dência Social, verifica-se que 95% das ocorrências de aci

dentes do trabalho são oriundas da falta de segurança nas

máquinas, equipamentos, processos _e sistemas de produção,

causand~ mutilações e lesões físicas, cuja solução é de eng~

nharia de segurança do trabalho, cabendo 'apenas 5% às doen

ças do trabalho, cujo controle é pertinente à medicina do

trabalho.

~.'T'~
09/06/87

Supriwa-se integralmente o Artigo 50 da

Seção l, liDa Saúde ll do Substitutivo da Comissão da Ordem

Social e inclua-se no Art. 2g na seção I, "Dos Trabalhado

res tl
, os seguintes incisos:

~MENDA

I - Cabe ao Ministério do Trabalho a Coor

denação e Fiscalização das atividades pertinentes à Seguran

ça e Higiene do Trabalho;

11 " É proibido o trabalho onde houver ris
cos graves e iminen~esi

111 -'Compete às Entidades Sindicais defender

os direitos dos Trabalhaqores em negociação coletiva refere~

te à Segurança e Higiene do Traba1ho;

IV - Todo trabalhador tem o 'direito de ser

adequadamente informado quanto aos riscos de acidentes e

doenças do Trabalho, assim como conscientizado das precau

çõps, através de Instruções de Segurança e Higie,pe do Tra

balho;

V·- Toda Empresa Púplica e Privada que pos

suem acima de 50 (cinqüenta) trabalhadores regidos pela CLT

ou não, são obrig~das a cons~ituir CIP].-cmlIS~ÃO INTERt'A DE

PPEVENÇ~O DE ACIPENTEs.

;,,-~----__- "Ul'O.-------~_------

I":T---------- 'l..dll;lO/tO"I..lll/.utc;o~l"lo-_- _

COMIss~O DA ORDEM SOCIAL

;EMENDA 781016-1
(!l, CUNHA BUENO

A Emenda que apresentamos atende aos :mte

resses do trabalhador brasileiro, no tocante à segurança e

higiene do trabalho, além de refletir diretamente: sugestão

de 1200 S!ND-IéATOs DOS TRABALHADORES NA INDÚsTRIJI, 65 FE

DERAÇ~Es DOS TRABALHADORES UA IUDÚSTRIA, totalizando 10 mi

lhões de TRABALHADORES, sob a Jurisdição da CONFEDERAÇ~O

NACIOUAL DQS, TRABALHADORES UA INDÚSTRIA; sugestão de 25000

Entidades de CIPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACI

DENTES, totalizando·mais de 1 milhão de associados; suges

tão de 20000 engenheiros de segurança do trabalho, filiados

à ANEsT - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA

DO TRABALHO; sugestão de mais de 1500 engenheiros e méd~

cos do trabalho, filiados à ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENGENHEI

ROS E MÉDI~()S E~ SAÚDE OCl,lPACIONAL-APEMSO; sugestão de mais

de 40000 Profiss~onai~ Qe segurança do trabalho, filiados

à AIEST-ASsOCIAÇÃO IBERO AMERICANA DE ENGENPARIA DE SEGU

RANÇA Dp TRABALHO, rep~esentando as três Américas mais Por

tugal e Espanha; sugestão de 50000 técnicos de segurança do

trabalho, filiados à, ANsET-ÀssOCIAÇM NACIONAL DOS TÉCNICOS

DE SEGURANÇA DO TRABALHO; sugestão de 13 associações profis

sionais dos técnicos de segur~nça õo trabalho, nOs EstadOF

~:n.M.n,U.~.~,a.~.M.AL.~.00, U, fi

liados ao sisteme ANSET retromen~ionado; sugestão das asso

ciações de engenharia de seguro/h4? do trab~lho qQs seguintes

o MiniFtério C2 5õúde cuida da saúde pú

blicê' e assistencial, ou sejêt, pratice 8 medicina preventi

va e curativa, ·mas nos processos produtivos e ào trabalhO c~

be e o Ministério õo Trabalho à ação único d~ fiscalização e

normatização em todos os seguimentos: segurança e ~medicina

do trabalho, férias, salário, identificação e duração do trê

balho. Essa é a tradição do direito do trabalhador,-que está

rpgistrada nos anais de nossa história. Portanto,~ o a~tigo

que se pretende suprimir não tem coerência,~ógica, não aten

de ao interesse nacional, e nem se ajusta à atual polít~

ca de segurança do trabalhador.

As relações capital e trabalho são univer

salmente pertinentes ao Ministério do Trabalho. Esse minis

tério detém responsabilidades tradicioneis sobre a políti

é~ de fiscalização e normatização de segurança do trabalho

que incluem: CIPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEN

TES, Segurança e Higiene. Engenharia de Segurança, Medicina

do Trabalho, Saúde ocupac10nal (ou do trabalhador) e congên~

res.

É a OIT-ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRA

BALHO o forum dessa matéria e nãq a OMS-ORGANIZAÇÃO ~UNPIAL

DA SAÚDE. O sistemê' único de saúde é voltado à saúde públ í>
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VI - apolo las conquistas da 1ntfepend!ncla naclona~

le todos os povo~, e. obediêncIa aos prlnc.!plos de autodetcr-

lKinlçla e de respel to -às .. J.norfas;
VII:'. JntercAlflblo das conquistas tecnológicas, do p..!

tl'l.0nio cientif!ço e cultural da hUl1lenidade.

l1co;

-Art••••0 EstaCfo e o povo brasileiros regell-se e_
suas relações recíprocas corno no pl~ano lnterl"lac::lonal pelos $.!t
Quintes princípios, cuja lnfrlrgêncla acarretará 80 infrator I
as penas do cr1tne de responsabilidade, nos eerees da lei:

I _ defesa e promoçAo dos direitos hurasnos;
1I - co.bate fi to.rt\,fra e a todas as forlDas de dls

crJelnlçlo e de colonlallslOo;
111- defesa da paz, repúdIo à guerr., "' cOlnpetlçlo

.l'•••entlsta e 80 terrarISilO e prolblçlo da pr.opaganda bell-/
elsta;

IV - prolbiç§o de fabrica, ar.azenagelll e transpo:
te pelo território brasileira de arlllas .de exterllínio ell IQ'S5.

e quaisquer artefatos bélicas I fissão nuclear, borabas de ne!!
tr6010 ou armas bacteriológicas e químIcas, enria, t.odos os
engenhos bélicos proscritos pelas ConvençOes de Genebra, be.. ·
coeo Iqueies baseados nos novos princípios da Física;

Y _ prolbiçlio de co~~rcl0 de qualquer ..ateriol bf-

1o..l'tOIl -,

CUNHA BUENO

COM!ssAo DA ORDEM SOCIAL

EMENDA

ca e assistencial, mas não deve intervir nos meios, proces

sos e sistema de produção, na área do trabalho, pois 81 o

fator principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção

de acide~tes do trabalho que é e que deve continuar sendo de
rpsponsabilidade única do Ministério do Trabalho.

"",-- Tt:
llTO/JU!i1'IFlt"çiC>

-,

,EMENDA 751017-9
tJ,--'_---::..::...=.::.=c.;'-- ~)
_--- ~-- 'L[NA.IO/co.. 'SSiO/'UIlCO..IUio-- ~e ~

Inclua-se, na Seção 111, da "Assistência So
cial", como parágrafo único do Art. 62 do SUbstitutivo da
Comissão VII:

ItFicam isentas do recolhimento de taxa de

contribuição previdenciária as instituições beneficentes de
assistência social, que atendam as exigências da lei. tI

JUSTIFICATIVA

As ~nstituições de amparo a carentes, meno

res, idosos ou excepcionais, custeadas com recursos das comu

nidades ou subvenções de órgãos públicos, recorrem freqüente
mente à previd§nc:ia Social, na busca de anistia de débitos e

isenções de contribuições patronais.

Tais instituições enfrentam enormes dificul
dades para sua manutenção e garantia de padrões mínimos de

proteção aos assistidos, quase sempre apresentando déficits

que as impossibilitam de recolher a parte patronal das contr!
buições previdenciárias.

Entendemos que, pelos relevantes serviços

prestados à causa social, suprindo deficiências do proprio

sistema oficial de previdência e assistência social, tais en

tidades, reconhecidas como de utilidade pública e com regis
tro junto ao órgão competente do Governo, tornam-se credoras,

e não devedoras. O mínimo que se pode fazer para reparar essa

inversão de valores é isentá-las de taxa de contribuição pre
videnciária.

Como não visam lucro, consegue sobreviver
com custo operacional muito inferior ao das que estão nas

mãos do Governo.

PINTO

JUSTlrICACAO

as princIpios constItucionais eevee- ser auto-execu
tiveis e congruentes em sua forlla e conteúdo. N:lo basta eon-z
slgnar o postulado ainda que elll forlfla lapidar. E preciso ado-
tar preceitos agudos e $ançi5es adequadas. ~

Se_ a instrul'll!!!:ntali(lade cOlllnatória, a nor_. se es-
tiol••

A colaçlo, o !:olllentári0 pertinente de Osny Duarte"'
Pereira, in -Constituinte, anteprojeto da Colltlsslo Afonso Ar!
nos·. pág. 29:

• -Le.brar!amos apenas que oao basta a ullh Estado ser
programatiCB!!lente PBclrtsta. O Brasil telJl sido pacifista em ,
qUlse todos os textos constitucionaIs, eesee nos elaborados I
pela Ditadura, ell 1967 e e. 1965t, õ qye nâc j.lJIpedlu de, e_I
"65, enviar, sob pressllo dos Estados Unidos, uma força exee
dlanirla à República Doltlinlcana, para, Juntamente co'" tropas
~norte-alftetlcanas, lcnpedlr a relntegraçlo do presidente eleito,
Juan Bosch J acusado de "esquerdista-.

Torna-se, nectssário completar .5 tonu1açi5ês paci
fistas para que nlo per~aneça. figuras de ret6rica e de efei
to aCld~lnico.

O Conselho Brasileiro de Deres. da Paz tCondepaz) I
.enviou sugestlSes à COlJrl~aao Afonso ArJnos, e'lt parte acolhJdas
no anteprojeto. N30 se eonsignou, entretanto, o crl'O:e de res
DOI'ISabI11Cfade,para os ql..le vlolarefD as dIsposiçi5es 'undalften
tais da paz e respeIto fIlútuo aos asuntos internos de cada po
vo. Ne'l 'oi disciplinado nesse ltelft o fabrico e call~rcl0 rn-

• ternaclonal de f\\aterlal blHIco, ...edlante norlftas eJeplIcltas, ,
...bora geraIs. O Brasil ve:- se Inc;orporando • corrida ar.a.eJ!
tJs~. e .unieJ.odo naçl5t's ••Joa5, UlW'$ contra .S outr.s, be_

co.o grupos clandestinos intern.clonais de produclo e cOlllér
elo de entorpecentes. Se_ UII treJo constitucional ericaz, I
nlo estar' longe a di. ee que o terrarislfto exIstente - no ,
Or1ente Médio se alftp1le ao territ6rio brasIleiro, ela repres!
lia a este cOlnêrcl0 clandestino e sujo de arlllas Que se dese,!!
volve anImado par alguns generals das nossas Forças Ar~ad'$.

. Me. haverá COIDO iltlpedir a lntrofDlsslo sellelhante li ocorrida
na BolIv1ã, pelos Estados UnIdos, para deter a produçDo e o

co.'rclo de cocaína que, lIuniclados CO" arlllas clandestInas,/
s:re,ce-, 8lJ$Ustljl~or••~nt~, ~aeb'_. no BrasIl." "

EMENDA 751Oí~C.'~ ''''y~vm- AUTOO _

~CONSTITUINTE ULOURICO' PINTO

L!r 'UIAIltG/COMtn1oJ'-..cOlllaio

ê..... COMISslIo DA ORDEM SOCIAL
I":'T----------------- TIXTO/~um'~o-·------ _

".,_~ - T..TO/..uITI'IÇAÇio-----------------

EMENTA
Assegura liberdade de assoe»tIo e

tapa. cr1t~rl0 da propo,clonal1dade nas
elelçaes para os quadros de dlreçGo:

Det1ne a índole i1acl t1sta e de
-crItica do Estado de 01reUo e do I
POVQ brasileiros. Inclua-se na anteprojeto de texto constitucional

na parte relativa à Direitos Coletivos, a seguinte disposit.!
"O;

Inclua-se no anteDrojeto de texto cOf\sti tuclonal,/
n. parto relativa aos Princípios F'unda~entals. o seguinte di,!
positivo.

-Art... l assegurada a liberdade de assoclaçlo /
para fins P8cJ:rlcos e licitas, considerando-se ilegaIs as. de
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EMENDA 781020-9

§ Ja - Lei complementar regulamentará a organIza
cão e funcionamento I do Conselho Nacional de Defesa da Paz, I

do Melo Ambiente e dos Direitos Humanos e da Escola Superior

de Defesa da Paz. do Heio Ambiente e dos DireItos HUlllanos, I
InstItuindo fundo especial para sua Itlanutenção. see prejuízo
da imediata e sumária incorporação ao seu patrimônio dos I

bens e efeitos econômico-financeiros que integram presente-/
"ente o acervo da Escola Superior de Guerra, do Serviço Na
cional de .jnrc reaçaes (~!fI) e de toda a rede de organizações

do aparelho pollcial-IUilltar de repressão à lIberdade e aos
direitos do homeru e do cidadão.

§ 451 -; A eesea lel su'pleUva criará disciplIna di

dático-pedagóglca COm conteúdo temiÍtlco-Ideológico de defes;'
da paz, do melo ambIente e dos direItos humanos a ser implan

• tada CII lodos os nlveis c graus do sistelDa nacIonal de CdUC;_L -
Cresce a cada dia o anseio dos povos pela paz i ao

mesmo tempo, avulta a esperança das nações na conjuração da
ameaça do holocausto teeec-eucrear ,

Quotidianamente, as agências de Jeprensa t r'ansrta-,
clonals notIciam novas propostas de oesereeeente mundial pe

las super-potências. Enquanto os diplomatas e Chefes de Esta
do empenham-se em morosas tratatJvas e démarches protocola:
res, a população mundial cresce vertiginosamente (Só milhões
de indivíduos por ano), projetando-se 110 ano 2.CCC à cifra I
lDirabolante de 11 bilhões de seres humanos raeé.rrces e enree
mos, concentrados, em sua eseaçeocra maioria, nos países pe-.

rlférlcos ou operários que continuarão mourejando diuturna
eente a troco de salárIos de fome, a fim de exportar ceda" I
vez mais capitais '(juros, snreads , serviços de dívidas e amor
tizações, lucros" Foyalties, dividendos, bonificações, etc-:-..
ee suea , os produtos da onzena do capital rlnanceiro interna
eional) e insumos (matérias-primas) para as eco~omias cen- I
trais onde estão sediadas as multinaclonaIs.

Consoante dados fornecidos pela FAQ ( Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e a A1iment.ação), "Apro
xlmadamente SOC etrnões de pessoas, ou seja. um oitavo da pu
pulação mundial, padecem de desnutrição grave. Estas pessoa;
sofrem fome porque a produção de alImentos é insuficiente, a
distribuição é precária e, também, porque, sendo pobres, não

dispõem de meios para comprar ou produzir o necessário para
alimentar-se. "( .... ) "Os países eajs pobres dependem princi
palmente das receitas de exncr-t.ação de produtos agrícolas- cu
jos preços mundiais caIrarn extraordinariamente nos últimos a
nos. As parcas divisas que obtêm são necessárIas para com- I
prar bens essenciais, taIs corno petróleo e Insumos agrícolas
corno fertilizantes, maquinaria e peças de reposição. Por ou

tro lado, tillTlbém são obrlg3dos 3 Importar alimentos para a
bastecer as suas populações em ctesclmento, especIalmente /
nos zonas urbanas ,« ~

E'Il sua faonografla "Cooperação InternacIonal", JO-
slf MI\RCOS NOGUCIRA VII\N/\ revela ·gU!?-E..~ g3stOS lIlilltares em

1980 atingIram' a US$5CQ bfihõés.-- õ -quê corresponde, a grosso/

modo, ao dIspêndio de USS1 milhão por minuto. Em 19133, os ga~

tos militares a Icançarum a cifra astronômica de ussaca bl- I

lhões, superior ao total da dívida externa dos países em de

senvolvimento.
'" Oe acordo com dados da ONU, os gastos COIl a saúde

pública no mundo não atingiram a óQ:lI; dos dispêndios totais I
com areament.os ,

Constata-se que os gastos militares mundiais cres

cefl'l à razão de 2:11: ao ano , A década de SC está assistindo a !:.
levação dos investimentos militares u.t t recas sarem os PNBs I
(produtos nacionais brutos) das nações. E. com ~ aumento cre~

cente de importação de armas pelos países do Terceira Hundo /

que, paralelamente. são os que possuem os maiores déficits /
nos respectivos balanços de pagamentos-verifica-se que eles I
estão gastando mais em i!rmas do que em alimentos.

Conforme publicação da ONU, o total da capacidade

dest.rutiva do arsenal nuclear mundial "é de cem milhões de -r
bombas de Hiroxima, ou o equivalente a. tres toneladas de TNT
para cada hO'l1em, mulher ou çriança do planeta". A conclusão /
inexorável é a de que o arsenal nuclear estocado pelos mem_ I

bras do clube atômico pode arrasar facilmente toda a popula
ção da Terra. Como já perguntado, "Se o pentágono tem.a capa

cidade de matar cada soviético no mínimo vInte vezes e vice

versa para os generais russos, Qual a lógica de se acusar o
adversário de tentar desequilibrar a paridade entre os dois /

países? Se os americanos conseguIrem, depois de prolongadas I

pesquisas e custosos investImentos, aumentar sua capacidade /

de quitar cada socIétIco de 2C para 25 vezes. Hoscou ticaria
Clais em perigo do que antes?'!

A humilnldndc não pode e não deve permItIr a eclo
;:10 de UlJl novo conflito bélico mundIal. Se tal ocorresse. a vi

da dcséJ.p.:Jrccerla • do planeta. Cumprir-se-ia, então, a profes
5i8 'do Arrnagedon •••

,federações Nacionais de Trabalhadores. Conselho de Defesa da
Paz (CONOEPAZ). Sociedade Brasileira de Defesa da Ecologia e
do Melo Ambiente .. Conselho de Oefesa dos Direitos da 'Pessoa
Humana, alé':!; de outras sociedades civis afins.

Extlngue a Escola Superlor dei
Guerra e cria, em seu lugar, a Esco
la Superior de Oefesa da Paz, do Meio
Ambiente· e dos Direi tos Humanos sub0l.

dinada ao Conselho Nac-ional de Defesa
da Paz, do Meio Alflbiente e dos Direi

tos Humanos ~

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional,/

na parte relativa às Disposições Ce;ais e t ransLtdr í a s , o~ s,!;.

guinte di;positivo:

"'Art•••• Fica extinta a Escola Superior de üuer-re ,

Em seu lugar, é criada a Escola Superior de Defesa da Paz, I

'do Meio Ambiente' e dos Direi tos Humanos.

S 11:: _ A Escola Superior de Defesa da Paz, do Meio

Ambiente e dos DIreitos Humanos terá por finalIdade a promo
çllo da aedaade , da colaboração e -sol!dar!edade entre os po-I
vos do mundo, em seus esforços em defesa da paz, do meio am

biente e dos direitos humanos.Na realização dos seus fins, a

Escola Superior de Defesa da Paz, do Heio Ambiente e dos Di
reI tos Humanos congregará todas as assocIações e entidades I

congOncres, a rirn de somar forças em defesa da v ld~ e da na
iurcza, empreendendo todos os esforços em apoio às iniciati
vas nacIonaIs c internacIonais, partIcularmente da Organiza
ção da Nações Unidas (ONU), contra a corrida armamentista e

a polrUc.il bclicista do complexo industrial-militar a scrvi
ç~ do cap Lt e I f Innnce Lro j nte rnacj onc r , da destruição, da m!
séria e da eor tc , n Escola Superior de Defesa da Paz,· do Melo

JU5TII'ICAÇItO

EMENTA

Ambiente c dos Direitos Humanos promoverá pesquIsas, seminá

rios e cursos regu1arês para pacifistas, ecologistas e hUma
nistas Que propagarJo a sua concepção de vida (Wel tanschaung)

de dercsa da paz, do meio- ambiente e dos direitos humanos em

todos os segmentos da sociednde.
S 2g - A Escola Superior de Defesa da Paz ,do Heio

Ambiente e doS Direitos Humanos será mantida pelo Conselho

Nacional de Defesa da Paz, do Heio' Ambiente e dos Direitos I
H,umanos integrado por representantes do MinIstério das Rela
çi5es Exteriores (Itarnaraty), Conselho de Reitores das Uni ver
sldades Brasileiras (CRUS), Ordem dos Advogadps do Brasil (n
A~B), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (S8pe)

Associação Brasileira de Imprensa (ASI), Conferência Nacio

nal dos Bispos do fJrasil (CNBB), Congresso Nacional. Hini'sté
rio Público, Concílio de Igrejas Evangélica's do Brasil, Con:

J. se tornou lugar-cornurA arlrmar-se que -dclnocr!.
ele ~ o governo da .:tlada, respeitados o~ direitos da mina_
1'1.· .. In~lstir-sc na _era fOlmulaçI:Jio retórica pode, entrctan

to, conduzir li adoçA:0 da ConvençDOi1gS7 da OrganizaçãOtn~

nacional da Trabalho (0 ..1.1 ..). cuja ingênua aplicaçDo em sua
exegese liberal predollinante à época da sua rormulaçA:o (p6s-1
guerra) cnnduz , em última instância. à atoll1ização sindical e
.ria, ÇOIl sensível diOlinuição do poder de barganha dos traba_
lhadores e correspondente (correlativo) fortalecimento dos I
sindicatos e associaçi5es profissionais financiados pela so
cial-democracia e pela demacracia-crisUI. atNvés de organlz~

çGes internacionais a serviço do neocolonialismo e. conseque!!.
te, -aparelhamento • dos sindicatos de trabalhadores.

A fórmula proposta é u. verdadeiro "ovo de Colom_
bo- pela sillplicidade e eficácia, consagrando o princípio da
de_oeracia partlcipativ8 e pluralista "dentro da unicidade da
estrutura sindical.

car'ter secreto e paramilitar; nenhuma assoclaçao,slndlCâ,to,
sociedade ou agremlaçao será compulsoriamente suspensa cu I
dIssolvida, nem sofrerá Qualquer constriçDo, seeae em vIrtu
de dó sentença judicial trânsita em julgado.

Parágraro único - Em todas as assoclaçCies. sind!
catos e organizações sociais, classistas ou oao. os quadros
de dlreç:lo e arins sejam preenchidos par sufrágio democráti
co, direto e Universal e escrutínio secreto entre os seus I
eeebecs , adotando-se sempre o crlt&rlo da ,proporcionalidade,
de tal sorte que todos os concorrentes ao processo eleitoral
POSS81l1 integrar aqueles quadros. ainda que mlnorltarial'l'lente~
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Somente a dcslftl1Jtarlzação global das nações pode
r4 salvar a humanidade da hecatombe terrno-nuc!ear e da auto-
destrulç:lo pela roee e doenças. .

Urge d'lrrnos o exemplo de corajosa 'generosidade ao
• Hundo, dando início lmedlatame-~t~''';~·nosso processo.d~

l1tnrlzação e assunção' de postura mais consentânea com a nos
sa índole pacíflca e hospitaleira. O primeiro passo será a in
serçüc da norma proposta na nova ConstItuição; em ~egulda, a
sua regulament~";ão e realização prática, contribuindo, assi!'ft.
para mudar radIcalmente a mentalidade de certos setores mIli
taristas e bellclstas ou, lI'Ie5mO, armamentIstas ou negocistas ..
Por cste modo, estaremos dando InestImável contribuição à ca!:!,
58 da vif1a e da paz. em suma. à causa da humanidade. De outro
lado. adotando a nossa proposição. estaremos contribuindo de
c.1s.1vaeenrc para a implantação em nosso pais de. autêf,ltico Es

tado de DIreito democrático.
COqa efeito ..
"As Forças Armadas Brasileiras. no decorrer da hls

t6ria, e. principalmente. nos últimos vinte ~nos, foram cres
centemente acumulando privilégios que transformam os civis CID

cidadãos de segunda classe .. Esses privilégios pedem ser resu
.idos em tres categorias: privilégios judiciai~. privilégios
pecuniários c privilégios tributárlosn • ( ROBERTO ARMANDO RA

MOS DE AGUIAR, in "0S Militares e 8 constituição". Editora A!,

fa-Omega) ..
Corroborando o entendimento, aquele autor discorre:
"Ora. a primeira desvirculaçâo que deve ser feita

é 8' das Forças Armadas com a segurança nacional. De certo mo
·do. toda atividade de defesa é uma atividade de tutela, de s~
gurança. Porém. no caso do Brasil e de outros países da Amér.!
ea Latina • .; expressão segurança nacIonal está, vinculada a um
certo tipo de pensamento ideológica que alinha o Brasi! exteE:
namente e possibilita o autoritarismo Int.ernêeente , A ideolo
gia da segurança nacional, como já vivemos, é ditatorial. se~

t4rla c impede a possibilidade da emergência de Uma democra
cia real no país. A segurança nacional- se é que podemos cha
.á-Ia assim já que a palavra nação está sujeita a interpreta
çl5es dlvcrs~s .. é responsabilidade· das instItuições civis.
Forças Armadas num sistema democrátIco têm a função da defesa
da PátrIa. e a obrigaç:lo de serem obedientes b Icl.Repetlmos.
obedientes lA leI. po I s elas n30 são um pseudppodcr moderador

que paira no transIcoal. Parece que o absolutismo já morreu
COIl os revoluções burgucsas .....~~.r;'~~..Jmpossível rcvlve'":.~.__ ~om

novo sujeito.-
"Oir-se-la que no Bras!l, pór suas especlal's cir

cunstâncias históricas. as Forças Armadas tlveraltl e têm ne
cessitfade de intervir na ordem política. Nós diríamos justa
..ente o contrário : pelo fato da vocação Jnterveneronfsta ,
as Forças Armadas têltl condenad~ o povo brasileiro ao infant!
lisl;lO, à possIbilidade de alienação e ao atrelamento aos mo
dos ~ais reacionários de conceber o político e o hUllJano."

1\ extinção da Escola Superior de Guerra, princi-/
pal receptáéulo e di fusor da ideologia da segurança nacional,
alienante da nossa soberanIa, impõe-se à consciência democr!
t1ca e patriótica do nosso povo. A criação, em seu lugar. da

Escola Superior de Defesa da Paz. do Meio Ambiente e dos Di

reitos Humanos resgata~rá a nossa integrida,de e Identidade n.!
c10na1s, eeseaurancc as nossas tradições pacifistas e hospi

taleiras ..

S411. Os sindIcatos poderio representar os trabalha
dores perante os 6rgDos públicos, inclusive na qualidade. de I
lubstlt,:,tb!. processuaIs perante o Poder Judiciário,_

-organ.1zaçl'es sindicais ser.d procedido Junto à respectiva ent!
dado de êmblto nacIonal.

JU5TIF"ICAÇllD

Art •••• Nas entidades represe.ntativas de categorias
prorissIonais. a ele.lçao se darti de forlna democrática. por s.!;!

Ir'oIa un.lversal direto e escrutínio secreto, adotado o critf
1'10 da proporcionalidade na constltuiçDo dos seus 6rgDos dir~

tiv.os, assegurando-se a partIcipac;2o democrd:tica de todos, ,
ainda que .JnorltarIárllente." .

52a- t lIvre o estabelecImento de relaçlles..e coope
raçDo fraterna com organlzaçOes sindicais de outros países. /
b•• CO.O fl1iação a organlzaçlfes sind.1caIs internacionais.

S:S~- Aos dirIgentes de sindIcatos de trabalhadores t

InclusIve das comisslJes de empresa. além da estabIlidade no I
e.prego. serDo assegurados proteçao e prerrogativas contra I
qu.lquer tipo de violência '~s liberdades sindicais e de cons
trangimento no exerc!cio de' suas funçCles'O

S3a- Os trabalhadores. eID geral. sejam sindIcaliza
aos ou nao. contrlbulrao com o salário de um (01) dia de t"a ..
bilha para o sindicato da categoria a que pertencem. Os recur
IOs·provententes da ContrlbuJ.çDo SInalcal serDo aplicados e I
'lscal~zados exclusivamente pelo sindicato. conforme delIberi

çlo da maioria dos trabalhadores sindIcalIzados.

$41- E: lIvre a organizaçDo de assoclaçCles ou eeers-,
IGes de trabalhadores, no seio das empresas ou estabelecimen
tos. eapresarIals, aInda que se. f1llaçao sIndical.

Art••••As organlzaçlfes sindicais de grau, superIor I
de cada ramo econOmico deverAo participar do processo de ela
boraçlo do Plano NacIonal de Desenvolvimento. nas lDatirias I
que contellplem seu respectIvo setor.

$18- Ao' sIndIcatos de trabalhadores caberá o dlre.!
to de Intervençao democrdtlca no Ambito da empresa, diretame!!,
te ou através de comissiles sindicais, visando a defesa de /
seus Interesses.

Na consolIdaçDo do Estado de direito democr4tIca de
ve ser assegurado o direito la liberdade de associaçao e orga:
nlzaçDo dos dIversos segmentos constituinte da socIedade bra
sileira. Aos trabalhadores, como parte constituinte da mesma
., .als aInda, como produtorés da riqueza nacional. é lndis-/
pens'vel a lIvre associaçAo e organizaçlo, garantida a sua /
unIcIdade orgânica. para que possam defender e lutar por seus
pr6prlos interesses.

Neste .senUdo, a apllcaç:lo da ConvençDo nQ 87 da I
Org.nlzaç:io Internacio.,al do Trabalho (O. I. T.) acarretará a /
pulverIzaçAo do movimento sindical, reduzindo conslderavelmen
t. a força reivindlcatdria do mesmo e, consequentemente, ele:
v.ndo a do patronato. contribuIndo para a lIaior exploraçAo do
trabalho pelo Capital.

Assim • de 'orll~ l_assegurar a unicidade orgânica e
.Inter à democracia no mes.,o. segue a adoça0 do critérIo de I
proporcIonalidade na constltuiçao dos seus 6rg:los diretivos;/
garantindo. ao mesmo tempo, a unicidade e a participaç:lo de I
todos. conforme a sua representatividade•

Clbe-nos lernbrár que democracIa s6 t! construida com
• partlcIpaç:lo de todos na correta expressQo de sua represen_
tatividade•

~.'''TIDO:;--]
JMDB/Bj\

~'."-;;;]
?/06J87

•L.laÁlUO/colt..nlo/.uae:oaaado,------- _
fic: CDMTSSilo D,~ ORDt-M SOCIA'.

.EMENI)A 7S1021-7,
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"Art••••As empresas, ·Isoladarnent.e ou em regime
de cooperaç§o. ell que tr8balhe~ lJ'Ials de lÇC (cem) pessoas rnan-

Inclua-se no anteprojeto de texto constituclo-/
nal, na parte relativa à Educaçilo, o seguInte d1sp~sl.tlyo:

EMENTA

ObrIga as elllpre5as a implantarelD
ela seus -estabelecimentos ou dependências

creches, escolas básicas e ensIno pro fI!!.
,lonaUzante •

~.AIITIDO--..-

PMDB/B~

~lIATA---

09/ 06/8 7

AUTOII------ -,

PINTJ

COM:ssAo OA ORDEM SOCIRL

EMENDA 751022-5
~ONST1TU:NTE ULlJURICO

Clr---------- .t.J:NÃIUO/cOwl'sÃo/aUICOltlIIlÃO'- -:-_

. $18. E lIvre a fIlIaçÍlo do trabalhador ao dndlcato
d. sua res~ectlv8 categoria. . .

o ~ lU EHENTA

~ ~. 15. . REGULAMENTA A DRGANIZAÇllD

':l C" liH E A COijTRIBUIÇAD SINDICAL.

~ ~~~~-, -
:::1 ~ ...~ Inclua-se na anteprojeto de texto constItucIonal, I
:g ~"1>41li' ;elativa ao, DIreito' do, Trabalhadore, e ServIdores
~ •""':;bl~"OS seguintes dispositIvos:

~. Z
~ ! "Art••••Os trabalhadote$, Incluindo os servidores /
U p':;blI~s cIvIs, sem dIstlnçao de qualquer espt!cIe. terDo dI-/

reIto de constItuir e gerir suas organizaçCles sindicaIs, des:'"
tlnadas a arregImentar. desenvolver e promover a defesa de I
seus direItos e' interesses, sob. úntcs ccndiçao de aceitar I
.eus estatutos. Os estatutos develll resguardar a autonolllIa e a
lndependencla da, organlzaçCl's 'IndicaI'.

$28. E vedada a pluraUdade 'IndIcaI da ..es ..a cate
goria. cabendo para cada ramo econOmlco. Uel único sindicato,1
nuaa lIeSfla base terrItorial. O enquadralftento sindical ser' /
falto por 1''''''0 econllimico. O reconheclntento ti o registro da. /
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1":"1----------------uxTo/"uSTI'ICAljio- -,

Acrescentar:
"Art. Os proventos da aposentadoria do contribuinte

da Previdência Social serão reajustados em iguais épocas' e ?os
mesmos índices oficialmen~e fixados para o salár~o mínimo, de
tal modo a p~rmanecer imodificada a relação inicial na data da
aposentadoria.

Parágrafo ünico:
Nenhuma contribuição e tributo incidirão sobre os

proventos da aposentadoria.

Emenda para acrescentar um artigo onde couber no substitutivo:

JUSTInCAçllO

A Constituição do Estado da Paraíba, aproveitando-se
da ~missão do texto da Constituição Federal quanto à opção de remune
ração neste inciso, i~cluiu a permissã~ de acumulação de remuneração
nessa ~ip6tese. Assim, é preciso explicitar que o afastamento do caL
go emprego ou função dar-se-á sem remuneração.

Justificativa:
A emenda pretende evitar o que ocorre anualmente,

com o constante achatamento do valor da aposentadoria do seu
poder aquisitivo. Quem se aposentou, por exemplo, com 9,7 sal!
rios mínímos, em junho de 1986, recebeu em março de oitenta e
sete apenas 9,0 salárioa mínimos, sem que possa ver recuperado
o valor para o qual contribuiu 35 anos.

A lei, ela prõpria.é que subtrai ao aposentado o v~

lor de seus proventos por não serem reajustados proporcional 
mente. Urge, pois, corrigir tais distorções. ~'essencial pre 
servar o número de salários percebidos no momento da aposenta
doria ••

r---------- 'LENÃlllo/eo..lssio/aulcolllIlSÃO------ ...,

l:J COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

[EMENDA "781025~o:
li1 AUTOR

r= DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON

~"T'J;J106 1

PI\jTJ

As lIedidas preconizadas pela norlOa têlll por esc,!!
po co.pellr o poder público e 05 empresários particulares a ,
contribuIreli ~ torea lntegraclonlsta a realizarem o postulado
constitucional ..aJoritário da isona..ia legal. O principio con!;.
tI tuclonal, segundo o qual todos s50 Iguais perante a lei con
cretiza-se no prática através da adoção de pr,eceltos, ,"edldasl

• aecanlSClDS que reduza.. gradatlvaltlente as diferenças econômi
co-soc!als. A partlclpaç§o dos trabalhadores neste processo é,
nlo saliente desejável, l!Ias, sob multas aspectos, !Ifl,?rescindível

1 sua lntegraç~.o em pé de igualdade na comunidade nacional.

terDo. e;$uas1"nSt8!ã'Çõêsõü-Ciépendênciãs ou clrcunvlz1nhan-1
C.s, creches, eseetee de la grau e estabeleclt:1entos de ensinol
pror.tssJonal~~ante. supervisionados pelo SERVIÇO NActONAL DE /

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ( SENAll ou SERVIÇO NACIONAL DE APREN

DIZAGEM COMERCIAL ('SENAC ). a ti.. de atender prererencial..en
te .os rÚhos de seus trab~lhadores.

51St... As ellpresas ruraIs, agroindustriais e turbA
nls e_ gerll, lnciuslve, cooperatIvas. colônias de pesca, fun
daçfles públicas e privadas e· quaisquer lnstltulçi5es que exer-/
e•• atividades econôJnlC8$ ou atlns~ equiparam-se, para os efe!
tos do presente artigo; aos e~tabelecirnentos industrIais, co-I
.erc!als ~ eeeeeejnaccs , cOl[lpatlbl11zando-se 85 especl rlcida-I
dcs de cada e",pr~endll'l1ento aos fIns s6clo-cult~rals e econõ 1Jl1

CO$" d. nor....

EMENTA
eerãne a obrigatoriedade do ens.t

~no rundaeentaâ , minlstràdo ee português,
ressalvada a eutenoere 'cultura'1 das -Na
çlSes Indígenas.

52-. "As e_pregadas que a~sl" o deseJarcllI t sendo
hlbJl1tadis. ser~o aproveitadas nas crec.hes. escolas e estabe..
lecJlDcnlos de ensino pror1ss1onallzante tnant1dos pejas cmpre ... /
$.5 e_ co-gosUlo coe OS COIDJt~s sindicais de fábrica ou s!dl,!
res.

i~A -781023-3]
(!l .rnNgI rIlITNIE lil O~R ICO

[!J
:-- - - - - --::-- - PL IHÃ'UO/ CO..ISSÃO/IUICOIlISSiO----------.

_ COMlssAO DA ORDEM SOCIAL

r.1---------------- T~ITO/JU$TI'IC...çic---------------

Estimular p plantio de árvores é medida preven
t~va de grande alcance para a preservação''e ampliação de áreas
verdes.

"Art. 100. A proteção amb~ental compreende, na
forma da le~r ~nclusive, o plant~c

de 100 (cem) árvores por hablcante.
a cada 4 (quatr6) anos, através de
um proJeto conJugado entre Un~ãc

Estados e Mun~cípios. ~

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, na seção l, das Disposições Trans!
do subst~tut~~o da Comissão VII:tór1.as,

CUNHA BUENO

-Art•••-.0 ensino é obri,gatórlo para todos; dos
06 (seis) aos 16 (de.esseis! anos de Idade, a incluirá a habill
taç:lo para o exercfcfc de uma atividade profissional.

Par'grafo único- O ensino básico para brasilei-/
ros será mi"istrado em português, exceto nas comunidades indIg.!!.
nas, onde será especialmente adaptado às suas culturas, e lecl.2
nado n~s línguas nativas, facultando ..se àqueles que assilll o de
sejBrelll. o estudo da língua e culturas nacionais.-

JUSTIFlCl\ÇIlO

Inclua-se no anteprojeto de texto coostitucio- /
nal, na parfe relativa li Educação, o seguil]te dispositivo:

E dever do Estado assegurar e fornecer as condi':
çlSes ",íolmBs para que os indivíduos e as coletlvldaCSes se .in~te

gre.. de forlUa ativa e plena na sociedade.
• "'I A preservação da história e culturas dos povos /
depende fundamentalmente do -es tuec e conservação das suas lín-/
guas; 85 'colUunidades Indígenas devem integrar-se 'a sociedade /
brasIleira, rneis, de lDodo a pres~rvar o seu conleúdo histórico-/
cl~tural, a fil1l de que pns sae sobreviver COIRO nações . que po,!
sueli. sua própria identidade.

Temos, inclusive, o eÀemplo de Israel, cUJo g~

verno adota tal incentivo.

..,. .,,&TlXTot"UUI'ICAÇio -,

,....., 'LIMÂ1UO/CIO..lslÃolaUIC'l.lado-----------

~ éOMISSAO DA ORDEM SOCIAL '

artigo 50 da Scç~o

da Ordem Social.

EMENDA

Suprima-se lnt'cgralmente o

RONAN TITO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Senador

0r---------- PLENAnrO/CONISSÃO/SUIICOl,llllSÃO

C-

;EMENDA 781027·6

r
- - - - T"'.""m'''''.

I, lida Saúde", do Substitutivo da Comissão

AUTOIl---------------

Acrescente-se ao inciso I d~ art. 18:
Art. 18 - •.••••••
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual,
flcar~ afastado so seu cargo, emprego ou função, sem

_ -Eemuneração-, .-

~DA '7--sIo2ifo!.\.
~JOAO AGRIPINO '
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= TUTO/.IUSTI'IOAçiO' -.,

,.- 'LIENAAID/ÇOMISlÃo/IUICOM'SlÃO--------;-----tJ COMISSllD DA ORDEM SOCIAL

AUTO..---------------

rio, fundado nos iueais socíaís e na preocupação de poupar pa;;-p;ov~r a S~brev!
vência, a inval idez-e a velhice está igual e uni formemente sistematizado na uni
dade do direito previdenciário hrasileiro.

A sociedade preci sa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congre~

so Nacional, como foi o caso d,a lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atl
vidades das entidades de previdência privada, serãõ respeitadas. 'Foi acredi tando'
neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados'
por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de justiça,
tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos,
debates e negociações com- os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma
população assistida de cerca de sei s ou mais milhões de brasileiro;:

A formulação radlcalIzada não distingue o Joio do trigo, atingindo institui
ções de indiscutíveis prop5sitos sociais, que integralizam benefícios securitár!
os, contemplam grandes massas desprotegidas: geram poupanças, abrem frentes de e.'!l.
prego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

Acrescente-se parágrafo único ao artigo 22 , com a se 

guinte redação :
§ único - salvo casos de incapacidade parcial e perma

nente, os beneficios previdenciários e acidentários, decorrentes da
mesma incapacidade para o trabalho terão os mesmos valores.

PMENDA. ,?81Õ3o:&
tJ DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

JUS'l'U'ICATIVA

A supressão do Art. 50, vem atender aos inte

resses do trabalhad,or brasileiro, pois o refer~do ar t a.qo va.c
la a tradição nacional e universal de qu~ as relações e con

dições do trabalho, são e sempre foram pert1nentes ao Minis:

tério do Trabalho e não ao M~n~stério da Saúde. É assim que
prescreve a nossa ]uripprudência.

Saúde Ocupacional é urna denom1nação confusa no~

Brasil, é de origem inglesa e em nossa língua quer dizer: IISa~

de no local do trabalho". As condições de trabalho é que vão
determinar se no ambiente laboral há riscos ou não a segurança

do trabalhador. Quem cu~da dessa matéria no Brasil sempre foi
o M~nistério do Trabalho, que além de outras atribuições zela
pela segurança e direito do trabalhador.

Como pode a fiscal~zação federal na área do
trabalho, ficar dividida entre dois ministérios, ou pertencer

ao M1nistério da Saúde? E como ficariam as negoc1ações coleti

vas na área de segurança do trabalhador?
o Mio1stério da Saúde cuida da Saúde Pública

e assistenc~al, ou seJa, pratica a med~c~na preventiva e cura
tiva, mas nos processos produtivos e no sistema de trabalho

cabe ao Ministério do Trabalho a ação fi;calizadora e normati
zadora em todos os segmentos: engenharia de segurança, segu

rança e higiene, medic~na do trabalho, férias, salário, iden-
tificação e duração do trabalho. "

Essa é a tradição do direito do trabalhador
conquistada desde 1944 com a criação da CIPA - Comissão inter
na de Prevenção de Acidentes, cuja tradição está registrada
nos anais da história do trabalhador brasileiro. Portanto,' o
artigo que se pretende suprimir não tem coerência, lógica,

não atende ao interesse nacional, nem se ajusta a atual polí

tica da segurança do trabalhador. As relações capital/traba
lho são un~versalmente pert~nentes ao Ministério do Trabalho.

É a Organização Internacional do Trabalho :'OIT
o forum dessa matéria e não a Organização Mundial de Saúde.

, Suprima-se o Art. 52 do parecer do relator.
,JUSTIFICATIVA

Este preceito está regrando matéria que é de competência
do legislador ordinário, a qu~m cabe observar as peculiaridades
inerentes a cada produto mencionado e, a partir disso, determinar
as restrições, absolutas ou parciais, que julgar necessário.

No caso específico do tabaco, a proibição absoluta da
veiculnçüc de qualquer publicIdade redundará na reduÇão de consu
mo dos derivados, afetando não somente a atividade econômica das
indústrias do setor, m~s comprometendo todo o complexo de produção,
industrialização e exportação do produto, o que, certamente, não
constitui matéria constitucional.

Pl.EN.....lo/eONlssÃo/au.eoMll5sÃO------ _

tJ Comissão da Ordem Social

CONSTITUINTE INOCtNCIO OLlVEIRA

Não é justo que o-trabalhador, com a mesma incaparaci

daqe laborativa, acabe recebendo beneficios de valores diferentes,
apenas porque o evento que o incapacitou ocorreu no exercício do tr~

balho ou fora dele.
A verdade é que as suas necessidades continuam as mes

mas, mas a retribuição que recebe é diferente.
Assim, se O trabalhador sofre uma queda ao descer uma

escada na fábrica, e fica incapacitado para o trabalho, recebe mais
do que aquele que sofre uma queda na escada de sua casa, embora desra

decorra idêntica incap&cidade.
Ademais, essa diferença nos valores dos beneficios ge

ra milhares ecmilhares de ações acidentárias, nas quais o INPS sem
pre procura tipificar a incapacidade como previdenciária, para pa 

gar menos.

wC conrssão DI: ORDI:1l SOCIAJ,

EMENDA 781Õ31-4
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EMENDA 781028-41

~ IVO MAINARDI -

r:T----------,:-------- TEXTO/JUSTlfICAÇio------------------,

Dá nova redcão ao in~~so 111, do art. 13, do SUBstitutivo da co~i~

sao de Ordem Social:

111 - Voluntar~arnente após 30 (trinta) anos de serviço para o ho
me~ e 25 (vinte e cinco)a nos para a mulher.

Acrescente-se, "in fine", no ~~~~/J~S;~leAçÃo------------- -------·-1
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos púhlicos, inclusive as receitas

de empresas estatais, para constituição ou manutenção de entidades de Previdên-
cia Pri vada de fi ns lucrativos.

JUSTITIGAÇAO

Indiscutíveis propósitos sociais Justificam previdência privada sem fins I.':!.
crativos, de caráter complementar, dishnta da previdência social apenas pelos a~

pectos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pensamento doutrinatá-

JUSTIFICATIVA
A proposta aprovada na Subcom~ssão dos Trabalhadores e Ser

vidores Públ~cos revelou sensibilidade para cantar uma das mais
legitimas e necessárias aspirações da sociedade brasileira.

AS condições adversas de trabalho a que foram s~bmetidas as
gerações anteriores, desprotegidas de legislação trabalhista e
previdenciária eficazes, muitas vezes sem direito ao repouso sema
nal remunerado, férias regulares e até 3 (tres) turnos de trabalho
para tentar manter o sustento de famílias numerosas, se constitui
riam por si só, razão r~levantissirna para a redução proposta.

Por outro lado, esta reducão viria possibilitar, em ~uitos

casos, que elevado continqente de brasileiros, ~uc não puderam es-



tudar na infâncIa e na adolescência, possam ainda d7dicar-se ao
estudo, eléminando a mancha do analfabetismo ou hab~li~ando-se a
continuar a servir o pais e~ ativ~dades outras, predom~nantemente

de caráter liberal.

A aposentadoria deve se const~tuin no reconhec~mento por pa~

te do Bstado, da contr~buição dos seus cidadãos, ensejando-lhe al
gu~ tempo de-sobrevida após a aposentador~a;para dedicar-se aOS
seus descendentes e ao lazer, palavra proibitiva na sua v~da ativa
não só por falta de oportunidades, como também, e, principalmente,
pelos ba~xos salários percebidos.

No que tanqe ao futuro, esperamos que a socieda~e_bras~leira
se desenvolva e seja capaz de assequrar melhores cond~çoes de esc~
laridade para 05 jovens brasileiros, retardando assim o seu ingre~
so no mercado do trabalho, idealMente, após concluir seus estudos
universitários, permitindo-lhes, ao final,de seU tempo de serviço
aqui proposto, fazereM jus a maiores nive~s de beM-estar.

Esta sugestão foi encaPlilll'lhada pelo frof. .Tosé Hár!o Ribeiro
õa Costa, cand1dato a Constituinte pelo TIstado do Maranhao e rece-

J

missão, mas, sobretudo, e principalmente, quando revelar continuar aE
to, intelectualmente, para o exercício de cargo, função ou emprego,i~

cluidos nas situações constitucionalmente admit,idas. Além disso, este
dispositivo guarda correlação com a eliminação da idade limit~, como
_regra geral, restritiva de ingresso no serviço público,

Esta sugestão nos foi encaminhada pelO Prof. José Mário Ribe!

ro, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que recebe o no
so endosso para que posso ser apreciada pelos órgãos competentes da
Assembléia Nacional Const~tuinte.

EMENóA 751034~~!
[TI
C CRISTINA TAVARES

______-'- P.LItH""10/CONISSio/IUICOIUldo _tJ COMISSJr.O DA ORDEM SOCIAL

'EMENDA 751Ô32:2'f'
:: AUTOR-----,-----__--,---'1

e: CONSTITUINTE VILSON SOUZA

~--------- ..L~"'AFlIO/co.. IS5iol.u.CO.. ll!Isio-- _

f:COMISSAO DA ORDEM SOC~_

tT!PARTID0:J
4 PMDB

Suprimam-se os itens I a X do art. 30, passando o
"caput" do art. 30 a ter a seguinte redacão:-

"são assegurados aos trabalhadores domésticos, além
de outros que visem ã melhoria de sua condição social, os direi
tos previstos no art. 20, itens, alíneas e_parágrafo~, com exc~
ção dos itens XI, XII, XIII, XX, XXI e paragrafo 30.

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica:
JUSTIFICATIVA

Art. - Salário- Família à razão de 10% (dez por cento) do salário
mínimo, por até 5 (cinco) filhos ou dependentes, menores de

?l (vinte e um) anos, de trabalhadores e servidores públi
cos que percebam até 10 (dez) salários- mínimos, e ao cônju
ge, desde que não exerçam atividade econômica, e ao filho
ou dependente inválido'de qualquer idade.

JUS T I F I C A T I V A

Se o empregpdo doméstico presta serviços e como
retribuição recebe a remuneração, não há como não submete-los aos
princípios constitucionais e demais leis que regem ~s . dir=itos
dos trabalhadores. A alegação de que o trabalho domest~co nao g~

ra lucro não deve ser motivo para exqlusão ou diminuição de d!
reitos aos empregados domésticos. -,

Alguns direitos não se coadur3m com a natureza do
trabalho doméstico, daí as exceções previstas no final desta
Emenda.

~----------------TUTO/olUSTIPlCAÇio---_- ,

DOS TRABALHADORES E SERVIDQRES PÚBLICOS
DOS TRABALHADORES

Acresc~nte-se ao artigo 20 o inciso nO XXVI, com'a se
guinte redàção:

~PAftTIDO~
4 PMDB J

AUTOIt------- _

" Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e
dependentes dos empregados, p~lo me~os até seis (06) anos de idade,

em cre~hes 'e pré~escolas, nas empresas privadas e ~rgãos públipos.

__________ PLlN""IO/cOMIJlÃo/IUICOMlfllo _

p? COMISsAo DA ORDEM SOCIAL

tMENDA -7S1035,71-

@-CRISTINA TAVARES

Cuidamos de 'estabelecer um limite que nos pareceu razoável

para compatibilizar a tendência de familias numerosas das regiões m~

nos desenvolvidas do pais, com tendência a apenas ~ ou 3 filhos, verl
ficada nas regiões mais desenvolvidas. Esse limite representa uma si
nalização para que os grupos familiares se conscientizem quanto aos
graves problemas de um crescimento demográfico incompativel com o cre~

cimento econômico do pais, sobretudo quando se pretende elevar a sobr~

vida do povo brasileiro, pela melhoria das condições sócio-econômicas
do pais,

A fixação do limite de valor do salário ou vencimento, obji

tiva atender apenas aos que percebem dentro do limite proposto paras~

parar os conceitos de salário e renda.

Esta sugestão foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribeiro
da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que recebe

nosso endosso para que possa ser apreciada pelo órgãos competentes da
Assembléia Nacional Constituinte.

~----------------TUTDIJUn1fl1CAÇÃO, --,

JUS T 1 F 1 C A T 1 V A

Dá nova redação ao parágrafo 3Q do artigo 12 do Substitutivo _
da Comissão da Ordem Social:

§ 3Q - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposen-

tados qúanto ao exercicio de mandato eletivo, de magistério,
de cargo.em co~issão, ou quando aprovado em concurso públi
co de provas ou De provas e titulos, atendido o disposto no
incisos I e 11 do artigo í2.

JustifícaçAO

A garantia de a~endimento até seis anos de idade em cre- -.
ches e pré-esqolas, como obrigação do Estado, incluido no art. 30, i~

ciso 111, da Comissão da Familia, da Educação, Cultura e Esportes, da
Ciência e Tecnologia e da GomJlnicacáQ.I Capitulo I - da Educacão, Cu~

tura, Esportes, Lazer e Turi~mo, pressupõe a contra-partida da soci~

dade em assumir também como dever esse atendimento, através das empr~

sas públicas e privadas.

~o caso específico das émpresas privadas, que são produ
toras de bens, e onde está concentrada a maior parte da máo-de-obra,
faz-se indispensável ~ inclusão desse inciso, de modo a assegurar ao

trabalhadores, homens e mulheres, a possibilidade de de~envolver~m

seus ofícios, com a garantia de local apropriado para atendimento de

s~us filhos, propiciando a estes, uma formação educacional necessária

para que Se incluam e participem como futuros cidadãos na organizaçã~

social e politica do pais.

pr-p".IlTIt)0:J
4 PMDB

~--------- "LIEHâlll[O/CQ"15Sio/.u.COlClssio_~ _

f: COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

'EMENDA 7S10~3~li 4.TOO-- _

PJ CONSTITUINTE VILSON SOUZA

A experiência do servidor público aposentado, pode e deve ser

utilizada, não apenas em situações de confiança, como em cargos em co
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Art 45 
I 

Ir-
parágrafo único_ A proibição do uso de agrotóxicos, na produção de

alimentos , salvo quando comprovado, com base em pesquisa científica, que sua
utilização é inofensiva à saúde, tanto dos que os aplicam, quanto a dos con

sunidores •

AUTOJt------------__

"LuállIO/cONlldo/lulc:o.unio-----_-----

COMIS5~O DA ORDEM SOCIAL

DA SAÚDE

=---------------TUTO~USTIPlC"çio--."'"'-------------~

EMENDA 781036-5"
l-? CRISTINA TAVARES I

Altera-se o parágrafo I" do Artigo 54 para a seguinte redacão:

Parágrafo I" -·0 Estado assegura o acesso à educação, à informação

e aos métodos científicos de regulação da fertilidade, que não ateu
tem contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.

::JUSTIfICAÇÃO

Considerando que o t~rmo fertilidade diz respeito à possibilidade

ou não de uma fecundação, incluindo, portanto, também os individuos

es;éreis e o termo natalidade diz respeito somente ao nascimento,
8~rangendo apenas os individuos férteis, julgamos que o termo fer
tilidade é o mais adequado nesta redação.

Supomos que o Estado não oferecerá à população métodos científicos

de regulação da fertilidade que atentem Contra a vida, já que cabe

a ele assegu~ar o direib à saúde. Nest~ sentido, propomos a alters
ção da expressão "que não atentem contra a vida", pela expressão
"que não atentem contra a saúde", por acreditarmos que guarda maior

coerência com a proposta apresentada.

JUSTIFI~AÇIlO

o uso irracional dos;agrotóxicos vem preocupando preocupando todos

os povos, mas se agrava nos países de economia em desenvolvimento, nos quais
.Jnexíste rigidez de controle sobre a introdução,comercialização e o emprego
dos preparados qúímicos na lavoura.

No Brasil,os actdentes devido ao emprego incorreto de defensivos

são inúmeros, apesar de muito incertas as estatísticas, uma vez que a maiE.
ria das vítimas deixa de procurar os postos de saúde dos respectivos Est.!!,
dos para receb~r atendimento.

A utilização inadequada e indiscriminada de defensivos leva à a1.
teração no sistema nervoso e dermatológico, hipertensão arterial, edema, c,!õ
f aléi~, dores articulares, insônia, alterações renais. Outros produzem efei.
tos mutagênicos e, teratogênicos, isto é influem nos 'f etos e outros, levam

à morte.

POr essas razões, julgamos da maior importância, ~ introdu
ção de dispositivo, no Substitutivo apresentado pelo Relator d;
Comissão da Ordem Social, que vede o uso de ag~otóxicos, salvoqua!!,
do comprovado que sua utilização é inofensiva. Será um grande pas
50 dado na defesa da saúde do povo brasileiro. -

EMENDA ADITIVA

rr="'''00:J• PMDB

Art 49 
§ 12 -

Acrescente-se ao Art 49, do Substitutivo apresentado pelo

I~alator da Comissão, mais o § 5º, com a seguinte redação:

-r---------- .Lt:NÂ"IO/cONllllio/aulcOIlllINio:----------..,

da Ordem Social~ Comissão
= TllCTO/olÜIlTIPll::",çio -,

'EMENDA 781039-0;
~ A=', Constituinte ELIEL RODRIGUES

~OATA;;;;]'
091 Oft'B?

·EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, ao Art 98, do Substitutivo apresentado pelo
~eletor da Comissão, mais o § 32, com a seguinte redação:

Art 98

§ ll!-

r.:T ~------nX1'0/"'unl''"~O---------------_.

;EMENDA 781037..3:
~ Constituinte ELIEL ~ODR;~~S

r.r--"-------------Tt:XTotolullTI"ICAçÃO----------------,

EMENDA ADITIVA

Acrescen' e-se ao Art 45, após o inciso n, um parágrafo único, com

a seguinte redaçãc; no Substitutivo apresentado pelo Relator

§ 52 - Em caso de gravidade, qualquer estabelecimento hospitalar,
clínica ou unidade médica da rede particular ou pública, está obrigado a pres
tar os primeIros socorros. As despesas decorrentes desse atendimento, serão
ressarcidas pelo órgão previdenciário público - em se tratando de beneficiário
do mesmo - ou serão abatidas, por ocasião da Declaração do Imposto de Renda,cE.
mo benefício prestado a terceiros, na forma que a lei estabelecer.

JUSTIFICAÇIlO

Situações ~starrecedoras têm sido noticiadas pela imprensa, de casos
de pacientes que perambulam de um hospital a outro, sem pronto atendimento,

vindo a falecerem na via pública, pela omissão de quem de direito, sob uma ou
outra alegação.

A vida hunana é de valor inestimável. A falta de recursos ou o mo
mento em que surgem acidentes ou imprevistos que afetam a saúde de alguém, é
un momento de aflição e angústia para os que os cercam.

Nesses momentos a figura da solidariedade surge como úma virtude
Cristã, estendendo a sua bondosa mão em socorro dos aflitos e de amparo ao

doente.
O interesse social fi, "oje, uma das alavancas de mobilização gE.

vernamental no uso correto dos bens da sociedade.
Nossa sugestão encontra similitude de apoio na atual Constitui.

ção ,. quando esta se refere ao direito de propriedade, em seu § 22, do Art.
153, estabelecendo em sua última alínea : ':Ern caso de perigo público imine~

te, as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular, ass,!õ

gurada ao proprietário indenização ulterior".

~~""TI00:J• PMDB

§ 32 - E dever do poder público, e da coletividade, o cOOlbate e co!!,

_: t1:o1e da poluição sonora, no mel11 antliente, nos termos da lei.

~USTIFICAÇAO

11 Organização Mundial de saúde considera o problema do barulho nas
cidades una ameaça à saúde, já~ atinge diretamente o sistema nervoso dú

homem.
E notório ~ o ruído nas grandes cidades, produzido pelo uso ind,!õ

vido ~s buzinas, descargas livres e aceleramento desenfreado'de motocicletas
e aUJtorn6veis, em suas andanças diárias, notadamente à noite, assim como as'
sinaleiras'sonoras de garagens, prejudicam grandenã'l'te o'sossego público. So

frem os idosos, as crianças, e todos são tanados de sobressaltos.

Várias lp8ixas se tl!m erguido na~ nacional mas, infelizmen

te, nada tem sido feito para coibir tais abusos.

cabe ao poder público prevenir, cootrolar e f iscalizar a poluição,

sob todos os seus aspectos, inclusive o sonoro, porquanto, ~rceptivelmen

te, está contribuindo para afetar a capacidade auditiva datp:!les que são. di

retOOlente atiflllidos':

m. ,t,UÁRIO/cOlollllslo/aUICO.IUlo

C COMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

,'EMENDA~ 7.81038';~
fi . AUTO"t Constituinte ELIEL RODRIGUES,
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r;-r TlXTO/oIUSTlrICAOiO -,

(EMENDA 7S1~3
liJ aUTOII

ê Constituinte ELIEL RODRIGUES
___-- PLlIfÁIlIO/CoNISSÃo/aulcoMIUÃO-------------,

f? COMISSAO DA ORDEM SOCIAL ~"T'/8U'o9J06J87

"Art. 48 - As Ações de Saúde são de intere
se púb~ico, cabendo ao Estado sua normatização, contro
Ie, fiscalização e execução articulada com a Rede Pri
vada."
Suprima-se o art. 49 e seus paragrafos.

EI-El'IlA SlFRESSIVA-ADITIVA

SUprima-se. do inciso IX, da Art 22 , do Substi tutivo apresentado pelo
Relator da Comissão, a expressão "de baixa renda", e acrescente-se-lhe a seguin

te redação:
Art 2ll 

I -

JUSTIFICATIVA

A realidade brasile~ra indica que as Ações de Saúde
não dispensam a colaboração da iniciativa privada, a qual tem em re
lação a elas a situação de preeminencia e não posição de mera comple
mentaridade.

serviços de
1sla ãosaude-

Assim sendo, o Sistema Saúde não pode deixar de servir
-se da Rede Privada de forma constante e territorialmente abrangente.

Conseguentemente, alçar as Ações de Saude à natureza
~e função pública, não se coaduna com a realidade, quer do exercício
profissional da medicina, quer em face do Sistema de Trabalho vigen
te.

Por essas mesmas razões, não se justifica ab~ir-se di~

positivo concernente à desap~opriação e intervenção na Rede Privada.
No ponto, deverá prevalecer os principios gerais de intervenção no

tal qual vier a constar 'da car~a, no capi-

Dá nova redação ao item 111 do art. 47 da parte refe
rente à Saúde do Substitutivo da Comissão de Ordem Social.

",.. AUTOII _

,..- PI.UÀA10/COIlI'sio/SUICOMI'.!liO-----------

f:J COMISSI\O DA ORDEM SOCIAL
= ~------__----TIEXTOlolUSTl,.ICAÇÃO-----------------,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

HERMES ZANETI

Procura-se, atrajlés de Emenda, propiciar tratamento igual a idênticas
situações. O salário-família do trabalhador s6 alcança os filhos até 14 anos,
excluindo a esposa; a regulamentação do salário-família, referente aó funcioná:- I

rio público,prevê que a esposa e os filhos estudsntea, que tenham manos de 24

(vinte e quatro) anos de idade, podem recebê-lo.
Discriminar-se esse benefício apenas para os de baixa renda, não 'par~

ce razoávél; pois todos têm os seus encargos e responsabilidades '

! emUiares.

JUSTIFICACAO

IX - salário-família aos dependentes dos trabalhadores, aí consid~

rados a esposa, os filhos inválidos, de qualquer idade, e os de até 24- anos, que
'comprovem sua condição de estudantes e não exerçam atividade lucrativa.

r----"--.:.....--- PLINAIIIO/COIlISSÃo/.sUICOIlIS.!lio------ _

(!J
r;-r TUTO/olUSTlfICA;io ,

DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS

DOS TRABALHADORES

Acrescente-se ao artigo 20 o inciso nO XXVI, com a s~

~inte redação:
"Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos

e dependentes dos empregados, pelo menos até seis (06) anos de idad~

em creches'e pré-eSCOlas, nas empresas privadas e órgãos públicos.

"O Art. 5 Vigorará com a seguinte Redação:
Art. 5'- O Estado Assegura a liberdade de Pesquisa,
Desenvolvimento Cientifico e' Tecnologico na Area de
Saúde l sem prejuizo do incentivo as ações relativas
a Recursos Humanos,sene~to básico, insumos e equ!
pmoontos que guardarem sintonia com as diretrizes e
interesses do Sistema de Saúde."

r=-r----------------TIEXTO/olUllTlfICAOÃO------------- -,

JUSTIFICATIVA

-:-r---------- PI.EN,(JIl10/c:Olllssio/aUlcOMIUÃO-----------

AUTOII----------__~__

IVO VANDERLINDE"

EMENDA ADITIVA

ORDEM SOCIAL

Não se pode prender à politica estatal os trabalhos
de Pesquisa Cientifica e Desenvolvimento Tecnologico, tal como pre
tende o artigo. Há de se dar campo livre a Liberdade criadora.

Acrescente-se o inciso XXVI, ao Art 29 , do substitutivo da Lo~

missão da Ordem Social, com a seguinte redação:

EMENDA 7stó44-6'
tJ

justificação

A gara~ia de atendimento até seis anos de 1dade em
creches e pré-escolas, corno obrigação do Estado, incluido no art.30,
inciso 111, da Comissão da Família, da Educação, Cultura' e Esportes,
da Ciência e Tecnilog1a e da Comunicação, Capítulo I - da Educação ,
Cultura, Esportesí-Lazer e Turismo, pressupõe a contra-part1da da s2
ciedade em assumir também como dever esse atendimento, através dase~

presas ~úblicas e privadas.
No caso específico das empresas privadas, que são pr2

dutoras de bens~ e onde está concentrada a maior parte da mão-de-obr~

~iaz-se indispensável a inclusão desse inciso, de modo a assegurar:os
trabalhadores, homens ~ mulheres, a possibilidade de desenvolverem
seus ofícios, 'com a garantia de local apropriado para atendimento de
seus filhos, propiciando a estes, uma fàrmação educacional necessá 
.ria para que se incluam e participem como ~uturos cidadãos na organ!
zaçã~ e políticp do país.. -. .. .,;;.

XXVI - O tempo de serviço público federal, estadual ou mun1C1
paI, serã computado para'os efeitos de aposentadoria, •
transferência para a inatividade e disponibilidades.

JUS T I F I C A ç Ã O

O benefício da contagem recíproca do tempo de serviço para fim
de aposentadoriJ deve ser estendido, sem discriminação, a todos os
servidores púb~icos, sejam eles civ~s ou militares.

~'AIITIOOJ

PTe
AUTO.---~-~--------""1

Dá nOYB redação do art. 48 'do Substitutivo da Comissão
Ordem S~c~al_._

COMISSI\O DA ORDEM SOCIAL
~--__-----_--_--_TUTO/"USTlfICAVio----_-----------...,

~1-S10a0.
~RTO JEFFERSON
..,.,r----~----- .LI:!'Á"litcoIlISsio/IUlcoMlaIÃO-------------,



EMENDA ADITIVA

õ.1,---------------- TtXTO/.lUSTIf"ICAQÃO ...,

JUSTIFICACÃO

A emenda corrige lamentável omissão do Substitutivo ,
ao não prever a manutenção do instituto do Fundo de Garantia do
Tempo dê Serviço, o qúal já se constitue em tradição do direi
to trabalhista e previdenciário brasileiro.

Trata-se sem dúvida de medida que ,pelo seu largo alcance
socialJdeve perdurar no texto da nova Constituição.

rry'UTID0;=J
PFL/AMSADIE HAUACHE

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Acrescente-se o item,XXVI, ao Art. 29, do substitutivo da
Comissão da Ordem Social, com a seguinte redação:

r:-r---------- PLENAftIO/CoUISSÃo/aUICOMlSsio--- _

"Art. 29 ••••••••••••••

XXVI - o tenpo de serviço piiblia:> federal, ~

tadual ou municipal, ou prestado em enpresas pí 
blicas ou privadas será ex:tlpUtaéb para todos os

efeitos de aposentadoria, transferência para a r~

serva ou reforma;"

CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

~--------- P'LlHÃIUO/CONISSÃO/sUIliCOMllIisio------ -,

f!J CDMISSIID DA ORDEM SOCIAL

r=P"IITIDOD• PFL/SC

.-.----------------TEXTOlofuSTlPICaçÃO--------- --,

fun

JUSTIFICAÇAD

Dê-se ao Art. 61 do Substitutivo da Comissão da Ordem

~ocial, a seguinte redação:

~~AJl:TIDC

PMDB

E sabido que a previdência social oficial, apre

senta-se insuficiente e devemos assegurar o direito de complement~

ção previdenciária.

"Art. 61 - Iô vedada a aplicação de recursos públi
cos, inclusive as receitas de empresas estatais,

para constituição qu manutenção de entidades de
previdência privada de fins lucrativos".

A previdência privada sem fins lucrativos de cará

ter complementar, e distinta da previdência social, apenas nos as
pectos formãis, fundada nos ideais -soci~is e na preocupação de
poupar para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está

igual e uniformemente sistematizado na unidade do direitõ prévld~~

ciário brBileiro.

-m~ 7$1049-71
~-=_~E;~~~;;;;--~RK1'.NDO. VE~~~

L'~~~"B~

F;-;~'--;~7]
____ 11 JT:""_~lH r:.:i.t --,

,
Dê-se ao art. 22 do Substitutivo, renumerados esse e

os demais artigos, a seguinte redação:

"Art. 22 A lei concederá incentivos

JUSTIFICATIVA

Da mesma forma aquele que abandona o serviço público deve
levar consigo o seu tempo de serviço, válido para todos os efei

~

tos.

Desde que o trabalhador tenha prestado serviç?s, e descon
tado para a previdência social ou fundo de pensão oficial, o seu
tempo de serviço deve ser'computado para todos os fins.

Não é justo discriminar o servidor que antes de entrar p~

ra o serviço pUblico tenha trabalhado em empresas privadas.

'I

__• P.. ENAJIIC/CONlssia/llu.CONISSt.;.

Art. 92

TEXTc./.hJS'l'IF1CAÇÃO---------------l

p!
h~ I"

"Art. 89

VIII a) - definir as exigências do meio am~iente,

ra ela~or~ão de projetos integrados e otimizados de ~acias

drogI<! ficas

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

a - os planos e programas relativos à utilização da
Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da Serra-Cos
teira, da ~acias hidrográticas e do su~-solo (grifou-se);..

P - a instalação ou ampliação de usinas nucleares,

hidro e termoelétricas e de inddstrias de alto potencial poluí

dor, ouvidos os poderes legislativos das unidades da Federação d!
retamente interessados. (grifou-se).

JUSTIFICAÇÃO

cionais aos servidores que apresentem pl~

nos, projetos e sugestões de que decorram

economia ou eficiência para os serviços

prestados pelo Poder Público".

Cuida a emenda de conceder, via legislação ordinária,

incentivos funcionais aos servidores que ofereçam propostas de

que decorram economja ou eficiência nos serviços prestados pelo

Poder PÚbíico. Ocorre que inúmeros servldores dispõem de poten

cial técnico-científico ou profissional do interesse da adminis

tração pública, sem contudo desen~olvê-lo no seu setor de traba

lho por falta de incentivo.

p'l..tli.l,IUI)/GOlolISSÃo/sUltOll ssic;-------------,
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

TCXTOIJU511'ICAÇÃO------------------,

Inserir o inciso VIII a - no Art. 89.

Dê-se ao item ,IV do art. 29 do Substitutivo, renumer~

dos esse e os demais artigos, a seguinte redação:

Exigência constitucionaí necessária, para que os pr~

jetos de nacia hidrográfica sejam integrados e otimizados, de-mo

do quP atendam às necessidades da flora e fauna locais.

"Item IV - Fundo de Garantia do Tempo de Ser

viço;tI.

A otim~zação d~ projetos é um imperativo que se

põe, ~o Brasi:, essa análise não é usual nos projetos.

illl



240 • vn·.Comis~o 4ª-..Ordem Soc!é!l

o desenvolvimento do País deve ser programado, os
planos devem ser feitos por bacias hidrográficas como técnica
de planejamento hidrológico.

§ 22 _ A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos ou fun

ções em autarquias, empresas públicas, sociedades de &eonomia
mista e fundações mantidas pelo' Poder Público.

Pede-se inserir, no Art. 92, a alínea a)com a
ção aqui apresentada.

reda
JUS T I F I C A T I V A

Acrescentou-se a parte grifada.

o Art. 94 trata da exploração dos recursos minerais
que poderão estar na superfície ou no sub-solo.

Colocou-se e do sub-solo na alínea a) para submeter,
a preVla autorIzação do Congresso Nacional, os planos que possam

trazer poluição aos lençois de água subterrâneos, ~'umta~ordagem

diferente da exploração.

Dada a existência de fundações de caráter privaoo, não devem

ser essas alcançadas.pela regra de acumulação.

Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribei
ro, candidato a Constituinte' pelo Estado do Maranhão, que recebe o no
so endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos competentes da
Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 781052=7
li].' I r.r-.P"M":B"~ê= CONSTITUINTE VILSON SOUZA . C- I ~ J

Ponto muito importante porque a limpeza dos mana~

ciais su~terrãneos é impossível, apenas consegue-~e diminuir es
se tipo di poluição, quando já instalado.

PLEN""10/COlollssio'aUICOiUSaiO-----------j g--.10"T"-.,
CJ COMISSAO DA ORDEM SOCIAL " ~ , ~ ."~
= -TEXTO/olUSTIFICACio-----------------,

Idem para alínea ~). Dá nova redação ao caput do art. 27, do Substitutivo da Comissão

da Ordem Sncial:

Inovou-se a parte grifada.

As usinas termoelétricas são altamente poluidoras
das águas superficiais quando não possuem torre de refrigeração.

A poluição térmica, nesse caso, é altíssima mui
to pior do que das hidroelétricas.

Art. - Ao ex-com~atente, civil ou militar, da Segunda Guerra Mu~

dial, que tenha participado efetivamente em operações bé

licas da Força Expedicionária Brasileira, da Marinha de
Guerra, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou
de Força do' Exército, que tenha prestado serviço de seg~

rança ou vigilância do litoral ou ilhas oceânicas, bem
como os que participara~ efetivamente do Batalhão Suez no
exterior, são assegJrados os seguintes direitos:

,EMENnA 781050:1
tJ CONSTITUINTE V;L~~-. ~OUZA cr;~AftTIDO~• PMDB JUS T I F I C A T I V A

Pretendemos ver reconhecida também a participação ~

fetiva dos civis e militares que integraram o Batalhão Suez ~oo

exterior..!.J
r;-r----------------TEXTO/olUSTIFICAÇÃO------ -,

,---------- PLENA"IO/COloll'sÃo/suecOlill'sio-------- _

E? COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Dá-se nova redação ao inciso 11 do artigo 11, do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social:

11 - A admissão ao serviço público dependerá sempre de aprovação pr~

via em concurso público de provas ou de provas e títulos. A

lei só estabelecerá limites de idade para inscrição do candid~

to, para atividades que demandem atividade física, cujo exerci

cio for capaz de por em risco a vida do trabalhador ou das o~

tras pessoas que dependam do seu trabalho.

Esta sugestão foi encaminhada pelo Prof. Dr. José Ma
rio Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Ma
ranhão, que recebe nosso enjosso para que possa ser apreciada p~

los órgãos competentes da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA "75HJ53-51
JUS i I F I C A T I V A tJ CONSTITUINTE VILSON SOUZA

ao serviço p~

intelectual

Não deverá haver limite de idade para a admissão

blico, já que esse ingresso depende de certame de natureza
- o concurso público.

Ass~m o leglslador ordinário deverá ter em mente que o limite

de idade para o concurso público é excessão à regra.

CJCOMISSAO DA ORDEM s~~·~~'~"·'''i'''"'''.'''i'-----------J [Çf&;mJ
r:--r TEltTO/..USTIFIC.. çlo -,

Suprima-se o § 12 do artigo 13 do Substitutivo da Comissão

da Ordem Social:

Esta sugestão nos foi encaminha1a pelo Prof. José Mário Ribei
ro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão que rec~

be nosso endosso, para que possa ser apreciada pelos órgãos compe!en
tes da Assembléia Nacional Constitulnte.

JUS T I F I C A T I V A

EMEN.DA 781051.~
tJ CONSTITUINTE VILS~N SOUZA

,..- ;LENAJlIO/CONlssÃo'aulcolilISSÃO-----------

PJ COMISSAO DA ORDEM SOCIAL
""' TEXTO!oIUSTlf"ICAÇio -,

Dá nova redação ao parágrafo 22 do artigo 12 do Substitutivo

da Comissão da Ordem Social:

Se alguém exerceu cargo, função ou emprego por tão longo perí~

do, terá que ter direito a aprosentar-se.
Afinal, não deve haver trabalho permanentemente temporário.
Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribei

ro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que r~

cebe nosso apoio, para que põssa ser apreciada pelos órgãos competen:
tes da Assembléia Nacional Constituinte.
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~A78io54=3
tJ CONSTITUINTE VILSON DE SOUZA

Dá nova redação ao inciso 111 do Artigo 32 do Substitutivo da

Comissão da Ordem Social:

JUS T I F I C A T I V A

Fizemos incluir as fundações mantidas pelo Poder Público~ nas
justas r~strições contidas neste artigo.

Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribeir
da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que recebe

nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos competentes da
Assembléia Nacional Constituinte.

111 - Limitação da jornada de trabalho a 48 horas semanais.

J U ? T I F I C A T I V A

Assim como se fixou expressamente o limite para o trabalho das

q~mais categorias, é justo que o mesmo se faça para os servidore~ do
mést í.cos •

Esta sugestão nos fOI encaminhada pelo Prof. José MárIO Ribei
ro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que re
cebe no;so endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos compete~
tes da AssembléIa Nacional Constituinte.

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social, ~~

pitulo I, Seção I:

ATt. - Proibição de qualquer trabalho a menor de 14 (quatorze) ~

nos e de trabalho noturno, sujeito a condições de contami
nação, insalubridade, periculosidade, radiatividade e zo

nas geográficas adversas, aos menores de 18 (dezoito) anos.

Dá-se nova redação ao inciso VIII ao artigo 39 do Substituti
vo da Comissão.da Ordem Social:

JUS T I F I C A T I V A

tra
de

proteger o
a conjições

A proposta amplia ,a preocupação em
balho do menor de 18 (dezoito) anos, no que tange
trabalho desfavoráveis.

Esta sugestão foi encaminhad~ pelo Prof. Dr. José
Mario Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do
Maranhão, que recebe nosso endosso para que possa ser apreciado pe
los' órgãos competentes da Assembléia Nacional Constituinte. -

~PAftTIDO~• PMD8
IoUTOR------- _

CONSTITUINTE VILSON DE SOUZA

liOOF PLUAR10/co.. ",",o/IUBCOMISSÃO

c:OMISSAD DA ORD~M SOCIAL

Constituinte Rubem Medina

VIII - Repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, admi
tido o revezamento com os sábados ou feriados civis e religio
sos.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDÃ 7$1058:6

tJ
r:o---------- PLENAAIO/cONI$SÃo/sUIlCOMI'''ÃO-----------

comissão da Ordem Social

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

CONSTITUINTE VILSON SOUZA

Inclua-se, onde couber:

JUSTIFICArÃO

- Toda omissão de direito constitui UMa
lesão de direito.

Art. -n9

A ConstitUIÇão vigente, na prática, não ryarante certos
.'

direItos, por ter enunciados genéricos, dependendo a efetIvação
destes de legislação ordinária. Se a oMissão de direito constituir
lesão, os direitos e garantias constantes da Carta Magna terão a
plicação imediata, independendo de nova ou especIfica legislação.

r:;-r---------------- TEXTO!JUSTIFICAÇio-----------------,O final de semana deve ser reservado ao repouso remunerado ,
também dos servidores domésticos. O critério de revezamento objetiva,
ate~der a sItuações específIcas, bem como permitir uma maior flexibl
lidade na negociação entre patrões e empregados. -

Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribe!
ro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que r~

cebe nosso end~sso para que possa ser apreciada pelos órgãos compete~

tes da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 78105&0
f:J
,- PLUAIUo/cOJolISsio/auacOlllsaio-----------

[:J
r:;-r TEXTOIJUSTI'ICAÇio -,

Dá nova redação ao Parágrafo 32 do artigo 19 do Substitutivo

da Comissão da Ordem Social:

~~----_----------TEXTOIJUST1FICAÇÃO-----------------,

AUTOR---------------,

Constituinte Ruber~ rledina

Art. n9 - Torna-se inexistente a insusceptibili-
dade de aprec1ação jurid1ca, não sendo ad~1tida axcepc~Qnalidade

para exclusão ca apreciação do Juoiciár~o para qual~uer lesão de

Direito.

Inclua-se, onde couber:

EMENDA 781059-4

l!J

- O militar da ativa que aceitar cargo público civil temporá
rio, não eLet i vo " inclusive em autarquia, empresa pública, s~
ciedade de economia mista ou fundação mantida pelo Poder Pú

blico, fIcará agregado ao respectivo quadro e somente poderá
ser promovido pro antigurdade, enquanto permaneçer nessa s!
tuação, contando-se-Ihe o tempo de serviço apenas para aq~e

la promoção, transferência para a reserva ou reforma. Depois

de dois anos de afastamento ~ontínuos ou não, será transfe
rido para a' reserva ou reformado.

§ 32
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AUTOIt--------------, ~ ...."TIOO--

DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS . C- PT _

EMENDA 7S1lJ6z.;4

JUSTIFICAÇIlO
O Brasil ostenta hoje"o título de compeão mundial de aci

dentes no trabalho, Mesmo deficientes e distorcidas, as estatfsti
cas demonstram .0 genocfdio praticado pelos empresários em nosso Pais
ante a.insensiblidade das autoriades responsáveis pela fiscalização
do trabalho. São milhões de pessoas humanas mortas ou inutilizadas
em funçaõ do ãbuso de poder e descaso empresarial.

Existem, por outro lado, uS malefícios que a fiscalização
não dete~a. por omissão das autoridades - São as chamadas doenças
profissionais ou decorrente do trabalho executado. Os empresários
as conhecem, ~as timbram em seu desconhecimento.

Ora, nas demais Constituições, como na ,atual, inscreve-se
em primeiro lugar, o direito à vida. Portanto, há de ser assegurada
principalmente, quando no trabalho, cujo exercício deverá ser cercado
d~ proteção e cuidadlos, O·primado ~ Lei começa na proteção do
cidadão e de sua vida.

DEP' TADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS

I!J
Inclui onde couber:

Artigo Os empregad~res serão responsáveis pelos ac!
dentes do trabalho ocorrido no âmbito da empresa, ou onde os empre
gados em serviço estiverem, bem como pelas doenças profissionais
contraidas no exercício profissional ou no do trabalho que executem

§ 19 paberá indenização, a ser paga pelos emPt~sários,"

na forma da lei, em caso de incapacidade temporária ou permanente,
morte, decorrentes de doença profissional ou acidente de 'trabalho;

§ 22 Os empregadores responderão solidariamente na exi~

tência de empresas interpostas ou contratadas para obras eapecíficas.

Dê-se nova redação ao Artigo 11 inciso V1I

VII _ E assegurado ao servidor público adicional por tempo
de serviço, a cada ano de efetivo exercício.

= TuTo/.lUSTlJOICAç:io --.

r.t-----------~-AUTD.-------------__.

= I'LINÃIIIIO/CONlssio/CUICOIlI'sio -.

DA ORDEM SOCIAL

=.-- TIEXTO/JUSTIPIC.açio ---,

=.-- PL.I"!'Â"lo/eoMlssÃo/SU.COIlI"ÃO-----------.

CDMISS~ODA ORDEM SOCIAL

Constituinte Rubem Medina

JUSTIrICAC"ÃO

Suprima-se o Art. 25 e seus parágrafos, do anteprojeto
da Comissão.

JUSTIFICACÃO

Preferimos a manutenção do atual sistema, tendo em vi~

ta sua comprovada eficiencia.

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, institur~o p~
la Lei n9 5.107 de 13 de setembro de 1966, o Prograna de Integr~

ção Social, criado pela Lei Complementar n9 7 de 7 de setembro
de 1970, assim com~ o Programa de Formação do Patrimônio do Ser
vidor PÚblico, criado pela Lei COMpleMentar n9 8 de 3 de dezem 
bro de 1970,"'const:L'tuem um beneficio conseguido pelos trabalhad2
res e servidores pÚblicos ao longo do tempo.

. Extinguir esses beneficios acumúlados, ainda que subm~

tidos ao artifício da transformação para o fundo de garantia co
letiva do emprego, não ,nos parece justo, uma vez que o FGTS, o
PIS e o PASEP proporcionam, hoje, certa tranquilidade aos seus
beneficiários.

As razões que originan a criação deste artigo, são al
tas razões de Estádo e Sociais que inviabilizarão toda e qualquer
tentativa ou prática de, em circunstâncias politicas anôMalas,
ensejar Q desrespeito ã Carta Magna, pelo artificio da criação de'
instrunentos de exceção.

r:-r--------- I'LEIfÁ'uo/coIlISsÃo/suICOIIISdo----------

Comissão da Ordem Social

=--- TE"TOIJlJSTtFtCAÇÃO ~----~

,EMEImA 751060-8'
tJ

DEPUTADO JOAO PAULO PIRES VASCONCELOS

,Ert1ENDA 751061-6-
AUTCA--------------, pr;;.PaftTID0:J

"... TEXTO/oIuaTI'lcAÇio -,

perigosa.

EMENDA MODIFICATIVA DO ARTIGO 13.
Artigo 13 - O Servidor será ~posentado

I - for invalidez.
11 - Por exercfcio da atividade insalubre , penosa ou

c

Incluir no Artigo 29 o seguinte incis6:
garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos e dependentes
empregados, pelo' menos até 6 (seis) anos de idade, em creches e

escolas maternais, nas empresas ou órgãos públicos em que trabalhem

mulheres.

JUSTIFICAÇAO
Não há que se determinar'o número de empregàdos do

sexo feminino para que o empregador garanta a assistência aos de
pendentés. Ba~ta que haja um empregado do sexo feminino para que

o empregador garanta assistência a seus dependentes.

EMENDA 751064-1
. AUTOIt-,.------------"'-

~ DE~JTAOO JO~O PAULO PIRES DE VASCONCELOS

6-..::..------------- TlElI.TO/oIUSTlfICAI;ÃO'----,.-------------.

~"T'-;;;]"wI06Ja7

111 - Voluntariamente ap6s 30 anos de serviço para o
homem e 25 anos para a mulher.

IV - Ap6s completar 50%( cinquenta ) por cento do
tempo de serv~ÇD_exigido para aposentadoria volüntária.

V - Aos 70 ( setenta ) anos de idade •
..Pjlrágrafo lln~co • Serão equivalentes os critérios P.ê.

ra aposentadoria no'serviço público civil e militar.

m PLCÚIUQ/coII"SÃo/auacolll.sdo

C COMISslIO ·DA DReEM SOCIAL
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EMENDA 751065.9' AUTO" -,

'DEPUTADO JO~O PAULO prRES DE VASCONCELOS
=---------...L~MÃ'rno/co .. ISSÃo/sUICO .. I:l.tio-- ..,

COMISSAO OE ORDEM SOCIAL

17' TUTO/olUSTI'ICAOÃO ....:._ -r-t

r- Artigo 64 incluir o seguinte parágrafo:
Os benefícios de ~restação continuada concedidos

até a data da promulgação desta Constituição serão revistos,
a fim de que seja restabeleci~o o valor real, calculado em

salários mínimos a data de sua concessão.

dados econômicos-financeiros dos setores, empresas privadas ,
públicas ou de cap~tal misto, empresas ou órgão da administr~

ção pública, direta e indireta.

JUSTIF'ICACM

A emenda visa somente 'traz~r maior clareza e objetividade ao .
texto Constitucional

EMENDA 751070-5
l!J .-urOJtc: DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

J
Er.::::""....--,

I...-,;==='-"'"'-=.:.:.:::.::::..:...=:..:::.:=- -J L?V o§l87)
f!J .LI.....' •••,...., ••" ••,.....

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

JUSTIFICACAO
A emenda visa dar maior alcance ao dispositivo constitucional.

r;or---------------TUlO'..JJSTlflc.\r;lo-------- --.

EMENOA MOOIFICATIVA 00 ARTIGO 14.

= UXTO/olUSTI'ICAGÃO- ---,

"UTOII--------------
DEP'ITAnO lOSO pAllJ O PIRES VASCONCELOS

,..- 'U:NAJlll0/COMISSAO/SUICOMISSÃO-----------

Wc: cnMISSSO DA ORDEM SOCIAL

C .....·T1DO
_ -• pt )

rr;;:.'T'----,'ov6 187 J

Dê-se a seguinte redação ao artigo li , inciso 111:

111.- A União, os Estados, os Municípios e o Distr!
to Federal instituirão em lei próp'ria , regime jurídico único para
seus servidores da administração direta e indireta • bem como planos
de classificação de cargos e de carreiras.

Artigo 14 - Os proventos da aposentadori~ serão :
1 - Integrais, quando o servidor ~

a) contar com o tempo exigidqnesta Constituição;
b) sofrer invalidezpermanente;
c) exercer atividade insalubre, penosa ou perigosa

11 _ Proporcionais ao tempo de serviço, quando compuls6ria~

a) atingir a idade limite para permanência em serviço.
b) contàr com 50% (cinquenta) por cento do tempo exigido para

aposentadoria vo1untárià.

JUSiIF1CAÇl\O

A emenda vida 'dar maior abrangência ao texto constit~

ciona1.

DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
r-e- PLt:Ú"IOICO.. IS'io/.l,laCO..lss~O----------....,

l!J CO~IISSJlO DA ORDEM SOCIAL

JUSTIF'ICAÇi\o

Dê-se ao Artigo 22 Inciso 11 , a seguinte redação:
Inciso 11 - Seguro desemprego igual ao ,salário da at!

vidade , nunca inferior a 1 (um), salário mínimo para o trabalhador
que , pór motivo alheio a sua vontade , (icar desempregado , por pr~

zo compatível com a duração média do desemprego •

= '&XTG/olU$t"\e..~ÃQ---------------_.

as vantagens

OAO PAULO PIRES OE VASCONCELOS

= TUTO/"U5~ AqÃO-,....- --,

Suprimir do artigo 11, inciso "" 'ressalvadas
de caráter individual"

r:"I-------------..TO. - - - - - - - - - - - - - ...:..,

JUSTIF'ICAÇ~O

A emenda visa maior objetividade· ao trexto constituicional.
A emenda visa dar maior objetividade e clareza ao te~

to constitucional.

DA ORDEM SOCIAL

_________ 'LINÀ"lo/coIlISsio/al,lICOMIIJÃO-------------,

[DCOMISSXO

Social passam a ter a seguinte redação, renumerando-se os demais:

Art. 37 - As contribuições sociais a que se refere o

art. 3e e os recursos provenientes do orçamento da Un~ão comporão

Os Arts. 37 e 38 do Substitutivo da Comissão da Ordem

.".,. TUTO/olUSTlfIC.Ç;.O ..,

EMENDA 751072=1
~ AVTtJ~

~ DEPUTADO ClIRLOS SIUlT' ANNA

C"...ltTIDO--1
pI J

~ Dê-se a seguinte redação ao artigo 11, inciso IV

IV ~ Os cargos em comissão ou funções de confiança serão exercidos
privativamente por servidores ocupantes de cargo de carreira lot~

dos no órgão, atendidos os requisitos de competência e experiência
exceto 05 de chefia de gabinete e assessores da autoridade máxima,

do Orgão.

JUSTIF'ICAÇIW

= TIXT01""USTtrll;AÇÃO --"

r:-r--------- PLINÃIlIÓ/COI(IS'io/*U.COllISsÃO _f? COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 151068·3
l: O;;I\TAOO .JO~O PAULO PIRE~·T~~ VASCONCELOS

A emenda. visa não limita; o dispositivo constitucional o Orçamento Nacional de Seguridade Social.

EMENDA 751069·1 § 19 - Serão constituídos Fundos Nac~onais específicos

Soc~al,

federal

para aS áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência

sob responsabilidade dos órgãos de administração pública

correspondentes.

dade Social.

compostos por recursos consignados no orçamento nacional de seguri

§ 2 2 - Os Fundos referidos no parágrafp anter~or serão

~O"'T"---
~ 6 ar:I I I

DEPUTADO JOAO PAULO PIRES DE VASCONCELOS

Acrescentar parágrafo 32 ao artigo 62

acesso por intermedio das organizações sindicais ou comissões
por local de trabalho, às informações administrativas e aos

r.r---------------TUTQ/.lUSTIPteAÇÃo --,

r::'I---------- ALH.. "It'It:OM1~ÜO'.U'Cq""SSÃO _,

COMISSAO OA ORDEM SOCIAL

r:"I------------- ..TO. - - - - - - - - - - - - - --,
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§ 3~ - A gestão dos Fundo~ Nacionais a que se refere JUSTIFICATIVA

este art~go terá part~cipação obrigatória e paritária de represen

tantes das Adm~nistrações Públ~cas Federal e Estadual, assim como

das ent1dades patrona1S profissiona1s e dos trabalhadores, 1nclus~

ve inat~vos, conforme a especificidade de cada área.

Redação desnecessária.

lEMENDA -"751075-6
PJ CONSTITUINTE RONAL~O~~~Ão

_____ PL~NARIO/COJ,jISSÃo/sUIICOMISSÃO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~PARTJDO-I

l!::"~B ----I

r:1r---------------- TllCTO!.lUSTlfIC"çio---------- _,

tJ DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

W PL.IHA'"O/cOMlSsÃo/auaCOM.ssiar:COMISSXo DA ORDEM SOCIAL

VM'~D

®~Gflil

~ TEXTO/JIlSTlfICAÇÃO-------------

Capitulo I
Dos Trabalhadores e Serv~dores Públicos

seção I
Dos Trabalhadores

Art~go 29

Inciso I

Item F:
JUSTIFICATIVA

Se não se const1tuirem os Fundos específicos há a tendêa

cia de o Ministério encarregado da Saúde ficar dependente daquele

que admin~stra o Fundo Nacional de Seguridade Soc~al.

É necessário s~m, um orçamento de Seguridade Social conso

lidado, com vistas a uma maior racionalidade das ações dessa área e

um crescimento global dos recursos correspondentes.

"Desid~a, falta de exação no cumprimento de dever ou tarefas

est~pulados no contrato de trabalho, ~mpericia, improdutivi

dade ou na fé, comprovados judic~alrnenteTl

Modificação proposta:

Acréscimo de 1tem

Just~f~cat~va:

Proteção do empregador contra eventualnegrigên

c~a, do empregado estab~lizado no emprêgo.

EMENI5A 151073-0fi AUTORr DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA rr!M;'e,=:J
fITM/õGfEJ

EMENDA 751076-4
~ SENADOR RONALDO ARAGÃO

PLENÃRIO/COIolISSÃO/SUBCOrr,USSÃO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

rrr:::::ftT 1DO
---,

~--.-J

r::"I----------------TUTO/JUSTlfICAQio------------------,

EMENDA N9

Dê-se ao § 39 , do artigo 12, a seguinte redação:

"A proibição de acumular proventos não se aplica aos

aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, de cargo de

magistério, de cargo em comissão ou de cargos legitimamente acu

muláveis."
JUS T I F I C A T I V A

o acréscimo proposto quanto à acumulação de proventos
de dois cargos legitimamente acumuláveis é absolutamente necessá

rio para que se não comenta o absurdo de permitir a remuneração
de dois cargos acumuláveis e vedar a dos proventos respectivos.

PLENAR'O/CONISSÃO!S"aCONlssÃO- _

~--__-_--_-_-- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

Inciso VIII

"O Estado promovera a partlcipaçào popular em

todos os nívels da admlnlstração pública"

Modificação proposta:

Subst~tue-se a palavra estimulará por promovera

JUSTIFICATIVA

A palavra "promoverá" é mais obJetiva promover

~mpllca em estimular, orlentar a ação e quallflcá-Ia

~--__---_-__----__ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO_----------------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

r:1 1=EXTO/JUSTIFIC...çio ...."------------

ARTIGO 45

INCISO I

EMENDA 751077-2c

AUTO"L SENADOR RONALDO ARAGÃO

PLENAR10/COr.ollSSÃo/suacow.ssÃo-------

~COMISSÃ?DA ORDEM SOCIAL

l:!rP~A~~OO----,

~~
~DAT.~'09! 06187

"A~esso universal, igualitár~o e gratu~to as

ações e servlços públlcos de promoção, proteção e recuperação

da s aude!",

MODIFICAÇÃO PROPOSTA

IIAcrescer a palavra públJ.cos retirar lide acôrdo

com as necessidades de cada um".

Artigo 1~

Inciso VI

"Nenhum cidadão será preJudicado ou privileg~ado

em razao de seu naturalidade, etnia, raça cor, sexo, idade,

estadO civil, estado conjugal, natureza do trabalho, religião,



8"""":~:':TIDO---'

~B _-.-J

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

SENADOR RONALDO ARAGÃO

EMENDA 781080-2
tJ~~~=~=~ --.J

, PLt:.NARIO/cOMISsÃo/suac.aNlssio-----------

t?

ident1dade sexual, convicções políticas ou f1losóf1cas ou

condição social, ou qualquer part1cularidade

Modificação proposta:

subst1tu~-se a palavra ninguém por nenhum

cidadão
CAPÍTULO I

- acrescentou-se estado conjugal, que defere de

estado civ~l Dos trabalhadores e serv1dores Públicos

- substituiu-se defic1ência de qualquer ordem por

defic1ência físlca e mental Seção I

- suprimiu-se qualquer particularidade
DOS TRABALHADORES

JUSTIFICATIVA

N~nguém é palavra que não especif~ca o objeto

do preJu1zo ou do privilégio o ~stado conjugal d1fere do estado

civ~l evite-se a proteção aos moralmente def~cientes

"são assegurados aos trabalhadores urbanos, rura:,-s

e aos serv1dores públlCOS, federais, estadualS e municipais os

s eguan be a direi tos."

EMENDA 781078-1
L SENADO~ - RONALDO ARAGÃ~u",-

~~--------------TEXTOIJUSTIFlCAÇÃO

MODIFICAÇÃO PROPOSTA:

Supr~m1u-se ••• além de outros que visem a melhoria

de sua condição soc1al

JUSTIFICATIVA

Artigo 1 2

Inciso.IV

O do d1reito constitucional deve visar a melhoria

da condição soc~al caracter~za pOlS redundância outros direitos

são especif1cados no texto. ou devem ser.

• liA família, a maternidade e a p a te r-m dade sao

valores fundamentais"

Modificação proposta: Suprime-se o têrmo função social

JUSTIFICATIVA

EMENDA 781081-1
L-~OR RONALDO A~AGÃ;uT," -_._-~

Reduz-se o ~exto, p01S a função social é implícita

aos têrmos famí11a, matern1dade e patern1dade.

----------------TEXTO/JUSTLFICAÇ4D----------.------

CAPÍTULO II

D1ENDA 781079-9
~S'ENJlDOR RONALDO ~RA;;~u",_- _

~o~-;-;;-;;D;~NÁ~O~~;~~/SU9COMISSÃO------------~

r:l---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

ARTIGO I"

DA SEGURIDADE SOCIAL

ARTIGO 32

Inciso IV

"Equidade e distrlbutividade na prestação dos

beneficios e servlços"

INCISO I MODIFICAÇÃO PROPOSTA

110 t.rabalho é dire1.to e dever de todo c1dadão

bras11e1ro éàpaz, assegurado a todos, mediante remuneração."

Substitue-se a palavBa seletividade por "equldade"

JUSTIFICA{TIVA

MODIFICAÇÃO PROPOSTA: Redac10nal

JUSTIFICATIVA

Propoe-se equldade na rorma de participação do

custe10 no item anterior logo,_deve haver equidade também

quanto aos beneficlos, o que torna o lnciso desnecessárlo.

A redação anterior é 1mpreC1sa quanto ao SUje1to

e a palavra justa tem sentido subje~~vo.

O conce1to de Justiça de remuneração é estabelec1

do de comum acordo entre o que trabalha e o que remunera.
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COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

pr:;ARTID0:J
.. P

...-'-----~----PI.ENÃRIO/coI.lISSÃo/sUBCOM1SSÃO--- --,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 751084-5
o DEPUTADO ' AUTOR--------------,

C SALATIEL CARVAI.HODEPUTADO SALATIEL CARVALHO
__________ pu:HÁJUo/cov"do/IUICOM'85io _

l!J
r;;----------------Tf:XTO/olUSTlf'ICAÇio------------------,

r.r---------------_TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

t suprimidà do inciso XX do art. 29 ~o Substitutivo da Co
missão da Ordem Social a expressão "incidente sobre o salário contr.!!;

tual".

O art. 29, inc. IIr do Substitutivo da Comissão da Or-'
dem Social, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 29

'JUSTIFICATIVA.

Inc. III Salário-mínimo suficiente a atenderáB
necessidades vitais do trabalhador e as de sua

família".

A luz de uma doutrina prevencionista eficaz, verifica-se

que os adicionais constituem verdadeiros óbices à consolidação de
uma política efetiva ~ proteção do trabalhador. Os adicionais gra
tificam os trabalhadores,. que os recebem, e deixam o empregador numa
atitude passiva, desmotivado para empreender um programa 'de melhoria
das condições de trabalho.

PLI!HAIl.IO/cONI"io/IUBCONlallio-- ---,

-' CClM'J;sSAO DA ORDEM SOCIAL

JUSTIFICATIVA

o texto do Substitutivo da Comissão transfere para o
Poder Legislativo a fixação do salário-mínimo.

Não é essa a solução capaz de permitir a elevação do

valor do salári~-mínimo, sabida a sua implicação no conjunto da eco
nomia e a necessidade de estudos técnicos precedentes ã sua fixação,
com o que o Poder Executivo, mediante consulta, aos interessados, t~

rá melhores condições para a expedição de Decretos cuja elaboração é
mais rápida do que a da lei, como exige a fixação e publicação peri~

dicas do s~lário-mínimo.

r;;----------------TfXTO/.lUSTI'ICAÇÃO--- -,

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 29, inc. I e letras, do Substitutivo da Comissão da
Ordem Social, passa a ter a seguinte redação;

"Art. 29

I - garantia do direito ao trabalho mediante proteção da
lei contra dispensa arbitrária".

JUSTIFICATIVA

Numa sociedade pluralista o direito de constituição de si~

dicatos não pode ser monopolizado, sem perda da autênt~ca representa
tivid~de dos trabalhadorés, p~lo sindicato único na categoria que é
inconciliável com o direito de associação assegurado pela Constitui 
ção ~ incompatível com o direito do trabalhador e do empregador, de e~

col~r as formas 'e níveis de organização pelas quais livrewente optar
em cad~ caso, único meio de afastar o sind1ca11smo brasileiro dos de
feitos originários de origem.

A liberdade sind1cal, por outro lado, deve compatibilizar
-se com o princlpi6 da responsab~lidade civil e criminal a que se su

je1ta toda a soc~edade, não havendo razões para tratamento privilegi.!!;

do do sindicato.

r.r TuTot.lUSTlfICAljio --,

EMENDA SUPRESSIVA

~ suprimido o inc. VIr do art. 29 do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social.

pr;jPARTIDO~

PFL PE

PLEN"Rl0/cONI"io/sUDCONISSÃO-----------

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

,EMENDA 751085-3L!J AUTORê DEPUTADO, SALATIEL CARVALHO

A polêmica sobre a estabilidade de emprego deve ser super~

da através de fórmula intermediária que permita a justa composição e~

tre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade da mão-de-obra.

A forma intermediária é a prevista pela Convenção n9 158 ,

da Organização Internacional do Trabalho que, sem impedir a dispensa
do trabaihado~~ estabelece uma disciplina capãz de ordena~ a ruptura
do :ontrato de trabalho corno um procedimentQ que cO~fere certas gara~

tias ao trabalho. Exemplifique-se com a conveniencia da obrigatoried~

de de um plano.de-gispensas coletivas determinadas por causas econô
micas, ~~ãém pr~ferencial de dispensas de modo a resguardar os tra-

I ' •

balhadores mais idosos, com maiores encargos familiares etc, medidas
que a lei ordinária deve especificar e que não devem ser resolvidas em
nível da Constituição.

Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a propos
ta, deixando~se-para o legislador ordinário a decisão sobre a amplit~

de da prot~çã~- JUSTIFICATIVA

Os pisos sala~iais devem ~esultar das negociações
coletivas entre empregados e empregadores cabendo à lei un!

carnente a previsão do salário-mínimo geral.



eMENI)A 781086-1
l!J -
C DEPUTADO SAIoATTET. CARVAI.HO

P~ENÁAIO/co"'lssio/SUBCOt.lISsio--- _

COMISSÃO DA CRDEM SOCIAL

~----------------TEXTOt.lUSTlf"rCAçi.o-_-_------ ---,

"Art. 39 Lei especial protegerá os trabalhadores do-
mêsticos".

JUSTlFICATIVA

El1ENDA SUPRESSIVA

Fica suprimida do inciso XIII do art. 29 do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social a expressão "no caso de microempresas".

:e inadeguado. enumerar na Constituição os direitos do
trabalhador doméstico sendo próprio para esse fim a legislação or
dinária.

JUSTIFICATIVA
iJ

DEPUTADO SALATIEI. CI\RJlAT.HQ

A exc~ção da proporcionalidade mínima de 9/10 (nove déci

mos) de empregados brasileiros'. no caso de microempresas poderia fe,

zer proliferar esse tipo de empresa com capital de estrangeiros por
tadores de visto permanente no Brasil, já que estes não foram ~àl

cançados pelo art. 39, inciso lI, da Lei n9 7,256, de 27/11/84, os

quais poderiam preterir empregados brasileiros, dando preferência'
aos de outras nacionalidades já' residentes e domiciliados no País.

PI.ENÁRIO/COMI"io/sUICOMIIIÃO----------- ~OATA~

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL I 6t 9 J87;J

...----------------TUTO/.lUSTlf"ICAÇAO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Fica suprimido o inc. XXIV do art. 29 do Substitutivo da
comissão da Ordem Soc1al.

O poder aquisitivo de investidores estrangeiros ainda que
Ja domiciliados em nosso território, deve~ia ser direcionado para

empresas de maior porte e, portanto, com mais encargos sociais. JUSTIFICATIVA

EMENDA 781087-0
o DEPllT,no -- AUTORC ""'_ SAI,ATIEI, CARVAI.HO

~PARTID0;J

J;, P

à contratação de serviços de terceiros não prejudica o
trabalhador na medida em que a lei ordinária ~arantí-Io com os mes

mos direitos do empregado em geral e desde que venha a impedir essa _

contratação para atender às necessidades permanentes do tomador de

serviços.

""'c---------------- TEXTO/JUBTlfICAÇio,---------- --"

EMENDA MODIFICATIVA

A pr01bição da atividade econômica em questão reduziria
a oferta de emprego em detrimento dos prôprios trabalhadores e não

é solução para os casos de abusos.

o inc. XII do art. 29 e o § 39 do mesmo artigo do

Substitutivo da Comissão da Ordem Social passam a ter a segui~

te redação:

,"Art. 29
DEPUTADO

,I,UTOR _

SALATIEL CARVAISO

inc. XII participação nos lucros desvinc~

lada da remuneração".

"§ 39 Os percentuais de participação dos

trabalhadores nos lucros da empresa serão

nego?iados entre os sindicatos e os empre
gadores.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
=------- TEXTO/oluSTlfICAçio ---,

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

F1ca suprimido o art. 49 do Substitutivo da comissão da

Ordem Social.

A proteção do salário devido ao trabalhador é disciplin~

~a pela legislação trabalhista (CLT art. 457 e seguintes) e a reteg
ção indevida de salário, desde que configure apropriação indébita

já é objeto de norma geral para a infração penal da referida apro 

priação.

JUSTIVICATIVA

o texto da Comissão corretamente desvinculada a

participação nos lucros da remuneração permitindo assim a sua
adoção sem os encargos que recaem sobre os pagamentos que são
incorporados ao salário,como recolhimento de contribuições do

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, contribuições previdê~

ciárias etc.
Retirados os ônus salariais, a participação nos l~

cros poderá ganhar maior amplitude.

Todavia, é indispensável que se desenvolva expont~

neamente através de livre e direta negociação entre sindicatos

e empresas e não mediante um fundo sindical, como o proposto,
que dificultará o seu desenvolvimento

EMENDA 781088-8
,EMENDA 751091-8
tJ DEPUTADO SALATIEL CARVALHO

rryPARTIDDp;]
PFL PE

""'c---------------- T ..... Tn/lll'l.TIFIN.l"io ---,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Pt.ENA'Uo/cOMlSsio/aullcOMISsio----- _

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA SUPRESSIVA

I':"l,.----------------- TUTO/JUITIFICloÇio,------------ --,~om~'g; 6fl7
...----------- PLENAR10/tONISSÃo/sUIlCONIBSio-----------t:

Iil
I DEPUTADO SALATIEL CARVAISO

EMENDA MODIFICATIVA
O Art. 39 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social

passa a ter a seguinte redação:
Fica suprimido o art. 69 do Substitutivo da Comissão da

Ordem Social.



JUSTIFICATIVA

Suprime parte do texto do inciso XVII, ~o artigo 22 , do C~

pítulo referente aos Trabalhadores e Ser!i'didores Públicos,
que passa a vigorar da seguinte maneira:
Art. 2l!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XVII - Gozo de trinta dias de férias anuais.
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JUSTIFICATIVA

o art. 69 refere-se ao sindicato por categoria, contrá 
rio ã liberdade sindical, e ã substituição processual, matéria que

não tem tratamento em nIvel constitucional por ser própria da legi~

lação ordinária que já a ~ssegura desde a Lei 6.708, de 1978 em te!
mos adequados.

As Comissões de Fábricas previstas no § 19 devem ser ne-
gociadas pelos sindicatos com as empresas, como ocorre com as já
existentes.

o acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho
deve resultar de uma disciplina a ser estabelecida nas Convenções e
Acordos Coletivos.

EMENDAtsíõ94:21"~Y~V
l!J AUTOJI--------------ê CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

,.--------- PL1NÁfllo/coWlssio/IUICOMISsio,---------tJ Comissão de Ordem Social ~O&T'~• 09/06f31
•

~ 'LENi,,'O/COMlslÃo/luleO"lssio----------

tJ COMISSAQ DA ORnEM SOCIAl.

EMErrDA 7SIõ92=6
tJ DEPUTADO SALATIEL CARVALHO

I!J
Suprima-se o § 12 do Artigo 98 do Substitutivo

Social.

rr=JI'ARTI00;;J
PFL PE

~'ATA7:JIOF)

da Comissao de Ordem

O trabalhador e o servidores públicos merecem a mais justa
remuneração e o maior apreço pelos benefícios que prestam à Nação.Tudo o que for
de útil,dentro do possivel, deve ser defendídc e estendido a eles.

Somos defensor intransigente dessa classe, mas não pod~

mos aceitar proposições que nos parecem descabidas e impossível de cumprimentos.
Sabemos que o empregado de QUalquer categoria usufrui do

direito de férias remuneradas pelo período que a lei. estabelece. Essa conquista
além de justa contempla o empregado dentro do princípio da coerência, pois ele,
por trinta dias de descanso' é integralmente rellX.lferado. Dobrar essa renuneração

não nos parece uma atitude reatísta, pos ela demandaria maiores recursos, taoto
do lado do Governo, quanto do lado privado, o que parece ser impossível. .

Dai, defendermos o gozo de férias de trinta dias anuais com
remuneração igual ao d? período de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO

A pen~lidade aplicada àquele que comete o

homicídio doloso é por demais severa. Nota-se, na atualidade, uma

tendência par~ a·despenalização , por já ter sido constatado que

penas por demais severas não recuperam os delinquentes mais s~m

os fabricam com mai~r requinte.

EMENDA 751093-4,fi --AutoR

~ PEPUTADO SALATIEI. CARVÍ=lI,HO

'~A- 75J~-s:Ii
l:J CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

,.- PLE"ÁI'lIO/COlrllISSÁo/IUICQMIS'io---------_tJ Comissão de Ordem Sodal

EMENDA MODIFICATIVA

=---------------TEXTO/oJUSTlfIC"çio --.:.~

O Inc. XVII do art. 29 do Substitutivo da Comissão
da Ordem Social passa a ter a seguinte redação:

PI.I!NAflIO/cOMI'sio/IU.COMISIÁO _

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL ~OATJ:JInr; I Altera a redação do iociso II do artigo 13, que pa~

sa a vigorar da seguinte maneira:

Art. 13•.••••••••••••••••..••••••••••••.••.••••••••

II - COmpulsoriamente aos sessenta e cinco anos de !
dade para ambos os sexos.

"Art. 29 0 ••••••••••••••

Inc. XVII - férias anuais"

JUSTIFICATIVA

A r=muneração e a duração das férias para o empre
ga~o em geral sao reguladas pela CLT, no art. 130 de modo 'va
riavel segundo a assiduidade do trabalhador de modo que a ado
ção constitucional de 30 (trinta) dias de férias e com remunera
cão em dobro alternaria esse sistema de incentivo. -

c

JUSTIFICATIVA

Entendemos que a aposentadoria clW1lpulsória para o
servidor público deva ser reduzida para sessenta e cinco anos de idade, haja vi~·

ta que, dessa idade em diante o seu vigor físico e mental devà ser mais prese.!:
vado para que conseqlJentemente tenha uma velhice menos tumultuada e os seus dias
de vida subseqüentes mais zelados.

O servidor púolico passa toca tase de sua vida em
exclusiva dedicação ao trabalho, a maior parte do seu télrÇo eximindo-se ao lazar

e até à prôpria assistência familiar.

Ponderamos a nossa justificativa por entendermos

que ela representa os anseios da classe e por assentar-se melhor aos padrões de

justiça social.

Propugnamos a mesma faixa etária para a aposentadq,

ria por entendermos que esta é uma forma de evitar-se a discriminação a partir

do texto constitucional.



AUTOJlt----------------,
CONS'fITUINTE flOBERTO BALESTRA

':"1""---------- PL~NiI'lIO/cOtllUÃQ/&UBco..lasio-- ___,

Comissão da Ordem Social

r..-l---------------_TUTO/JIJ!.l'lf\CAoyio -,

Ret1re-se na sUa totalidade, o artigo 52 do SubSt1tUt1
vo da Comissão da Ordem Social.

;:rUST:rF:rC:AT:IVA

Não hã como negar ã ba; intenção do relator. Por'"

existem sérias objeções_ao que d~spõe o ar~. 529 do ~eu anteproJ
to.

In_limine r o excessivo detalhamento ao oràen~ent

constitucional não atende aos anse105 aa nação. Temos que ~utar

por uma Constitu1ção que defenda yrincípios norteadores ~enéri.

cos e não regulamentos d1sciplinadores das m1núcias da .at~viàaàe

econômica e socia~.

:A proibição aa propaganda preconizada no art. 529

atenta contra' ~ liberdade ,de expressão. Pelo r~sco que represen
ta'a'u~ dos airei~os Íunàamentais do homem não existe nem aeve

existir controle estatal da propaganda.

Atualmente, em uma ãas rna~s notáveis experiênc~as

auto-reguladoras, o CONAR vem d~sc1pl~nando a propaganda de med~

camentos r bebidas alcoô11cas € aer~vaão~ àE tabaco, de form~

amplamen~e sat~SÍã~órlQ.

Não e}:ist'€' propaç.-anõã à€ cjc;:rarros arrnes àas 21: 0(1

horas na tv., salvo em casos raríssimos. O mesmo ocorre com as
bebidas alcoólicas.

h censura ã propasanãa comerc~al não pode e neIT
deve Ser estendiãa aos veiéulos impressos ãe comunicação, ta~s

como jornai~ e revistas. ~ um excesso que não e~iste nem em paíse

onde existe r1gorosa legislação sobre o tema.

Nos veiculos impressos a proibição pretendida_acarr
taria enormes prejuízos. Como é notório, sem a pub11cidade õ preç

de capa das revistas, por exem~o, dobrariam, pelo menos. Tal fat
2~itaria sobremane1ra o acesso dos menos favorecidos ã leitura
desses periõdicos.

EMEJiIbi\ 781097~7i
[!1 CONSTITUINTE ROBERTO BALESTR~UT'.
r---------- ,.t.€NARCalcoltcsdol.lJ.caMtSsio-- --.,

[!1 COMISSllo DE ORDEM SOCIAL
=---- TUTO/olUSTlfIC,lçio -,

Altera o caput do artigo 80, que passa a vigorar da seguinte
maneira:

Art.8D- As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis
destinadas à sua posse permanente, ficando reconhecido o seu direito ao usufr~

to exclusivo das riquezas naturais do solo e das utilidades nelas existentes •
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Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social,

Capítulo I, Seção I:

• Art. Proibição de trabalho em atividades sujeitas a contaminação,

insalubridade, periculosidade, radiatividade e zonas ge~

gráficas adversas, salvo lei ou convenção coletiva que, além

dos controles tecnológicos visando a eliminação do risco, pr~

mova a redução da jornada e úm adicional de remuneração in
cidente sobre o salário contratual.

JUS T I F I C A T I V A

A proposta amplia a definição quanto ao exercício

do trabalho em condições desfavoráveis, bem como fixa bases para
que essas atividades possam ser desenvolvi~as.

Esta sugestão foi encaminhada pelo Prof. Or. José
Mario Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estad~ do
Maran~ão, que recebe nosso endosso para_qJe possa ser apreciada
pelos órgãos competentes da ASsemblé~a Nacional Constituinte.

EMENDA 781099-:J
PCONSTITUINTE + VILSON SOUZA

r:;r---------- P'LlJ.lAAIO/COWISSÃo/su.c:OMlssio --,

PJCOMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Dá nova redação ao artigo 18 do Substitutivo da Comissão da O!
dem So=ial:

Art. 18 - O servidor públ~co federal, estadual, municipal, autárquico,
de empresa pública, sociedade de economia mista e fundações
mant~doas pelo Poder Público, investido em mandato eletivo
federal , estadual ou municipal, ficará afastado de seu caE
go, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remun!
ração do mandato ou da que perceber anteriormente à investi
dura, sendo o seu tempo de serviço contado para todos ó; efel
tos.

JUS T I F I C A T I V A

Não deve haver t~atamento diferenciado para os diversos manda
tos. Todos provêem da mesma fonte- o povo.

Por esse motivo, aquele que o povo escolhe para representá-lo,
não pode sofrer nenhum tipo de restrição, sobretudo aquela decorrente
do merec~mento.

O seu mérito foi aferido pelo processo mais legitimo - voto dl
reto.

Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José Mário Ribei
ro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que r!
cebe nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos compete~

tes da Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICATIVA

o usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o
princípio constitucional da isonomia, uma vez que os outros grupos étnic~s que

participam da comunhão nacional não possuem este direito. Trata-se de uma med,!.
da discriminatória.

Quanto a utilização de cursos fluviais e direito de navega

ção não deve constar da futura constituição e sim de legislação ordinária, se
necessário. Em alguns casos , ressalta-se q.e a revegJ;ã:J fluvial é regulada no â~

bito do Direito Internacional.

EMEl~DA 781100-1
P CONSTITUINTE VILSON SOUZA

,.,.,---------- Pl.tNAIl'orcOwI5sio/CU.COMISsio --.,t? CONISS~O DA ORDEM SOCIAL

~"'IlT100:J
• PMDB

,.."r----------------TtUo/.n.lSTlfIC,l\i40------ -,

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social:



Art. Irredutibilidade do salário, vencimento ou vantagens per
cebidas permanentemente, há, pelo menos, 3 (três) anos.

EMENDA 751102-r
I.!.J AUTOR

l~ CONSTITUINTE VILSON· OE SOUZA
f?!1PAftTIDO~• PMOB

JUS T I F I C A T I V A

o princípio da irredutibilidade não deve limitar-se
ao salário e vencime~to. Há que consideraram-se, por questão de
justiça'social, as vantagens de caráter permanente, que estejam
sendo percebidas a tempo superior a instalação do atual governo.
TOd?S sabemos da política de arrocho salarial introduzida pela
chamada "revolução de 64", fazendo com que as vantagens de cará
ter específico passassem a integrar o salário do trabalhador e
do funcionário público, razão pela qual se propõe a aprovação da
emenda.

Esta sugestão foi enca~inhada pelo Prof. Oro José
Mario Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estãdo do
Maranhão, que recebe nosso end~sso para que possa ser -apreêiada
pelos órgãos competentes da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 781101-9;
[!] AUTO"CCONSTITUINTE VILSON SOUZA

r;T--------------- Tt:XTO/oIUSTIf'ICAÇio-- ~

Acrescente~se ao artigo 29 o inciso XXXVI-e parágrafo único no
Subi~titutivo da Comissão da Ordem Social.

XXXVI - Percepção, em situações específicas definidas em lei, de adici
,I' cna í s. decorrentes ao exercício do trabalho em condições Sujei-::

tas a contaminação, insalubridade, periculosidade, radiativida
de e zonas geográficas adversas, bem como os decorrentes depr~
dutividade e titulação acadêmica;

'Parágrafo uni co- Nenhum adicional poperá ser superior a 100% do venci
mento.

J U, S T I F I C A T I V A

O dispositivo concede aos trabalhadores, expressamente, o di
reito de perceber adicionais decorrentes do exercício de atividades emr .
situações específicas e diferenciadas, bem como os destinados a aferir
a eficiência no desempenhq' de atividades' espec í aj í.zadas , e-, t:inalmen~e
os que visam a reponhecer e incentivar as atividades para o exercício

das quais é requerid~ formação universitária, aperfeiçoamento e espec!
alização constantes~ como, por exemplo, na carreira docente das uni ver
sidades.

O dispositivo estabelece o limite máximo para ~sses adicionais.
Esclarecemos que o limite de 100% (cem por cento), nesse caso, já re
presenta ~~a reaução significativa nos percentuais que são praticado~
atualmente pelos Estados-membros, no que tange á produtividade fiscal,

~ue,.em certos casos, chega a 400% (quatrocentos por cento). Sabemos
que, por definição, as atividades de natureza fiscalizadora e arreca
dadora são, pela sua própria natureza, extremamente sensíveis, não sen
do, porisso me~mo, aconselháveis salários básicos elevados, nem ~s bai
xos salários. Nesse caso, a virtude está no meio. A tipicidade dessas
funções e tarefas, precisam de mecanismos que evitem a acomodação a que
o alto salá7io induziria e a grande volnerabilidade à corrupção, na

situação inversa. A indelegabilidade dessas funções do Estado e a ca
racterística .de que elas buscam reaver válores potencialmente perdidos
pelo Estado::'e,,,<;:§.s.eq'Jentemente pela socfedade, p-ela prática da sonega
ção, como para evitar a evasão de riquezas e divisas, bem como o in-
gresso de tóxicos, ento~pec~ntes e componentes importados irregularme~

te;'justificam ~-c~nQessão que visa manter, dentro de uma nova ordem
econômico-social, condições ~apazes de manter 'o desempenho ético-moral
exigido para essa e ~utras atividades análogas.

Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof. José ~ário Ribei
ro da, Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que r~
cebe o nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos compe
tentes da Assembiêia Nacional 'Constituinte.

r:T--'--------- PI.!:N.... IO!COMl5Sio/.uBCO...lIlSÃO----------..,

• COMISSAO OA ORDEM SOCIAL

= TEXTD/oIUSTIFICAÇio ~

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social:

Art. - Salário mínimo real, nacionalmente unificado, capaz de sati~-

fazer efetivamente, às suas necessidades normas e às de uma
família média de 5 (cinco) pessoas, a ser fixado em lei. Pa
ra a determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão em
consideração as despesas necessárias com alimentação, mora
dia, vestuário, higiene, transporte, educação, saúde, segur!
dade social e lazer.

JUS T I F I C A T I V A

O atual salário mínimo tem sido merecidamente cr1ticado por t~

da a sociedade brasileira, p~r desatender, em se~ valor, as despesas
que deveria cobrir. Pareceu-nos não ser bastante a~pliar a natureza de~

saa despesas, mas estabelecer como parâmetro para a sua fixação, o nú
mero de pessoas a ser por ele atendido. Optamos por considerar como uma
base racional capaz de refletir relativamente o estágio presente e fu

turo da família brasileira, 5 (cinco) pessoas.
,Esta sugestão nos foi encaminhada pelo Prof.Dr. José Mário Ri

beiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Maranhão, que
recebe nosso endos;o para que possa ser apreciada pelos órgãos compe

tentes da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 751103-5
I: CONSTITUINTE VILSON SOUZA~UT,"

li I"LUAIlIO/CONlssio,aoacoMISSÃO

r:CQM~SAO DA ORDEM SOCIAL
i= TEXTO/ollJllTlfIC4Çio ~

Dá nova redação ao artigo 29, do, Substitutivo da Comissão

da Orde,~ Social:

Art. - As vantagens que estejam se~do percebidas em desacordo com
Con~titu~ção, ficam con~eladas, a partir da data de sua pr~

mulgação, absorvido o excesso nos reajustes posteriores.

Parágrafo único - Excluem-se desta regra, as vantagens de caráter
puramente injenizatório.

JUS T I F I C A T I V A
A nava. redação excluiu do limite do excesso de remune

ração sujeito.a con~elam=~tq, todJS os adicion~is salariais, já

que esses decorrem de situações específicas e diferenciádas. O dis

positivos excluiu, naturalmente, aquelas v~ntagens que visam ap~

nas retribuir desembolsos efetuados pelos servidores em objeto de
-Serviço, tendo assim o caráter apenas indenizatória.

Esta sugestão foi encaminhada pelo P.rof. Dr. J~sé Ma
rio Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado do Ma

ran'ã~, que recebe nosso endosso para que possa ser apreciada p~

los óroãos competentes da Asse~bléia Nacional Constituinte.

~DA .7511'04·3
t: Deputado Advlson Jeotta
L!J PLIENAfIIIO/cOl,ilssÃo/auBcOMIUÃO----- _

~ Coaissto di Ordea Social

Passa a ter a seguinte redaçlo o Art. 16:

Art. 16 - Benefício de pens§o por morte corresponderá ~ totalidade
~a remuneraç§o do servidor, se o falecimento ocorrer por
acidente ea serviço, aol'stil profissional ou doençe gra
ve, contagio•• ou incurável, especificada e. lei. -



w -ComIssiOda~ Soc:III "O '»1"

lMENDÃ 7Sll05-1'
ê! Deputado Adylson Motta I pr;~~"~

Pt.EffA"IO/CDMISsiOI$UI~~MI!SiO_:C---"""--"'---""";-:--l :r=.• ' IOA:~tú, Comiss!o da Orde_Social' . ~e~

Justificat~va:

Protege o Usuár~o de serv~ços eventua~s de prestadores au

tônomos de serviços.

SENADOR RONALDO ARAGÃO

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Passa a ter a seguinte redaç!o o Art. 14:

Art. 14 •••••••••••••••••••••••••
I - ' .
a) •••••••••••••••••••••••••

b) Sofrer invalidez permanente, por acidente em se~viço, por
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incú

rável, especificada e~ lei.

EMENDA 751109-4

l:
,-- PLENÀRIO/cOIolISSÃo/sUílCOMISSÃO-----------

tú
~ TEXTO'.lUSTIF1CAÇAO----------------·,

CAPÍTULO I

DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS

,EMENDA 751106-0
cr~ITUINTE_ RO~ALD~~~.~_~o~ _

SEÇÃO I

DOS TRABALHADORES

ARTIGO 2º
-----,--- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO --- . _

INCISO I

Artigo 45

InClSO I IlGarantla de vínculo empregat:f.clo estavel, ressalv~

" Implementação de po l Lta ca econômica e aoc i.a L assegurado

ra da el~rn~nação ou redução de r~scos de doenças e agravos

à saúde".

Modificação proposta:

No texto anterl0r usa-se políticas econornlcas e saClalS.

dos: 11

MODIFICAÇÃO PROPOSTA

NOVA REDAÇÃO PROPOST~

JUSTIFICATIVA .

____________ TEXTO'.lUST1FlcaçÃO------------

Inc~so 111

cr-PARTIOO-J

PMDB

Simplificação da redação do texto, pois direito ao

trabalho já é assegurado no arg~go 1º

"DJ.SClplinar, controlar e estlmular a pesquiza de medlca

mentos, produtos ~munob~ológicos, hemoder~vados e outros

~nsumos de saúde, bem corno part~c~par de sua produção e

á~stribu~ção".

JUSTIFICATIVA

Simplificação Redac~onal a at~vidade proposta Já implica

em preservação de Soberanla.

Arbgo 47

PI.EH.l RIOI COI.llS S Ãol SUBco Mr~sÃD

~SSÃO DE ORDEM SOCIAL

EMENDA 751110-8 \
____ --- t.UTQR-------~--

t:=~NSTIT~~TE RONALDO ARAGÃO _. ___

Todo objet~vo de Governo deve ser reduzir

unificar ou padronizar procedJ.mentos, sJ.~

pl~f~cando a ação. O texto sugere plur~

ridade J.nconveniente.

. TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-------------------

JUSTIFICATIVA

Art~go 32

Inciso V

Suprim~r todo o texto do ~nciso

Justificat~va:

O fJ.nanclamento do custelQ deve orlg1nar-se de recursos

os mais bem definidos possive~s, até Já bem defin~dos no

texto.

[!J - PARTIDO-J

L-EMDB

_____ ---- - TEXTO/JUSTlfICAÇÃO---------

CAPíTULO I

Dos Trabalhadores e Serv~dores Públ~cos

Seção I

Dos Trabalhadores

Art~go 29

Inciso I

Item e

" Prestação de Serviço Temporár~o, ocasional ou eventual"

Mod~ficação Proposta

Acréscimo de Item

Art~go 46

li As ações e servlços de saúde seção reallzados por uma

rêde regionalizada e hierarquizada que constitue um si~

tema único organizado de acôrdo com as seguintes dJ.retr!

zes ll
•

Modificação proposta:

Redac~onal

JUSTIFICATIVA

s~mplif~cação e melhor def~nição do sistema único
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PL,ENÃRIO/COI.lISSÃO/SUOCOhlISSÃO

SENADOR RONALDO ARAGÃO

EMENDA 781112-4
tJ
~
~ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~PART1DO~

LEMDS

o cargo lhe impõe, a responsabllldade recai, em prlncípio, so~re o
Estado ou sobre a entldade a cujo serviço ele se encontre, cabendo
no caso de dolo ou negligência grosseira, o direito de regress~. Pa

ra reivindicação de indenlzaçãoe para o exercício do dlreito de re 
gresso, não se exclue a via judicial ordlnãrla.

~~_.--__------_-_- TEXTO/JUSTifiCAÇÃO

ARTIGO 34 JUS T I F I C A T I V A

~ PLEHAIUO/CONlsslo/aulcONISs40-----------

f!J Comissão da Ordem Social

t lnegável que o descaso e mesmo o dolo
praticados por servldores públicos de várlos níveis vêm prejudicando

os legítimos interesses dos cldadãos, sem que disponhamos de uma ba
se clara para coibir esses abusos. O dispositlvo chama a atenção de~

ses servidores do povo e do Estado, mesmo para as suas responsabili
dades intrínsecas, nesses casos.

INCISO II

"Contrlbuição dos trabalhadores, em forma de

desconto salarial de percentual flXO dos rendlm~ntos auferi

dos pelo trabalh?, recolhido pelo empregador ou pelo trabalh~

dor autônomo.

MODIFICAÇÃO PROPOSTA

Complementação do texto.

EMENDA 781116-7-
tJ Senador JO~ RICHA

AUTOIl:---------------

~_----__- __-_- TI:XTO/olUSTlrlcAçio----------------..,

IV - ~ Serão estáveis, após dOIS anos de exerctcío, os ser

vidores públicos nomeados por concurso público.

JUSTIFICATIVA

A flxação da forma de recolhimento é lmportante

no texto constitucional, de modo a evitar a pluralldade de

leis complementar~s normas e portarias, eventualmente elab~

radas à revelia do texto constitucional.

Acrescente-se ao art. 11, do Substitutivo do

sequmte inciso IV, renurnerando..se os demais:

Art. 11 -

R~lator, o

·EMENDA 781113-2
JUSTIFICAÇÃO

m-----.----.-------_ "UTOR

L--s.'ENAllillLRo.NALIlCLAB.A.GAfL......-
.. LENARID/cor.lISS.iO/SU8COI,lISS'iO--- ~

rr==~OMISSjjO lJA ORDEM SOCIAl.
(l-,m:&J

09/ O /

A estabilidade na função pública, quando se trata de

cargo permanente e de nomeação por concurse p,9bhco, é uni direito do servidor, jã

tradicionalmente inserido nas Constituições brasileiras.

~_-__-_- ---__ n:XTO/olIlSTIFICAÇio-----------------,

,..,..,~---------Pl.r...A'uo/CONlsslo/su.coNlsdo.-~--- ,

[1 VII - COMISsllo DA ORDEM SOCIAL

Talvez por um lapso, deixou de ser inclulda no substítutj

vo, pois que está previsto para os militares (art. 19, § W), para os ex-combatentes,

Civis e militares, quando em função pública (art. 27, inCISO 1), e para os empregados

regidos pela CLT, do setor privado ou público (art. 2º, Inciso 1).

aUTOIl:---------------
El't'lENDA 781115·9

tJ SENADOR JOSÉ RICHA

Supr!-11]1u-se lide forma complementar" e lltendo pr~

ferência e tratamento especial as entldades sem fins lucratlvos"

ARTIGO 49

§ 2~

"O setor prlvado de prestação de serviços de saúde

pode particlpar na aSSlstêncla da saúde da população, sob

condições estabelecidas em contrato de direito público".

MODIFICAÇÃO PROPOSTA

~----------------- TEXTD/,Jl)STlFlC.-ÇÃO _

JUSTIFICATIVA
Acrescente-se, no inciso II do art. 11, do Substit~

tivo do Relator, a expressão abaixo sublinhada:

A prestação de serviços de saúde sofre lnjunções

até malores, de diversificação de mel0S e materlalS que outros

tipos de prestação de servlços. Seu produto não é lucro, porém

remuneração de trabalho.

EMENDA ,7S1H4·1
t:D~putado JOSP. LINS

----- ~__ TEl(TO/JIJSTlf·~"Ç:iO-----·--

Acrescente-se ao art. 11 o seguinte pará

grafo único:
Art. 119 - •••••••.•••.•••••.•••.•••..•••

Parágrafo único - Se um servidor público,
no exercício de cargo

que lhe é co-~i'1dc, ~nf~-1.ngir, ei. relac5.o a ·....e_cei~os, os deveres que

ART. 11 -

II - A admissão ao serviço público, da administração di

reta e indireta, dependerá sempre de aprovação prévia em concurso pú 
blico de provas ou de provas e títulos. A lei estabelece os limites de
idade para inscrição do oandídato, de acordo com as peculiaridades do

cargo ou emprego;

JUSTIFICAÇllo

o acréscimo da ~pressão sublinhada objetiva apenas
esclarecer o texto constitucional, pois que se stbentende ser esta a in

tenção do Relator.
Com efeito, prevê-se que a União, os Estados, os M~

nicípios e o Distrito Federal terão "regime jurídico único para, seus

servidores da administração direta" (art. 11, inciso UI), enquanto em
outro dispositivo, fala-se de "cargos e empregos públicos". Portanto,

os empregos destinar-se-iam à administração indireta, e não há por que

ficarem fora do princípio democrático e moralizador do concurso públi

co.
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r;,-----------------TEXTO!JUSTIFICAÇlo----------------..... r.r----------------TEXTO/JUSTIFIC"çio----- ~
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,UJT./)/t- _

PLEHÁIlIO/co"'"I'.'i.o/IUICOlltlllio-':-- _

COMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

~~~DA 781120-5'
tJ SENADDR JlJst: RIOlA

;;r---------- PLUÂIllO/cOMlssÃo/aullcOulseÃO-----------

VII - COMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 781117-5
:I:

Substitua-se, no art. 23 do Substitutivo do Relator,
a expressão "os salários serão aumentados progressivamente••• " por "os
salários e vencimentos serão aumentados progressivamente ••• ",

Suprima-se, no caput do art. 80, do SUbstitutivo
do Relator, a expressão "e do subsolo".

JUSTIFICAÇÃO
.:lJSTIFICAr;lIo

m----------------TEXTO/JU5T1flc.&çio----------------....

A emenda objetiva corrigir lapso do texto original
do substitutivo que, nessa disposição transitória, olvidou a distinção
técnica entre salários e vencimentos, contemplando apenas o primeiro
termo. Com isso a reposição remuneratória estender-se-ia apenas , aos
servidores pela CLT e empregados do setor privado.

SENADDR ~. RIOlA

O subsolo é propriedade da nação. As riquezas do
subsolo, em geral não renováveis, pertencem a todo o povo.

É justo que se restrinja a sua exploração em ter
ras indígenas ,como dispõe,apropriadamente,o art. 82, mas não cremos ade
quado conceder o usofruto do subsolo somente aos indígenas.

t!r-.-C-0-M-I-S-S-Il-0-D-A-D-R-D-E~L'~.;~~;~>ÃD/SU.CD...siD

EMENDA7S1121-3
C:==CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL

pr;;IDO=]

rrr;;:D'T'~
09106JB7VU - COMISSIIO DA ORDEM SOCIAL

(J---------- PLENAIlIO/CONISSÃO'IUICOlilIPio

EMENDA 781118·3

I:

Suprima-se, do artigo 52 do substitutivo do Rela
tor, o termo "comercial".

r.r_-..,,- TEXTO/.lUST-tf'It:AÇio ...:...-J

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se "in fine", no Art. 60, a expressão:

"SE, PARA AS QUAIS, NilO TENHA HAVIDO CONTRIBUIÇIlO".

JUSTIFICAÇllo

Justificativa

A permanência-da expressão integral'''propaganda co
mercial" permite que se 'burle facilmente o dispositivo constitucional,
com a inserção de propaganda mascarada como "informe técnico".

O termo "propaganda" é, de per-si, suficiente. Ü

acréscimo; qualificando-a, é desnecessário e prejudicial aos proposãtos

do dispositivo.

Se houver contribuição, não há como impe
~ir a cumulação, sob pena de confisco dd remuneração.

Por outro lado, se houver dupld ou tripla
contribuiçao, ~ porque o cidadao exerceu todas as atividades
sendo injusto não gozdr das respectivas aposentadorias. '

fi ..L.~,.Âlllo/co.m:llioJs:u.CO .. lllSioCCOMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA-7S112-2:f
t? CONST~TUINTE RON~LDO ARA~i~'----AUTOI'l---------------

VII - COMISSilo DA ORDEM SOCIAL

SENADOR~ RIOlA

m"'---------- ,LUÃJlIO/COMlsaÃo/aUICOMlllio

C
r;-r TUTO/olUllTlf'lCAOio----------------...,

Capitulo I

Suprima-se o § 12 do artigo 75.
Dos Trabalhadores e Serv~dores Públicos

Seção I
Dos Trabalhadores

JUSTIFICAÇAo

Entendemos que o Estado tem' a obrigação de manter
um serviço especializado de classificação das diversões e espetáculos,
para orientar o cidadão e seus familiares, quanto à decisão de assãs
tir ou não um espetáculo. Isso não implica~, cujos limites e
critérios ficam ao sabor do grau de paternalismo e autoritarismo esta
tal. O texto ~nserto no substitutivo permitiria, a censura.

Lembramos, outrossim, que nas competências da União

está já previsto a de "exercer a classificação de diversões púólicas"
(art. 82, inciso XVII, do substitutivo da Comissão de Organização do
Estado), dispensando-se, a nosso ver, a repetição ao tratar dos "ne_
gros, minorias e populações indígenas".

Art~go 29

Inciso 11
" Seguro Desemprêgo, p'roporca.onaâ ao salãr~o da ativ~dade,

nunca ~nfer~or a 1 (hum) salár~o mín1IDo, nos termos do -§29

deste art~go, por período ~gual a um déc~mo do periodo d~

t:rabalho comprovado em carteira de trabalho". ,I
M:>c~f~cação proposta: j
C~mplementação do textb

Just~f~cat~va:

Para garantir que o seguro desemprégo não se

transforme em me~o de v~da.
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,eMENDA 781123-0[i' AUTOft

~ DEPUTADO CARLOS BENEVIDES

--------- I'LENÁ"IO/CO.w.ssÁo/.u.COlussio- _

t!COMISS~O DA ORDEM S~CIAL g-OAT'~
~J06187

EMENDA 781125-6
eu CONSTITUINTE ~ASJONE Rl~Hl
...,..._~L- 'Ll:,..1l10/COM.ssio/.u.COIlI:ssio--- -,

• COMlSS~O VII - DA ORDEM SOCIAL

=---------------TUfO/.tusTlf'ICAÇÃO ---, =_~ TI:XTO/,JuSTlf'IC...çio- _,

,pois do parto, por período não inferira a 120 dias, e à mãe adotiva,

nO~ termos que a lei estabelecer".

antes e de

Dê-se ao item XVIII do artigo 2Q do Substitutivo

$eguinte redação:

" XVIII - Licença remunerada à gestante,

a
I - Dê-se ao artigo 82 00 ~ubstitutivo da Comissão

VII, da Assembléia Nacional Constituinte, a seguinte redação:

"4g A lavra de jazidas, minas e dos demais recursos
minerais, em terras ocupadas pelos índio~, será sempre prece
dida de pesquisa comprobatória da existência de reservas ex
ploráveis e somente outorgar-se-á a empresa do setor público
ou a empresa privada em que o controle da maioria dos votos
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos ad
ministradores, de forma permanente e efetiva, pertença,-direta
ou indiretamente, a brasileiros ou residentes e domiciliados
no País.

11 - Suprimam-se, por prejudicados, os §§ 19 e 2g do ci
tado artigo 82.

segundo recentes pesquisas, mais de cinco milhões de menores abando

naços.

~--------------_T[XTOI"'USTl..ICAÇio--'--------'---------,

Inclua-se o seguinte art. 29 ao Substitutivo, renum~

rando-se o atual art. 29 e subsequentes:

A presente Emenda fala por si mesma. A mãe adotiva-,

em muitos casos, é sujeiía ao mesmo ônus da mãe legítima: par exem

pIo, quando se adota um recém-nascido.

Além disto, o dispositivo estimula a adoção de meno

res, atitude social altamente recomendável num País onde se alinham,

JUS T I F I C A ç ~ O

A Emenda ora apresentada vai diretamente ao âmago da
questão que se colocq relativamente à terras ocu~adas pelos indíge
nas e às áreas de fronteira, muitas vezes até coincide,tes: As empre
sas nelas atuantes devem ser do setor público ou empresas privadas
controladas por brasileiros ou residentes e domiciliados no Brasil.

o texto ao qual propomos a presente emenda padece de
muitos defeitos:

19 estatiza, como "privilégio da União",a pesquisa e
a lavra mineral em terras ocupadas por índios, como se o monopólio
estatal fosse, em si mesmo, uma garantia aos direitos das populações
interessadas; a experiência aponta justamenteç para a direção oposta:
são as empresas do setor público, por acumulirem o poder econômico
com o poder político, as mais difíceis de controlar, limitar e con
ter, dentro dos parâmetros da lei;

2g estabelece condições subjetivas e de muito difí
~il quantificação "inexistência de reservas conhecidas e suficien
.es para o consu~o interno" e "reservas exploráveis em outras ~artes

do território brasileiro"), fazendo tabula rasa das elementares no
ções de custo e economicidade da exp~oração mlneral; tais condições
desequilibram dois interesses relevantes que precisam ser harmoniza-

dos em nome do valor superiõr do bem comum da Nação Brasileira: (a)
o interesse das comunidades indígenas, na preservação de seu ambien
te natural e cultural; e (b) o interesse da economia nacio~al em ge
rar riquezas indispensáveis ao desenvolvimento de todo o povo brasi
leiro. ~ Diante da "rigidez locacional" das jazidas minerais, esses
dois interesses devem ser conciliados, o que é plenamente realizá
vel, por meio de uma legislação ordináriia prudente, sábia,e adequada
às peculi~ridades de cada região.

UPAI'ITIOO~
PI~DB

1'"""" .l.EH.lI'IIO/cOMlssio/.UICOMlssio- _

l:l COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 781124-8
pí .~EPUTADO CARLOS BENEVIDE~TOR

JUS T I F I C A T I V A

Existe hoje, tanto na União, como nos Estados e Mu

nicípios, um enorme contingente de servidores, denominados " tempor!

'ção não garante sequer a estabilidade ou o direito~à aposentadoria.

Pede-se, també~, a supressão dos §§ 19 e 2g do mesmo ar
tigo 82, a serem substituídos por um parágrafo 19, que em primeiro lu-=
gar, elimina a necessidade de aprovação, pelo Congresso Nacional, ca
so a caso, da pesquisa e lavra dós recursos minerais nas terras ocupa
das por índios. Com efeito, essa aprovação é realmente uma demasia7
Basta, para a tutela dessas populações, a anuência da comunidade inte
r~ssada, devidamente assistida na forma da lei. -

Por outro lado, impõe-se também elidir a destinação
"a execução da política indigenista nacional e a programas de meio am
biente" de 50% do. valor do lucro auferido na exploraçãóo dõos recur-=
sos minerais em terras ocupadas por índios. Essa disposição á absur
da, pelas seguintes razões:

(a) estabelece na Constituição um p ercerrtua I único, além
de elevadíssimo, que é inequivocamente matéria de lei;

(b) subverte a idéia de participação justa dos índios
no resultado da ~avra em terras que ocupam, pela instituição de um
verdadeir~ imposto de renda, assistemático, atécnico e confiscat6rio,
ao arrepio dQs_mais-comezinhos princípios tributários;

\
(c) vincula esse imposto a fundo de despesa, o que

contraria toda a preocupação dos tributaristas e financistas brasi
leiros de hoje aliás predominante nas Comissões dos Tributos e do
Orçamento, em ;uperar a "feudalização" da Administração Brasile!ra,
Que ata as mãos dos administradores públicos, impotentes como flcam
de governar segundo prioridades.

legi~l.!!.

Constitul

rios", posto que admitidos em regime ~spec~al, aos quais a

ta no art. 106 da Emenda Constitucional ng 1, de 1969 à

ção de 1967, que contjm , na data da promulgação desta Constituição,

mais de três (3) anos de exercício, ficam efetivados no serviço pQ

blico, passando a reger-se pelo regime do Estatuto dos Funcionários

Públicos CiyJs ~a_União, dos Estados ou dos Municípios, conforme o

caso, devendo os cargos respectivos ser criados por lei."

«Art. 29 - Os servidores admitidos sob a forma previ~

devidaA solução está em a lei fixar a participação
aos índios, nos resultados da lavra.

Essas, as razões da Emenda proposta.
remedia

encontram emdeles têm vários-anos de serviços públicos e se

de permanenj:e angúGtia',quanto à manutenção ,de seu "status". .
eomo se trata de problema social dos mais graves, a exigir

,
~uitos

biado

~ão a nível constituci~nal, entendemos de todo conveniente que a si

tuação deles encontre solução adequada.

~~~ ~------e'.t..- -'
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Essas, as razões da presente Emenda.

AUTOR _

. Oeputado BOSCO FRANÇA

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

JUS T I F I C A T I V A

POPULAÇOES IND1GENAS
Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalie

náveis, destinadas à sua posse pe~m~nente, ficando reconhecido a
seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo
e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos flu
viais, assegurado o direito de navegação.

P R O P O S T A

orüsufruto do subsolo pelas populações indígenas fere
o princípio constitucional da isonomia, uma vez que os outros
grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem
este direito. Trata-se de uma medida discrimin~tória.

Quanto a.utilização de cursos fluviais e direito de
navegação não deve constar da futura constituição e sim, de le
gislação ordinária, se necessário. Em alguns casos, ressalta~

se que a navegação fluvial é regulada no âmbito do Direito In
ternacional.

Nova Redação:

Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalie
~áveis, destinadas à sua posse permanente, ficando reconhecido o
seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo
e das utilidades nelas existentes.

fMJENDA 181128-f
tJ
m--------- PLUÂR10/COIUSSÃO/SIlICOMIS3ÃOt

~p..."TIDO---,

PIS íCONSTITUINTE GASTONE RIGHI

-NDA 781126-4

TUTO/oIUSTIFICAÇÃO I
Dê-se ao artigo 80, .. oem como ao seu cor-

relato parágrafo 19 do Substitutivo da Comissão VII, ·da Assembléia~a

cional Constituinte, a seguinte redação~ -

"Art. 80. As terras ocupadas pelos índios serão de
marcadas, a eles cabendo sua posse permanente, com direito ao usufru
to exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, bem como das
utilidades nelas existentes, assegurada a igualdade perante a ordem
jurídica, em direitos e obrigações, relativamente aos demais brasilei
ros. -

§ 19 Consideram-se terras ocupadas pelos índios as
por eles habitadas, as utilizadas para suas atividades produtivas e as
necesárias à existência física e à identidade cultural das comuni
dades, na form~ da lei."

No parágrafo 19 a Emenda visa enxugar o texto, man
tendo o substancial. As terras ocupadas pelos índios se colocam em
três dimensões: (a) a dimensão "residência", as terras por eles habi
tadas; (b) a dimensão econômica, as terras utilizadas para suas ativi
dades produtivas; e (c) a dimensão vital, tanto física quanto cultu=
ral, as terras necessárias à preservação da existência e da cultura
das comunidades.

A Emenda que propomos visa atender aos objetivos da
Comissão na tutela do exercício dos direitos das comunidades indíge
nas. O ponto fundamental -reside em deixar expressa a garantia da
igualdade dos índios perante a ordem jurídica, nos direitos e. nas
obrigações, relativamente aos demais brasileiros. 05 direitos dos ín
dias, reconhecidos na Constituição, não podem ser interpetadds comõ
integrantes de um status jurídico inferior ou superior, ao dos demais
brasileiros em conOIÇõeS equivalentes.

JUS T I F I C A ç Ã O

ml-------------·uro. - - - - - - - - - - - - -..,.-,

AUTOIt _

.U:dJUO/COUISdo/su.COMJ"ÃO _

Deputado BOSCO FRANÇA

COMISSAO OA ORDEM SOCIAL

~DA 7S1129-9~

L ===.::....:=..:....:.;:..:.~ --J

tJ
...-__-:::- fIIl.l""ÀIlIO/ca.wluio/.U.c::OIlISSio----------

ORDEM SOCIAL
r:-r TEXTO/,lUSTIl"ICAÇi,O -,

Dê-se ~o artigo 81, caput, do Substitutivo da Comissão
VII, a seguinte redação:

"Art. 13. São nulos e ineficazes 05 atos jurídicos de
qualquer natureza, cujo objeto envolva dominio, posse, uso ou
concessão de terras ocupadas pelo índios, demarcadas na forma
do artigo anterior."

POPULAÇOES IND1GENAS

Art. 99 - Os índios gozarão dos direitos especiais
previstos neste capítulo, sem prejuízo de outros instituídos por
lei,

P R O P O S T A

o dispositivo, como está, deixa mar~em a dúvidas, per
mitindo compreender na sua aplicação qualquer terra que, no passado,
tenha sido ocupada pelos indios. Acarreta a possibilidade, em prin
cípio, de a norma se aplicar a qualquer parcela do território brasi
leiro.

Não obstante, do contexto da disposição, que se coloca
logo após ao artigo que trãta da demarcação das terras ocupadas pelos
índios, é obvio que a nulidade e a ineficácia, nele referidas, somen
te se aplicam a atos relacionados com essas terras. Por isso impõe
-se, ao final do artigo 81, vincular sua aplicação ao artigo 80, me
diante acréscimo da expressão "na forma do artigo anterior".

Noconcernente, às riquezas naturais da subsolo, elas já
yozam de um regime especial, previsto na Constituição, que distin
gue a propriedade do subsolo da propriedade do solo, o que torna des
necessário e ofensivo à melhor técnica a parte final do dispositivo.

JUS T I F I C A ç Ã O

O artigo 81 do Substitutivo declara a
ficácia dos atos jurídicos, mesmo 05 já praticados,
minio, à posse, ao uso, à ocupação ou à concessão de
pelos índios, bem como das riquezas naturais do 5010

nulidade e a ine
relativos ao do=
terras ocupadas
e do subsolo.

Nova Redação:

Art. 99 - Os índios gozarão da proteção especial
da União que, sem prejuízo. de outros direitos instituídos por
lei, buscará o desenvolvimento das comunidades indígenas, bem
como a sua harmoniosa integr~ção à sociedade nacional, respei _
tando suas culturas e tradições.

JUS T I F I C A T I V A

Os diferentes estágios de desenvolvimento em que
se encontram as comunidades' indígenas no Brasil ressaltam a im
portância de uma proteção especial do Estado. Esta proteção es
pecial, que deve conter os mecanismos jurídicos e administrati=
vos necessários à sua implementação, possibilitará o desenvolvi
menta harmônico dos índios respeitando também as suas identida=
des culturais.

O processo de integração harmoniosa dos índios à
comunhão nacional em nada deverá obstaculizar a preservação da
identidade cultural dos mesmos.

Essas as razões da Emenda ora proposta.
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..",----------------TUTO/.lullTl'ICAqio---- ,

A for~ulação ~adj~lizada n2.c dist~ngue c joio d~igo,

at:.ng:.tc 5.nst:'tu5.çõet de:nd:~ socr.a í s , que

~nteg= ~izam benef~cios ~ecur~~ários, contemplaQ g~ndes ~2ssas

despro~~g:das, ger~m poupênças, ah~em ~~entes QS eMp=eg.... ~ I

dirlamjbam G desenvolv~Mento econôAico naciona2.t---I- ---:---:-:-- ---J

Ul".tIrTIDD;=J
P.D.C.

EMENDA 751130-2
~ AUTO"

~Constituinte SIQUEIRA CAMPOS
PLINÂ"IO/c:OMISllo/luaCOMlldo _

eoVII - COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

NO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

<::

S
~oI:NÁ~RII~O/.;e'O lll sdo/.U.COIl I SSÃO(!J COMISsíio DA ORDEM N~~

EMENDA ~1132.9
tJ AGASSIZ ALMEfi?~ --A.'"

"111 - Os empregados de uma empresa integrarão um mes
mo sindicato, constituido por ramo de produção ou atividade da em
presa, salvo os de categoria diferenciada ou de profissões regul~

mentadas, que integrarão os seus respectivos sindicatos."

O item 111 do Art. 59 passa a ter a seguinte a redação:

JUS T I F I C A ç A O
""'r- .....~xTo/ ...uST1..IC"ÇÃO_--------------_.....

INCLUA-SE NO SUBSTITUT~VO DO RELATOR ONDE COUBER:Existem atualmente no Brasil 68 (sessenta e oito) pr~

fissões regulamentadas ditas diferenciadas. Desde 1956 que tais c~

tegorias vem se organizando com patrimônio e dispositivos de defesa,
especialmente em convenções e dissídios coletivos.

A categoria de propagandistas, vendedores viajantes e
vendedores pracistas,por exemplo, exerce em geral funções de servl
ço externo e não subordinado a horário. Destes profissionais são c~

brados veículos próprios, roupas especiais, boa aparência e versatl
lidade. São diferentes de funcionários burocráticos, de escritur~

rios, por exemplo, que não se deslocam no exercício de sua profi~

são.

ART. "2 dever da un~-o e direito do trabalhador a
assistência ma erial dos que involuntaria-'
mente se encon rem em situação ~e desempre
go."

JUSTIFICACíio

Deve ser considerado também que durante mais de trin
ta anos, categorias como essas, construiram patrimônios valiosos c~

mo colônia de férias, sistema de assistência,odontológica e assi~

tência médica. Uma realidade que não pode ser suprimida da noite p~

ra o dia.

A prevalecer tal radação 68,categorias deixam de exi~

tir, causando um drástico prejuízo ao meio sindical e especificame~

te para os trabalhadores.

Constituinte JOSÉ MOURA

Compete tradicionalmente à União, por força I

das sucessivas Cartas que regem a República, a obriga
toriedade de prestar assistência ao desemprego.

A Constituição de 1946 previa, em sue artigo'
lS7, que, dentre os preceitos à melhoria da condição'
dos trabalhadores, incluia-se à assistência aos desem
pregados.

O Estatuto Básico de 1967 ampliou o direito I

dos trabalhadores, garantindo o "seguro-desemprego",m~

diante contribuição da união, do empregador e do empr~

gado. Este mesmo direito continuou sendo "assegurado"'
no texto da Lei Maior, promulgado com a Emenda Consti
tucional n9 1, de 1969.

= T[X..OIJUSTIFICl.çio _

7811.':1.':1.7
AGASSIZ ALMEIDA

COMISS1\O DA ORDEM SOCIAL
..", TIXTO/JUSTI1ICIt;ÃO------------------,

__________ ' ..tHÁI'IO/eOlllssio/sUICOIIlSSio-----------

(!J

EMENDA
(!J=-==-='--'---------IoUTOll:---------------Ac~escente-se "~n.f~ne"J nc Art. 61 do subst~tut~vo da

Coniss.o da Orde~ Social, e e:pressão "DE F"NS LUCRRT:VOS".

Art. 61 - É vedad2 a aplicaçeo de =ecurscs púh~icas,

~nclus~ve as ~ecejtps de emoreS25 estatais, pa=a constiu\ção ou

JUST!F:cnrr.o
_--~I=nçlua-se no substitutivo do Relator onde couber:

:nd:sc~~~ve:z p~o~és~~os soc:a:s just~~~CFM p=r\l~d~nc~~

p~~vada sen ~:ns luc=e~~vosJ d~ c~~6~e~ cGnp~enen~ar, d·s~!n~? C?

p~8v~~ên~:ê S0C:ê~ r.r,en~s ~e~~s 2.spec~~$ ~o=n~~s cecc==2n~es na

Art. NenIun vencimento pago pelos cofres da Ulião. Estados. t-tJnicípios.
Distrito Federal e Territórios poderá ser superior ao vencimento atribuído ao
Presidente da República"

posição de cada uma, pois o pensament~doutrinário, fundado nos
~dea!s sociais e n2 p~eocupaç~o de poupar pe:a prove= a so~~ev~uên

c:G, ~ ~nva~~dez s 2 vs~h~~e est~ :gue~ e lJn:~oIMeMen~e s:s:eM?t~zep~

n~ un~d2de do d~=~~to prev~denc~ãr~o bres~le}=o.

A soc\ed8de n~e~~sa ~e8dqu~~j~ conftança de que as leis
vo~adas pe~c Cong=esso N2c~cne~, c~nc ~c~ c caso da 'e: 6.~35/77,

que =ecu~rment2 et~~scpl!z2 ~~ at!v5dades ~as en~~d~~es de p=p\'~dên
c~e privada, ser8o.respeitadas. Foi acred~tandD neste ~espett~ que
llO n~!h~0 c c~:ccen:c~ n~1 t~~~p!h2dDres ~~?s~~c~~ns ~p~~pdos r0X

.:usTIFICATIVA

Fim dos marajás. Este é o objetivo da sugestão de no!,
ma constitucional que apresentamos à apreciação dos nobres Constituintes.
Depois que,a futura Carta Magna passar a vigorar. tudo o que não obedecer
a este parâmetro será inconstitucional. Não haverá como usar de artífícios
para o recebimento de salários que não condizem com a realidade nacional. H~

je. enquanto os cofres públicos pagam salários exorbitantes cara alguns. dez~

nas de famílias que poderiam viver bem com estes salários. continuam na mais
absoluta miséria.

setecentas emp~esas que os empregam, viram concretizar-se u~ ideal
de jl!S~~rf:l, t.r~.nqü:.1.5dilde e pr t s .... c 5. e). tPfl êJne.,iêdo e C'':nqu:st?cn .

epós longos anos de estudos, deJates e nogoc:ações cc~ os enpres~r~~s

e autoridedes do pa:s atingindo hoje uma população asstst:da de cer~a

de seis ou ma~s milhBes de brasileiros.

Precisamos do apoio de todos para que tenhamos pcondl.
ções de acabar com os abusos que se institucionalizou no País. em se tratando
de salários irreais.
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fi .UNÀI'lIO/COl,lISslo/IUICOlIlSSio

CCOMISSJ;;O DA ORDEM SOCIAL
,-,..- .LlNAluo/cOMISsio/IU.Cb..ISsio,------------,

AUTOIf--------------

COI~ISSAO OA ORDEM SOCIAL

EMENDA 781136-1
~ASSIZ ALMEIDA

"UTOIt'-------------~

FMF.NDA 781 f34-5
f? AGASSIZ ALMEIDA

I!l
,-,_-------------- TlXTo/.lUSTlfIC..,.ÃO----------------,

",, TI:XTO/"unl'IC,lçio-------------__--,

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:
Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:

ART. "A sindicalização ê direito de todos os trab~

lhadores e livre a sua organização."

ArI1;. A COnstituição assegura aos trabalhadores salários. proventos ou

sões, e a irredutibilidade desses pagamentos.

.:lJSTIFICATIVA

pen-

.:lJSTIFICATIVA '

Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:

= T~ltTO/"usTl'lca,.io---------------.....,

...\,ITO_---------....:..----) rr;~;IOO~

. ]

Art. A Constituição assegura aos trabalhadores estabilidade de erJllrego.com

fundo de Garantia p~r TerJll~ de Serviço para os datl!itidos. não podendo o trab!!.
lhador ser despedido por motivos ideãlógicos. -polítiCOS ou religiosos.

A melhoria da condição social do trabalhador é um
princípio que. certamente. estará inscrito na Constituição Federal de 1987

e entre os seus complementos há de figurar o da irredutibilidade de salários.

e por extensão. de proventos e de pensões.

'EMENDA 751137-0'
l:COOM AGASSIZ ALMEIDA

= 'LlKAIlIO/COlllISSÃo/sUICOIlUSSÃo----------tc= COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

JUSTIFICACKo

A própria Constituição Federal em vigor não '
proibe a sindicalização dos servidores públicos. Trat~

se de n9rma consubstanciada na CLT - Cônsolidação das
Leis do Trabalho. em seu art. 566, que assim dispunha.

"Art. 566, Não podem sindicalizar-se os se~i

dores do Estado e os das instituições paraestatais."
Atualmente, estão ex~lusos desta proibição os

trabalhadores de ,socieáade de economia mista e funda-'
ções criadas ou mantidas pelo Poder púb~ico, protegi
do~ pela lei n9 6386, de 1976, que abrandou este r!
gOro

Os sindicatos existem para a defesa dos dire!
tos de seus associados. Atualmente no Brasil, apenas '
a categoria dos Servidores Públicos não têm direito de
li~re organização. sà o poder Público pretenue, de f~

to, assegurar esses fireitos, não há porque temer a
sindicali~ação de seus servidores. Se não pretende i~

põe-se com a maior urgência o que esta proposta tem em
vista.

Inclua-se na substitutivo do Relator onde couber:

A Constituição em vigor assegura que todos são iguais
perante a lei. sem distinção de sexo. raça. trabalha. credo religioso e con-

vicção política. Acontece que durante muitos' anos inúmeros pais de família
tiverem seus empregos cassados. colocando filhos e esposas a passarem as
maiores necessidades e dificuldades. em função de convicção políticas e ide
ológicas: ~ do conhecimento de todos que estes preceitos constitucionais não
foram respeitados durante longos e tenebrosos anos de ditadura militar.

Temos toda a certeza que os nobres Constituintes
eleitos para atender aos anseios do trabalhador. especificamente. e da popu
lação brasileira. de modo geral. não se furtarão neste momento em adotar como

norma constitucional matéria de tamanha magnitude.

AUTOIt--------------

~ •.,dAl""."",'oua......i.
• ; COMI5SlIO DA ORDEM SOCIAL .,

I!J.

.f.MErIDA 781135=3
(9 AGASSIZ ALMEIDA

r.'lr--------------- Tl:XTo/..USTIPlC..çio.---------------+-..,....,

Art. A Constituição assegura ao trabalhador formação cultural. técnica e

profissional. conjugando o trabalho manual e o trabalha i ntelectual.,

.JJSTIFICATIVA
DEPUTADO CARLOS SJ\NT' ANNA

~------ TlllTO/oIUITI'lCa,.io----------------,

--------- 'LINaIllIO/COIUJlio/'UICOMlllio----------

DA SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO

DA ORDEM SOCIALCOMIsslIo

Altera-se o oarágrafo lO do Artigo 54 para a seguinte redação:

Considerando que o ter~o fertilidade diz respeito à pdssibilidade

ou não de uma .fecundação, incluindo, portant, também os individuas

estéreis e o térwo natalidade diz respeito somente ao nascimento,

abrangendo apenas os individuas férteis, Julgamos que c termo fer

tilidade é o mais adequado nesta redação.

Parágrafo 1. - D Estado assegure o acesso à educação, à informação

e ao métodos c1entíficos de regulaçã~ da fertilidade, que não aten

tem contra a saúde, respeitado o direito de opção individual.
Para iniciarmos a conscientização da classe empresa

rial. dos dirigentes go~ernistas.e trabalhadora que uma boa formação é in

teressante para todos. precisamos. primeiro. dispor que estes preceitos. cofl!
tem da futura Constituição. O apoio de todos os 'nobres pares é decisivo pa-

. ra que iniciemos esta cruzada em prol·do desenvolvimento nacional.

•.A formação integral do trabalhador não só interessa
ao Governo. como também. às empresas privadas. O indivíduo bem treinado naqul
lo que se dispõe a fazer pode render duas vezes mais em qualquer profissão
A União. bem como as empresas. pode desenvolver programas de aperfeiçoamento

em seu próprio benefício.
A questão é só de consciência. pois. no Brasil. ainda

não se acredita oue o maior e o mais rendoso investimento é ainda o que se

faz no trabalhador.
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I Suplementação alimentar para mães gestantes e nQ

trizes e crianças até se15 anos inclusive;

Jn----------------T[XTo/,juaTI'lc..ÇÃO----------------~

Inclua-se onde couber, no Capítulo 11 - DA SEGURIDADE

'"SOCIAL - do Substitutivo da Comissão da Ordem Social:

rrPTPUTIOO~

rr;p"II:TIDO~

OR AMENTO E FINAN

JoAo PAULO PIRES VASCONCELOS

00 SISTEMA TRIBUTÁRIO

Dê-se a nova redação a alinea B"do § 12 , do Art. 29 ,

do Substitutivo elaborado pela Comissão do Sistema Tributário • Orça

mento e Finanças , conforme se segue :
Art. 29 , § 12 Alinea B : O orçamento das Empresas Es

tatais , compreendendo toda a programação financeira ~nual das Empre
sas em que a União • direta ou indiretamente , detenha participação

majoritária com direito a voto , no capital social.
O orçamento acima citado emglobará todo e qualquer ti

po de despesas , inclusive os investimentos • bem como a previsão

das fontes de recursos.
,1USTlFICAÇAo
A atual redação da alinea B • § 12 • do Art. 29 do

Substitutivo dessa Comissão , da forma como está redigida impede um
efetivo controle do Orçamento das Empresas Estatais , pois só obriga
a apresentação ao Congresso Nacional das fontes de recursos e de pa~

te de seus gastos , deixando de. fixar outras importantes despesas de
custeio de Capital , que representam a parcela maior dos gastos das

Empresas Estatais.

EMENDA 751142.6
t: DEPUTADO JOAO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA 751141-8

= 'LIENÁIIlIO/COIolISSÃO/sUICONISSÃO ---::- ,

r:"T Tt:XTO!JUSTI'ICAC;lo -,

_se-

DEPUTllDO CARLOS Sl\HT'ANNA

Art. - O'sistema de seguridade social manterá os

guintes serviços gerais que configuram a ass~stência social gratu~

ta, prestada, obrigatoriamente e independentemente de prestação s~

curitária, a todos que se encontrem em situação de comprovada -ca

rência sócio-econômica~

Supomos que o Eatado nao oferecerá à população métodos científicos
de regulação da fertilidade que atentem contra a vida, já que cabe

a ele assegurar o direito à saúde. Neste sentido, propomos a alte
raç~o da eXpress~o 1I que nia atentem contra a vida":pela ex~re5sio

"que n~a atente~ contra i sa~dell, por acreditarmos que guarda ma10r

coerencia com a proposta apresentada.

A referência ao uso de métodos de regulação da ferti~idÊ

de que não atentem contra a saúde é a~nda importante, v~sando garan
tir que apenas sejam ut~l~zados métodos Já devidamente testados e

comprovadamente não nocivos à saúde.

~EMÉNDA 751139·6

tJ

11 - Creches e escolas maternais;

111 - Documentação básica, compreendendo registros de

nascimento. óbitos e casamento;

tJ COMISSAD

PLltNÁIIlIO/co"'wssio/SUICOMISSÃO-----------

DrlDEM SOCIAL'

IV - Amparo à velhice e ao menor em situação irregu-

lar;

V - Tratamento apropriado a pessoas portadoras de de

fici~ncias incapazes de se regerem.

Parágrafo único - As pessoas de deficiência que não
apresentam comprovadas condições de habilitação ou estejam em pro
cesso de habilitação ou reabilitação , e que sejam carente de re 
cursos ou que , sefdo menores , pertençam a família desprovida de

recursos necessários à subsistência , têm direito a pensão de valor

não inferior ao salário-mínimo.
JUSTIFICATI-VA

o texto é insuficiente e requer a inclusão proposta.

f1t\ENDA 751143-4

O parágrafo 3º , do Artigo 19 , versando os direitos

d~s Servidores Públicos Militares terá a seguinte redação:
§ 3º - O militar da ativa que aceitar cargo pÚblico

civil temporário ou permanente , não eleito • inclusive autárquia ,

empresa pública , sociedade de economia mist~ ou empresa privada será

transferido para a reserva.

'LtNÂIIllO/COM.sslo/IUICOMISSÃO-----------, ~OAT"'~

• COMISSAo DA ORDEM SOCIAL - éo9I 06:J87J
= TItXrO'.IUSTlflCAÇio ---,

Inclua-se onde couber, no Capítulo 11 - DA SEGURIDADE

DEPUTllDO CAlUlOS' S1lNT'ANNA

coarssxo DA ORDEM SOCIAL

....r---------------- TnTo/oluSTI'IC"çio-------------..:....--~

SOCIAL:

Os serv~ços ass1stenciais privados que utilizem recur

sos públ1Cós serão normatizados e controladosoPelo sistema de s~

guridade social, na ~orma da lei.

§ 42 _ É criado cargo de Oficial General nas polícias

Militares , um para cada 25 (vinte e cinco ) m~l homens.

Suprima-se Os §§ 2ºe 4º.

JUSTIFICATIVA

o atual texto é absolutamente insuficiente,
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NDA 7-ªJ144·2
DEPUTADD JOAD PAULD PIRES VASCDNCELDS

r:1~---~----- ~LEH.lJllo/CONI55ÃOlsÚ.co.u1.!do ---,

CDMIS5AO DA ORDEM ECONDMICA

lEM&IDA 751147-7,
"UTOIl-~-------------J ~"A"TIDO~t: DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES YAS~NCELOS , ~ ---1

PLlHAIl10/COllllSdO/.UlCOU.SdO-----------j :r/··'OA?
....t:J-bC,!,!O~MJLIS~S:?Ji\:!!OLbD~Al....1!0!:lR!dJDE!;.!M:L.;Sll0!1C""I.!:lAhL - , ~_~

Inclui onde couber:

§ 5º - as se~~iços ~úulicos essenciais de~e~ão se~ ?rest~os

pelo próprio Poder Público, pelos seus órgãos e entidades administr~

ÇAo DIRETA E INDIRETA;
1 - Consideram-se essenciais para fins deste artigo, dentre

outros a serem estabelecidos em lei, os serviços públicos de habitação
popular, transportes, saúde pública, educação e cultura, fornecimenebo
de água, energia, telefonia e correio, dentro do âmbito das competên-
cias defin~das nesta Constituição. ,

11 - Em se tratando da execução dos serviços por entidades
da administração indireta, deverá haver amplo controle e fiscalização
de suas atividades pelas entidades representativas dos movimentos
sociais organizados e pelos poderes Legislativoe JudiciárioJ inclu
sive pela aprovação, por lei de seus orçamentos anuais e plurianuais.

111 - A concessão da e~ecução dos referidos se~~içQs a ?ar

ticulares somente será admitida quando a impossibilidade absoluta de
sua prestação peloPoder Público competente, hipótese em que o ato,
devidamente motivado, deverá· ser objeto de autorização legislativa.

IV - Na hipótese do parágrafo .anterior, a contratação dos
serviços deverá ser pre$çedida de licitaçãb, , nos termos da legislação
aplicável.

V - Em qualquer hipótese,os serviços PÚblicD~concedidos
deverão ser amplamente controlados e fiscalizados pelas entidades
representativas dos movimentos sociais organizados, devendo, ser as
tarifas aprovadas em lei e fixadas ~forma a garantir o catãter
social doserviço prestado.

Oê-se a nova redação ao Art. 19 que , trata sobre dos
Servidores Públicos e Militares , suprimindo-se , assim ,os parág~a

fos 22 e 4Q.

Art. 19. As patentes militares, com vantagens , pre~

rogativas e deveres a elas inerentes , são garantidas aos oficiais da
ativa , da reserva e aos reformados , sendo-lhes privativos os titu
las , postos e uniform~s militares.

§ 12 - Os oficiais Generais I Brigadeiros'e Almirantes,
permanecerão no exercicio de su~patentef, na ativa durante 3 {treis)
anos. em cáda posto. • á t

§ 2º - O oficial das Forças Armadas so perder o pos o
e a patente por sentença condenatória , passada em jul
gado , cuja pena ~estritiva da liberdade individual
ultrapasse 2 (dois) anos ; ou se for declarado indigno
do oficialato , ou com ele imcompativel , por decisão
'de Tribunal Militar de caráter permanente , em tempo de
paz , ou de Tribunal Especial em tempo de guerra.
§ 32 - O militar da ativa que aceitar cargo público ci
vil temporário , não eletivo , inclusive em autarquia,
empresa pública ou em sociedade de economia mista , fi
cará agregado ao respectivo quadro e somente poderá
ser promovido por antiguidade , enquanto permanecer
nessa situação , contando-se-lhe o tempo de serviço ~

penas para a reforma.Depois de dois anos de afastame~

to , continuas ou não , será transferido para a rese~

va ou reformado.

DEPUTADO CARLOS SANT'1lNNA

..,., UXTo/.JuSTI'ICAÇio-- ,

AUTO"---------------
EMENDA 751148.51

f:J
_-'- --,-_ PLU..1I0/coUISlÃO/.u.eoU1Ili o - - - - - - - - - - -

(:J COMISS1I.O DA ORDEM SOCIAL

DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA 781145-1

--- 'LItHAAIO/cot.lISSio/sUlcOM.:nio _

euCDMISSÃD DA DRDEM SOCIAL

Acresça-se ao Art. 70 , o segui?te parágrafo único:

Parágrafo único - O Poder Público manterá gratuitame~

te , cursos especialização pedagógica para pessoas dedicadas à edu
cação~ assistência aos deficientes fisicos e mentais , inclUSive os
portadores de deíi~iênciâS resultânte~ de de~nutri~ão.iníântil.

o art. 42 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social pa~

sa a ter a seguinte redação:

A lei 1nstituirá o processo pelo qual a população poderá

representar contra o poder público nos casos de insuficie~te ou jna

dequado atend1mento pelos órgãos de Seguridade Social.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 751146-9
f:J DEPUTADO .JOÃO PAU~O PIRES'~~~CONCELOS
r-----~---- 'LtHAIIoIO/COM."io/IUICOIl"'io--- _

tJ COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL ~""~'o9!06J87

Não basta Cana1.5 de "reclamação". Isso Já existe; é nece-ª.

sár10 canais de demandas, inclusive a possib1lidade de representação

contra as autoridades responsáveis.

r.-r----------------TEltTOI"USl'lFICIÇ~O- _,

Dê-se nova redação ao inciso J , do Artigo 22 , alinea

'á , c a a· dos TRABALHADORES.
a) - Contrato a termo , válido no caso de empresas li

gadas à atividade de constr~ção;

b)- .................•.....•••............... ·•·•·· ...

c) - Prazos definidos em contratos de esperiência , nos

termos da lei
d) - Superveniência de fato econômico intransponivel.

õ.lC---------- ..LINAIIIIO/ÇO .. I!llio/.u.ço.lII..ia ~

COHISSXO DA ORDEM SOCIAL

o='lr----------------TUTO/olU!lTIFICAçia- -"- -,

o art. 28 do Substitut1vo da Com1ssão da Ordem Social paâ
sa a ter a seguinte redação:

A Segur~dade Social destina-se ~qUeles indivíduos que não
dispõem de meios próprios para proverem o seu auto-sustento mínimo.

JUSTIFICATIVA

A redação original usa termos ideológJ.cos, como "carente"
e IIrna r g i na l i zado " , não cond1zente com a atual terminOlogia mode:rna

da área.
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EMENDA 781150-7
f:J DEP. CARLOS SANT' ANNA

=---------- 'LUÂ"IO/cON1Slio/IUICONI.'io-----------

f:J COMISS1i.O DA ORDEM SOCIAL

preservadas as fontes pagadoras originais, até que se estabeleçam

novos planos de cargos e salários nas instituições públicas.

JUSTIFICATIVA
"",.- Tl!JlTO/olUST1P'ICAÇão----------------..,

Inclua-se onde couber no Capítulo liDa Seguridade Social"

do Substitutivo da Comissão da Ordem Social: Esse procedimento evitará um descompasso entre a jornE

As aposentadorias e pensões por velhice e invalidez serão
devidas a todos os trabalhadores, independentemente de contribuição
direta para o Sistema.

da de trabalho e o valor do salário que, subitamente poderá se rg

duzir pela metade.

JUSTIFICATIVA

É o que avança em relação ao que existe hOJe, obedecendo
ao princípio da Universalização.

EMENDA 781154-Õ
tJ CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

:-r----------- 'LEHÁRIO/cOMI"iol.uBcOlllaslo------------

f!J COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 781151-5
f:J DEPUTADO CARLOS SANT' ANNA

Art. Estabelecer-se-á para os trabalhadores aposentados, r.!:!.
rais e urbanos, o,piso de dois salários mínimos.

'LKHÁ"10/cONIS.io/.UICON•••io----------- ~DATA

(!l COMISSÃO DA.ORDEM SOCIAL I tov o6/ã7]

"" TEXTO/oluST1'lcaçÃo-----------------, JUSTIFICATIVA

Disposições Transitórias - Inclua-se onde couber no Subs
titut~vo da Comissão da Ordem Social:

Art. - O Fundo Nacional de Saúde terá dotação'~nicial no
m1n1mo igual à sorna dos recursos previdenciários atualmente alocados

à assistência médica, acrescidos de 12% do orçamento da União.

JUSTIFICATIVA

É necessário se estabelecer o piso do Fundo Nacional de
Saúde, com vistas à não retração da receita.

Com um salário minguado na atividade,o trabalhador, ao apE.
sentar-se, perde substancialmente os direitos adquiridos quando do exercício de
sua função. Isso se se considerar a o:rdiçã:J de trabalhador urbano, pois, quando
se parte para a área rural a situação fica pior ainda.

Para se ter uma idéia, o FOOURAL, orgão beneficiador do
tarbalhador rural está pagando a estern presente momento o parco salário de Cz$
824,OO(oitocentos e vinte e quatro cruzados). Portanto, nossa proposição é para
que o trabalhador depois de aposentado não fique ao desamparo, vi vendo à custa
de esmola.

Entendemos, e isso dentro de un princípio cristão que é no
ocaso da vida, principalmente, que o trabalhdor carece de maior assistência.

EMENDA 781152-3

r;,,.---------------- TUTO/.lUST1Flcaçio------------------,

EMENDA 781155-8
f? DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

AUTO"'------__------- ~'''''TI00=:.=J
PMDB .

O artigo 39 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social

passa a ter a seguinte redação:

O orçamento anual de Seguridade 50C1a1 será submetido à ª
preciação do Congresso Nacional, obedecidos os prazos e demais cond~

ções de tramitações do orçamento da União.

,"uÁltlo/cOMlslÁolaulcOlllldo-----------

CDMISS~O DA ORDEM SOCIAL
"".- Ta.TO/oIuSTIP'K:Ar;io.,-------------------,

Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:

JUSTIFICATIVA

Aguardar coerências com a alteração proposta nos artigos

anteriores.

ART ••• A União e o Estado atenderão ao resultado de consulta
plebiscitária municipal sempre que. pretenderem implantar
grandes obras, a exemplo de aeroportos, hidro-elétricas
polos petroquímicos ou empreendimentos que possam trazer
riscos e perigos ou transtornos além dos normais tai~

como Usinas Nucleares e depósitos de material atômico.

Inclua-se onde couber:

"" TuTO/oIunlflcAr;io --,

de médicos serão transformados em emprego único em tempo integral,

Para, efetivamente democratizar-mos a nação, e avançar-mos
rumo a ,uma sociedade amplament~organizada e participativa é pr~

ciso criar cana~s de participação popular.
Neste sentido a proposta de consulta plebiscitária aos h~

bitamtes dos municípios onde irão ser instaladas a conveniência e
oportunidade da obra é fator fundamental para a democratização do
poder decisório no Páís e para o fpmento à organ~zação popular.

A~~m disto, é, ao nosso ver, direito de todo o cidadão~

pinar sobre fatos ou ações que venham interferir direta ou ind!
retamente no seu nível de vida, na sua esperança, no seu trabalho
ou, enfim, na sua vida como um todo.

JUST.IFICAÇllO

Comissão

aUTOIt---------------

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

Disposições Transitórias ao Substitutivo da

da Ordem Social (Das servidores Públicos Civis).

Art. - As atuais acumulações de empregos compat~veis

,- 'I.INÁItIO/eOMlsslol.uleOlulllo------------,

tJ

EMENDA 781153-1

l!J



W ··Comlssãoda Ordem Social o 261

v - Comissão da Ordem Social
,.,, I'I..ENi.olflOlcOJlISSÃ.O/sUICOAlISSio------------,

Por outro lado, não pode a União continuar a submeter as
populações locais a.risco, perigo e incômodos que as grandes ~

bras proporcionam. Desse modo, é mais que justo que com esses

empreendimentos concorde ou não a população, que suportará o ônus
decorrente da sua implantação. Ademais, a necessidade de plebi~

cito obrigará a União, e, conforme o caso, o estado, a cercar
o empreendimento de todas ás garantias e esclarecer a população
de ausência de qualquer risco, perigo ou incomodo além dos _::oo~

mais.

Entendemos que se trata de medida absolutamente ne
cessar1a, pois possibilitará à mulher escolher, livremente, per=
manecer trabalhando no lar, em atividade doméstica, já que o di 
reito de opção é um dos mais sagrados numa sociedade democratica
ticamente organizada.

, A universalização da previdência social é matéria
que se insere entre os direitos humanos fundamentais, pois quanto
maior for o manto de proteção social mais próximo estaremos da a-
firmação da dignidade da pessoa humana. ,y

SegundO conceituamos, o trabalho doméstico é tão
digno e necessário quanto outro qualquer, e a não extensão da pre
videncia social Q mulher dona de casa, àquela que trabalna np piõ
prio lar (isto é, não se faz referencia aqui ao empregado doméstT
co, já incluido na legislação previdenciaria), significa discrimT
~ação inaceitavel. -

Deve ser lembrado ainda de que o sistema previden
ciario não sofrerá qualquer tipo de abalo financeiro com a exten
são aqui preconizada, porque a mulher dona de casa passará a ser
mais um contribuinte aos cofres da Previdencia Social havendo,por
tanto, contrapartida em relação aos beneficios a serem prestados~

Trata-se de providência que irá ao encontro dos an
seios de centenas de milhares de mulheres donas de casa que precT
sam contar com um sistema de seguridade social, dando-lhes maior
tranquilidade e segurança em relação ao futuro.

AUTOIl'--------------

FELIPE MENDESDeputado

EMENDA 751156-6'

tJ

= nKTOltlU5TI'teAÇÃO----------------..,

Art. 46 -- As ações e serviços públicos de saúde
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
Único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

pr;;,m-----,
'09;06/87 .J

AUTOlt---------------,

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

;ÊMf.NDA 751159:r

r!-. TUTO/oIUSTI'IC..."io,----------------.,

~, I'L.u.i.rtlo/c01u.ssio/sUICOllll'sio-----------..,

integram
Sistema

Justi fie ação :

.Altere-se a redação do Caput do Art. 46, para:

A modificação é apenas para incluir a palavra "públi
cos", para maior clareza e adequação, tendo em vista que as
ações e serviços privados de saúde não podem ser regionalizados

e hierarquitados.

Os empresários da industria de construção civil fi
cam obrigados a construir, em terrenos doados pelas Prefeituras Mu
nicipais, cases populares que cor respondam a 10% do ~úmer? de u~i~
dades habitacionais dos projetos aprovados pelos orgaos f1nance1
ros do país, com o objetivo de atenoer as construções de médio e
alto custo.

Substitua-se a redação do Art. 49 pelo seguinte:

= TUTO/"uSTll'lCAÇio.---------------~

,.- PLIU',l"IO/CQNISSÃo/SUICOIIJSsiO-----------,

P: VII - Comissão da Ordem Social

l'3llSI lI' I CAÇA0 '

Par~grafCLúnico - A lei disporá sobre as isenções e
direitos que os empresarios obterão ao ~articiparem deste processo
social.

E grande a falta de unidades habitacionais no Bra 
silo Os carentes estão imssibilitados pelas atuais normas do sist~
ma financeiro de habitação de adquirirem sua casa para morar - o
maior sonho de·um cidadão em sua vida. Deve o governo facilitar a
aquisição da casa própria, em especial para as familias ma~s ~e:e~
sitadas. Há necessidade da constituição incentivar a distr1bu1ça~
de riouesas. visando o bem est~r .ocial rtA~uele' qu~ p~r~eb~m b.l
xos salarios. Nenhum melhor veiculo para se atingir este objetivo,
do que através da participação das empresas privadas brasileiras
com a ~riação de incentivos no setor da construção civil com o of~
recimento também de apoio àqueles que promovem a maior oferta deI} emprego hávida no Pais, como comprovam as ultimas pesquisas ofici-

" ais.

AUTOIll--------------

FELIPE MENDESDeputado

Art. 49 - É dever do ~stado a normatização, ccordenaçêc e controle
das .ações de saúde, cabendo a execução da cobertura assistencial tanto ao s.!o
tor público quanto ao setor privado.

§ Único - é assegurada a livre escolha dos serviços assistenciais dE!

'saúde ao indivíduo.

,EMENDA 7511574

I!J

DEPUTADO FLÂVIO PALMIER DA VEIGA
I;.' 'LlNÃlIllO/ÇO..I~sio/.ú.COIlI"io----------.....,

eJl~-~~~~~~~~~----------'

Justificação:

Os serviços assistenciais privados da saúde correspodem a dois
terços da capacidade instalada no país, e a redação proposta objetiva maior
clareza quanto à preservação do princípio constitucional de liberdade econômi
ca, de um lado, e de liberdade de escolha, de outro.

I EMENDÃ j51160-4
ti

AUTOII'--------------

~'A'A-----'
"ov06L§LJ

C1USrIFICAÇAO

Art. - Em qualquer caso em que lhe seja exigido o
afastamento para o exerclcio do mandato, o seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais.

JUSTIFICAÇÃO

_ A constituição vigente, na § 49 do artigo l04,cpm
a redaçao dete~inada pela Emenda Constituéional n9 6, de 1976,
exclui, para fins de promoção por merecimento, a contagem do
tempo de serviço prestado pelos detentores de mandatos eleti
vos. Tal prática não merece subsistir, porque não possui ~gu 
menta razoável para justifica-la.

Observe-se que a antiga Promoção h05e ~ubstituida

por outros institutos, subordinados ã denominação de ~Elhorias
Funcionais, entre as quais a Progressão, Ascensão e Movimenta 
ção, evolui de maneira a repelir a discriminação injusta, feita
aos parlamentares.

Hoje o siste~a de avaliação - seja de servidores
estatutários ou celet1stas -, obserYa critéries definidos, em
qpe o grau de subjetividade, outrora reinante, cedeu lugar • a

~'ATA~

ê...E2L0~

A externção do direito previdenciário à mulher do
na de casa é medida de impostergavel adoção, como forma de fort~
lecimento da familia e de aperfeiçoamento do direito social bra
sileiro.

Art. - A lei disporá sobre o direito previdenciá
rio à mulher dona de casa.

.iT---------------TI:XTO/olUSTI'ICAÇÃO---------------'---,

~DA 751158-2 AUT'••---------,

IY DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA
J .LUÁ"lO/CON1Sdo/IUICOlussio

f~ COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
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I'L.€"AIIWCl/COlUSaio/.""COlluu.io _

r=T TEXTO/oluSTI'lcaçio -,

SOéIALCOMISSAO DA ORDEM

Art. A m~dia salarial para a concpssão do bpnpfício

sprá a dos ~ltimos 12 mpsps, aplicando-sp a cor

l;MfNDA 751163-9
e? CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA

fatores objetivos, que impedem favorecimentos. Ass~ne-se,- pgr
pportuno, que os funcionários designados para Cargos de Direçao
e Assessoramento,' ou requistádõ95 para a Presidênc~a da Repiíbli
ca e Orgãos que lhe sâo diretamente subordinados, recebem aval~
axão com os Indices mais elevados. A prática do Executivo tarn=
bém prospera no.Legislativo e no Judiciário.

seria inadmissível manter a restrição dirigida
áqueles que lograram conquistar a confiança popular nas urnas ,
condenando-os a permanecerem sem a possibilidade de Melhorias
Funcionais, enquanto perdurarem os respectivos mandatos.

Haverá algum cargo mais relevante, no qual o fun
cionário possa atuar· em prol da Administração PUblica, do que
a função parlamentar? Por ~ al~r da Melhoria Funcional o
servidor pUblico que se ê~lge~Ie-de»P n~r~i~i~~~ om iaualdade
de condições com seus colegas, na forma que for disciplinada pe
la legislação ordinária, e não excluido surnar~amente, sofrendo
prejuízos irreparáveis, durante as várias legislatura em que
for eleito ou reeleito.

rpção.

JUSTIFICATIllA

MARIO MAIA

Atualmpntp a m~dia calculada pm '6 m~sps, rpduz

d~ im~diato O valor do b~n~fício para a m~tadp.

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA N!l

EMENDA 751164-7"
I

r::-r--------------- TEXTO'"'USTIPICAÇio---------- -,

l:J CONSTITUINTE ARNALDO F'ARI~""'~-E-S-A-----------Dã seguinte redação ao Art. 61:

Art. 61 - r vedada a aplicação de recur~os pub1icos,'inc1usi
ve as·r'eceitas das' Empresa-s Est a t a-ís , para' consti
tuição ou manutenção de entidades- de previdência·
privad~ de fins lucrativos.

LJ.

Justifi cação'
lndiscutiveis proposltos soclalS Justificam a previdência prl •.

"='iada sem1'ins lucrativos', -de carãt'er cõmp1ement;r,.distinta :da pre
-Vidên~ia soc í al apenas' pelos aspectos formais decorréntes da posi
~ção de cada uma, pois o pen~amento;doutrinãrio. fundado por-ideais
sociais e na preocupação de poupar' para prover a sobrevivência. ã
invalidez e a velhlce es~~-ig~al e unlforme~te sistematizado na
unidade. do direito p~evi~enc~ãrio.brasileiro.

Acrpscpntp-sp ao artigo 12

art. 12

a dp dois cargos dp profpssor, M~DICO E DENTISTA.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 751162-1
~ SENADO~ ~1iRID ~AIA

-A carga horária d~ M~dicos p Dpntistas na função pública ~

d~ 4 horas, spndo p~rfpitampnt~ compatív~l o pxprcício dp

um cargo no Estado p outro no Município. No caso dp Opntista
,-- JI~..."'OfCO"Il:"Ão/sUBCO..lssio---------____,

DA ORDE", SOCIAL

r;-r TE:XTO/.lUSTIF1CAÇio "'- -,

principlam~nt~, pois O n~m~ro d~ crianças com probl~mas d~!!

táriQs ~ absurdo p o atpndimpnto p~blico ~ falho.

NO CAPITULO: DOS DIREITOS DOS TRABALHAOORES

Inç1ua'se no artigo 29 o que se segue:

,Fornecimento obrigatõrio de e.l unent eçâo ,

nos estabelecimentos em ~ue trabalhem mais de 100 operarlOS, não
sendn permitido aos trabalhadores tomarem_suas refelções em outr~

Toca1 do es t abel ectmen t o;"

JUSTIFICAC1iO

O fornecimento de alimentação aos tyabalhadore? ê medida
de grande alcânce'''social, por con t empl a r sobr~t~de "'camadas de
mais baixa renda de no~s~ população.

Por outro lado"atê.mesmo por razões.de higiene, torna
se ~esaconselhaver.que as refeições seJam feitas em local que não
aquele adequadamente preparaqo pela empresa.

~DA 751165-5 .UTOR-------
tJ DEPUTADO ARNALDO FARIA DE sll

r:T--------- PLEHÁlllo/co.."sÃo/suacoM1ssio---'---------,

CDMIssnD DE ORDEM SOCIAL
= TI!:tT0I.1UST1FICAt;io---------------,

Art. 60

E vedada a acumulação de aposentadorias, incl~

sive parlamentares.
JUSTIFICATIVA

A Nação Brasileira assiste hoje, perplexa, ao surgi
.ento d~ nova classe de 'pessoas protegidas pelo Erário P~



blico. Os " marajás ", caracterizados por aqueles que pe~

cebem salários exorbitantes, chegando alguns a ultrapassar
a casa dos Cz$ 400.000,00 mensais

Tal fato é quase nada se comparado à miríade de fU~

cionários que, sob a proteção de legislações espúrias e r~-

gimes empregatícios os mais diversos, conseguem acumular
duas ou mais aposentadorias, tornando-se, na verdade, os
" marajás da inatividade n, em detrimento de uma maioria
que recebe proventos irrisórios e insuficientes para a s~

tisfação de suas necessidades elementares.

JUSTIFICATIVA

A Pr~vid~ncia costuma post~rgar os pagam~ntos, ~m

d~trim~nto dos b~n~ficiários, al~gando dificuldad~s d~ pr~

c~ssam~nto. Estránha-s~ qu~ quando s~ trata d~ t~st~s da

loto ~ lot~ria ~sportiva. no dia s~guint~ s~ t~~ ~odos os

proc~ssam~ntos.

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

CONSTITUINTE ARNALOO FARIA DE SA COMISSAO DE ORDEM SOCIAL
~.--- PLtN..1II10ICOM1SSÃO/su.coenssio------------

~-_-__---_------- TE1tTO/JIJSTIFICAÇ.iO-----------------,

,EMEl\fDA 751169~S

(:J DEPUTADO ARNALDO FAR'IA DE SA

;'

,ÉMENDA 751 i 66:J
[!J

~.------------------ TtnOiolUSTllICaçÃo- ---,

Art. 61

EMENDA Nº

INCLUA-SE ONDE COUBER :

art. : Qu~, o dir~ito à p~nsão s~ja comum a ambos os s~xos.

JUSTIFICATIVA

E vedada a aplicação de recursos públicos, i~

clusive as receitas de Empresas Estatais, ou de ~
~ dos Orçamentos Legislativos, para a Constitu!
ção ou manutenção de Entidades de Previdência Priva

da.

Quando ambos os conjug~s trabalham ~ a mulh~r fal~c., o or

çam~nto familiar fica pr~judicado, pois ao hom~m não I da 

do o dir~ito à p~rc~pção d~ p~nsão.

JUSTIFICATIVA

Os órgãos' de Previdência Legislativa são co~

paráveis as Previdências Privadas.

EMENDA 751167-1
CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 751170-,1
tJ DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA
~.- ..L.u .."lo/co..~do/.u.CO..ISS.io----------~

COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

~.------------------Tl"){TO/"'USTI ..IC.çio,----------------....., ~.----_----_--_-- n:xTO/ólUSl'lfICAÇio----------------"'"!

EMENDA Nº
Acr~sc~nt~-s~ ao t~xto constitucional:

art. As ~mpr~sas com mais dp 100 ~mpr~gados, d~v~rão,

obrigatoriam~nt~, admitir, p~lo m~nos, um d~fi

ci~nt~.

Art. 89

XIII _ Quando por definição do !tem IV toda a área
do Município, ou a quase totalidade for i~

cluida. Ficam o Govêrno do Estado e da Uni
ão obrigados a criarem formas de ressarci
mento.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Pr~cisamos criar condiçõ~s para ajudarmos os d~fici~nt~s.

Algumas cidades consideradas total ou
quase totalmente incluidas em áreas de manancias,
não tem como prosperar ou mesmo sobreviver.

EME.NDÃ 751171-0 "

ARlf. 31

= "'Lf".. '''o/cOIolISsÃO/IUICOMISsÃO------------,

• COI4ISSAO DA ORDEM SOCIAL

AUTOIt---------------

~utªdQ ARNAI DO FARTA DE S4

~ TUTO/.lUSTI'ICAÇio-----------------,

p:ç;.-:"" .Yv06JWSOCIAL

ARNALDO FARIA DE SA

COMISSAO DA ORDEM

eOH5UTUINTE

EMENDÃ 751168-0

~ I'LI."IUQ/COllls.io/auacoMluio, _

1":"1----------------TI::xTOf"'USTI'ICAÇio-------------------,

EMENDA'Nº

Acr~scpnt~-s~ ao t~xto constitucional

VI - Preservação do valor real dos benefícios, fixando-os em
equivalência com o ~alário mínimo.

JUSTIFICATIVA

O presente dispositivo visa a resguardar os ~enefícios prev!
art. QU~, os r~ajust~s d~b~n~flcios, s~jam pagos

no m~s im~diato ·conc~ssão.

denciários da corrosão àdvinda da curva inflacionária, nas
das vezes ascendente.

mais



264 • W -.Co~o da OrdemSodaJ

pi.uÂlUO/cOlillSSitl/au-co.luio-----------

Acr~sc~nt~-s~ ao t~xto constitucional:

-EMENDA 751-172-8

F? CONSTITUINTE ARNALOO FARIA DE SA

,justificação

A garantia de atendimento até seis anos de idade em
creches "e pré-escolas, como obrigação do Estado, incluido no art.30,
incJ.~o 111 , da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
da CiêncJ.a e Tecnologia e da Comunicação, Capítulo I - da Educação
Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, pressupõe a contra-partida da s2
ciedade em assumir também como dever esse atendimento, através das e~

sas públicas e privadas.

No caso específico das empresas privadas, que são pr2
dutoras de bens, e onde está concentrada a maJ.or parte damão-de-obr~

faz-se indispensável a inclusão desse inciso, de modo a assegurar
aos trabalhadores, homens e ~ulheres, a possibilidade de desenvolve 
rem seus ofícJ.os, com a garantia de local apropriado para atendimento
de sues filhos, propiciando a estes, uma formação educacional necess~

ria para que se J.ncluam e participem como futuros cidadãos na organi
zação social e política do país,

SOCIALCOMISS~O DA ORDEM

Tomando-se por base o Maior Valo~ de Referência-MVR DJ o valor
da OTN, corre-se o risco da fixação de um benefício inferior ao

salário mínimo.
Com a adoção deste artigo, garante-se a irredutibilidade dos

beneficios.

art. Qu~, o valor da p~nsão s~rá ~quival~nt~ ào

valor da apos~ntadoria. AI11'OIt'---------------
Deputado PAULO MINCARONE

JUSTIFICATIVA

-r-" 'LUAIUO/COM1SSiOF.uaCOluuio-----------j rrr---DATA~

tJ ccmSSÃO DA ORDEM SOCIAL tov 06Ja'U
..", TUTOJoIUSTIFICAÇio----------------,

A viuva qu~ já p~rdE'U o companh~iro,p~rd~ 40%

do bE'n~fício, quando não tE'm filhos mE'nor~s.

Modif~ca-se a redação do Art. 91, a saber:

"Art. 91 - A União, os Estados e os Municlpios podem estabelecer restrições le
gais e administrativas visando a proteção ambiental e a defesa do,
recursos naturais, na forma. da lei".

FMEND~75j)73-6 '
~ DEPUTADO ENOC VJEIRA

JUSTIFICATIVA: Ao se propor a remessa do disciphnamento da matéria para a lei
ordinária, o!?jetiva-se dar, principalmente aos Municlpios e ~stados, ~ tempo n~
cessar-ao para melhor adequar e conciliar as normas que regerao os r-eeaprocos Í!!
teresses ecológicos e econômicos envolvidos, e o estabelecimento do forum no
qual as decisões serão tomadas.

1':"1--------------- TUTO/olUSTlf'ICAÇio. ,

DOS TRABALHADOlms

DOS TRABALHADORES E SERV1DORES PÚBLICOS

~UTI00:J

MOA

!.J

.-- 'LENÁIllo/COMls.io/aI,lICOIf.sdo _

pu COMISS~O DE ORDEM SOCIAL

EMENDA 751176:1
.---------------AUTOIt---------------tJ' Deputado IVO MAINARDI

li c) for acometido de moléstia grave. li

O Anteprojeto, no citado artigo 14, Item I, prevê hipóteses
de aposentadoria integral para o servidor, quando decorrido te~

po de serviço (letra a) ou quando sofrer invalidez permanente.

A melhor jurisprudência, em atenção à eqüidade, com jstiça
faria incluir na " invalidez permanente " os casos de moléstia
grave. Todavia, pela importância do tema, deve-se resguardar a
proposta contra even~uais interp~etações gramaticais ou meramen
te literais, restringindo injustamente o direito. Assim, propõ~

-se a inclusão expressa da hipótese " moléstia grave " como ge
radora.da aposentadoria com proventos integrais, conforme opor
tunamente lembrado pelo digno servidor do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do sul, Dr. WERNER WARTH.

INCLUA-SE NO ANTEPROJETO DA COMISS~O DA ORDEM SOCIAL EMENDA
AO ARTIGO 14, ITEM I, ORDENADA COMO LETRA ~c".

JUS T I F I C A T I V A

I'l.EHAJlJo/cDIIll'3Ão/.svaCOMI'$ÃO- _

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 751174-4'

Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do substitutivo da Comissão da Ordem Soci
al , a expressão "DE FINS LUCRATIVOS", ficando o dispositivo com a seguinte re 
dação:

Art. 61 - ~ vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive as receitas de
empresas estatais, para constituição ou manutenção de entidades de
Previdência Privada de fins lucrativos.

JUS T I F I C A T I V A

Indicutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrati
vos, de caráter complementar, dil)tinta da previdência social apenas pelos aspec
tos formais decorrentes da posição de cada uma, pois o pensamento doutrinário ,
fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a sobrevivên 
cia, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade
do direito previdenciário brasileiro.

A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso
Nacional, como foi o caso da lei 6.435177, que regulamenta e fiscaliza as ativi
dades das entidades de previdência privada, serão consagradas. Foi acreditando
neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados
por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de justi
ça, tranqtlilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de es
tudos, debates e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo
hoje uma população assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.
A formulação do substitutivo não distingue o joio do trigo, atingindo institui _
ções de indicutíveis propósitos sociais, que integralizam beneficios securitári
os, contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de
emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.

fl Deputado PAULO MINCARON~uTo.----------------,

1':"1---------......------ TUTO/.,lU5TIFICAÇÃ,O --,

'tJ

Acrescente-se ao artigo 20 o inciso nO XXVI, com a s~

gUJ.nte redação:
"Garantia de assistência, pelo empregador, aos filhos

e dependentes dos empregados, pelo menos até seis (06) anos de idad~

em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos públicos.
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:5NIDA 781177-9 .(!l AUlO"

ConstItuinte JOFRAN F,REJAT

W 'UNA"IO/C:ONISaio/IUICOMlstlio

ê Comissão da Ordem Social

r.'Ir---------------- n:xTo/olUSTI'ICAÇio,----- -,

Emenda aditiva ao art. 12

Inciso 111 - dois cargos privativos de médico.

Enquanto o trabalhador geralmente se benefici~ do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como pecúlio da aposentado
ria, o funcionário dispensado da função pública nada recebe: paupe
rizado e marginalizado pelo sistema.

Na falta do FGTS, nada mais justo do que lhe propor
cionar uma compensação do tempo prestado, como ato de inegável ju~

tiça.

No caso de delito funcional, já responde ele perante
a preceituação penal vigente e até mesmo por dano civil, insuport~

vel uma terceira punição, representada pelo desempre80'

Pl.ENAAIO/COr.ussio/sUI!lCOUI'SÃO-----------,

~NDA 781180-9,

As constituições· vêm restr~ngindc os casos" de acu

mulação ü cada nova reformo. Os atingi~os pelas restr~çÕBs sim~~e~l
~ent~ têm perdido ocargo e todo o 30tri~onio da prast3çao de SC~V2

çc , pOUCG i.~D:Jrt2ndo a duregão do tempo de serviço. Alguns saem prc
, ,

judicados qu se qS ves~~ras da aposentndoria.

JUSTIfI::AÇÃO

=r---------------- TEXTO/,lUSTIFICAÇÃO--------------

Modifica a redação do art.24:
Art24 - A lei dispor~ sobre a extinção das acumul~

çces nãD-per-:t~d3S ~este constituição, at; novent3 dias êDOS

su~ proíul[ôção, sob os segu~ntes princi~ios:
~ 1- o detentor óe acu~ulaçãD licita Doderá optar ~o=

un dos cargos, averbando no outro toda~ as V3ntStens obticas

do cargo extinto;
11- aoosentar-se por tempo de serviço na proDcrçao

de 70~ mais U~ porcento por ano de serviço Qt~ o lim~~e d3

dez Dor cento; no cargo extinto;
III-todos os direitos 2douiridos no cargo extinto

serao respeitados.

t:10S& ME~DONÇA DF MORAIS

JUS T I F I C A T I V A

A retirada da permissão de acumulação de empregos
de médico se configura como um retrocesso. A experiência já mostrou
que' o Poder Público -não consegue manter níveis' salariais compatíveis
com uma subsistência digna.

Embora seja louvável a intenção do eminente :el~

~or em fixar o médico em um único local de trabalho em tempo int~

'gral, o risco de submetê-lo a essa condição,com baixo salári~ é mui
to grande. Principalmente quando se conhece historicamente as de~

culpas ~e limitações de recursOs e o arbítrio com que age o Estado
em tais situações, podendo, praticamente, congelar salários.

Mais prático seria determinar a integração geogr!
fica (mesmo local de trabalho) dos dois empregos públicos de médico
e garantir dessa forma o horário integral sem perda de remuneração.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

li ••• e 12 de'fevereiro de 1987" por "até R. data da
promulgaçãõ desta Constituição" e "punidos" por "atingidos".

Substituam-se as expressões do artigo 26:

EMENDA 781178·T'
I!IC JOSE M::NDotl';A, DE MO'<AIS

r:'Ir---------------- TUTO/,lU'TIFICAÇio- --,

1":"1,....---------- 'LoI:NÂ"IO/cONI"io/lulcoM.nio'------------,

AUTO"'---------------

DEi'UTADO ANTONIO CARLOS ME~DES TllA.'1E

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

",., Tl;:XTO/JlISTIF'ICAÇÃO- ----,

'.EMENDA 781181 ~7'

f:J SIMAO SESSIM

.-:; PLfNAJlIOlcOIol155ÃOISlIBCOllllssio:------------,

coxrssso DE aRDEr! SOCIAL ~

~ TlXTo/.lUSTII'"ICAÇio,------------------,

r:-r---------- PU:HUIOlcOMISsiolaullCOIlI'sio-----------

EMENDA 781182·5'

JUSTIFICATIVA:

A redação dada ao inciso 11 do Art. 13 do anteprojeto cria si

tuação de desigualdade em razão do sexo, o que cOhtraria o dispos
to no Art. 19 inciso VI do próprio anteprojeto.

11 Compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade.

Dê-se ao inciso 11 do Art. 13, do Substitutivo do Relator, a s~

guinte redação:

~P.IIlTI00'MGl
PMD8/MG

õ.I TEHO/JUSTI'lCAÇio --,

Acrescente-se no Capitulo r, Seção V - das disposi

ções transitórias:

Não há motivqs para que se fixe o prazo de 12 de fe-..
vereirO-~e 19B7 para a reparação moral da perseguição dos a~o~ exceE
cionais. Os efeitos dos atos institucionais ainda vigem e soment~

deixarão de e:tistir pela operância autônoma do artigo 26 proposto.

A substituição do termo "PUNIDOS" por "ATINGII:OS"
colima melhor abrangênçia do artigo. Muitas pessoas foram impedidas
de ocúpar car~os ou meemo afastadas dos cargos que ocupava~,sem que
tal fato constituisse uma pun~çao. Para se evitar a discussio de
filigranas, propõe-se a mOdificação, que torna a anistia mais ampla

e objetiva.

eMENDA 751179.5
[J JOSE MENDONÇA DE MORAIS'

JUSTIFICAÇÃO

.-:;r-'"7'-------- rl-lHÃI\10/COMI'sio/sUllCOMI'SÃO------------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Art. ••• - Ultrapassados os dez anos de investidu
_ ra, o funcionário demitià.o terá direito; aposentadoria proporci,2

nal ao tempo de ser~iço~

JUSTUICAÇÃO
Trata-se de reparar uma i~stiça ao servidor público.

Dê-se aos artigos 34 a 36 a ,seguinte redação:

Art. 34 •.
ÍV-- Contribuição sohre a variação patriMonial

real das pessqas fIsicas.
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VI ., Contribuição sobre os oremios dos seguros pri-
vados.

Art. 35 - Su~rima-se.

Art. 36. Os recursos ~rovenientes da receita tribu

tária da União para a Seguridade'Social serã~ acrescidos de mon
tante equivalente às deduções e abatimentos às despesas com sa~

de.
Justificativa

A nova redação do art. 34 evita dúvidas sobre a inci

dência das contribuições. Por outro lado , não se justifica esta

Dova tentativa de acabar COM o SESC, SENAI, SE~I E SE~AI, embutida
no art. 35.

Quanto ao art. 36 não se justificaM incentivos fis
cais à previdência privada.

,~DA 1SfIS3·3-;
3 - I AUTOI'I---------------,

DEPUTADO ANTONIO CARLOS ME~DES TlJIV~F:

'f?
r;-r---------------- TEXTOI"USTIFICAÇio--------------~-___.

Alem disso, a sistemática de reajustes com base em sa
lário referência tem sido invariavelmente desfavorável aos inativos.

( Nas Disposições Transitõrias da nova ConstituiÇão, pode
esta soberana Assembléia corrigir esta distorção - triste retrato dp
Brasil atual - salvaguardando direitos de milhões de brasileiros.

O paga~ento deve ser feito pela União, ~á que, nestes
últimos anos, constatou-se:

A) falta de cumprimento , pela União, da sua obrigação
de contribuir para a Previdência.- Na lei que criou a Previdência 82 '.
cial, ficou estipulado que seu financiamento seria dividido em três

partes iguais entre assalariados, empre~ados e Governo. O Governo nu
ca chegou a cumprir integralMente a sua parte. Aliás, mesmo a Cons
tituição atualmente em vigor prescreve a obrigatoriedade da conttibu
ção da União para a Previdência Social;

B) Queima de reserva da Previdência, nos governos an

teriores, em projetos nahabescos;
C) Enxugamento de eventuais "superavits· da'Previdên

cia, pela mudança das regras. Assim, por· exemplo, até 1982 a Previ
dência recebia um percentual sobre o valor de caa litro de gasolina

ou diesel vendido. Naquele ano foi abolida a ~egra, com promessa

(não cumprida) de ressarcimento da diferença pe~a União.
Nada mais justo que o ressarciMento dos prejuízos cau

sados aos aposentados, pela União, que deverá alocar ã ~rev1dência

os recursos necessãrios.

Justificativa

"àrnbiente"no lugar de "meio ambiente"

Comissão de Ordem Social

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

,- P1.I:HAllIO/CO&lIssio/SI.lICOlirSsio-----------

t:

',EMENDA 781185~O

l!J

art. 44"
VIII: art.
99) :

, onde couber (art. 19, incisos II e VI:

VII: Título lI: art. 88; art. 89, inciso
art. 96 e parágrafo único; art. 98; art.

Substitua-se

incisos VI e
94, caput ;

Embora bastante disseminada a expressão "meio ambien
te", inclusive eM textos legais viqentes, trata-se de pleonasmo.

Observe-se como a Constit~ição portuguesa , em seu
Capítulo II - Direitos e Deveres' Sociais, artigo 66 (Ambiente e
Qualidade de vida), faz uso da expressão ';amhill,nte" isolada.

A Constituição peruana, de 12 de julho de lQ79, no T
tulo III - Del Régimen Economico - Capítulo II - De los Recursos
Naturales, usa a expressão isolada em seu artigo-123 - "Yodos
tienem el,derecho de habitpr en ambiente saludable, ec~logicamen

te equilibrado y adecuado p~ra el desarrollo de la vida y la
preservacion deI paisaje y de la natualeza. Todos tienem e~ àeber
de conservaf dicho ambiente.

~s obligacion deI Estado prevenir y cont~olar la
contaminaciõn ambientar~

'Em vários idiomas a expressão "ambiente" é desig
nada por uma única palavra: ~~BIENTE/ENVIRONNE~ENT/uMWELT/ENVI

RONMENT.

= ~__T!:X·O/.JlIsTI'leAçio---------------_....

Dos Direitos dos Trabaihadores

Inclua-se como inciso do artigo 2

XXVI - ga~antia de permanência no emprego aos trabaihadores aciden
tados no trabalho Ou portadores de doenças profissionais, nos casos definidos
em lei, sem prejuízc1 da remuneração antes percebida;

XXVII - seguro' c~ntra acidente de trabalho.

Justi ficativa

E insuficiente a inclusão do inciso "XVII - higiene e seguran
ça do trabalho", por não ser auto-aplicável. Certamente por um lapso, não fo

ram incluidos os dois itens acima relacionados, que visam a ampliar a proteção
ao trabalhador no caso de acidentes do trabalho.

CO~ISSÃO DÂ ORDEM SOCIAL

AUTOIII---------------
IlGASSTZ AiMEIDA

Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:

_--------- 'uNi"lo/c:ONlssio/sUICOMlssio-----------,tJ COMIS51\O DA ORDEM SOCIAL

r.-r----------------TlltTO/olUSTInCAÇio----------------...,

.!J't'lENDA 7S11~8-

l!J
I.U101l:---------------] ~F'L...TIDO~

DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES TIlA."!E . Q! _J

,.,, .LUÁft«l/COMI:ssio/$u.COJllhÃO------------,

,~DA 781184-1

tJ

r=Y n:XTot.lUSTI'ICAÇ:\O .,

DIF?OSIÇÕES TRA~SITORIAS:

Inclua-se no Capitulo da'Seguridade

'Art.

Art. ' Fi,ca estipulado ~e o salário família não deve ser inferior a 20% '!O
salário mínimO vigente. concedido ao trabalhador de acordo can o fÚTlero de
dependentes.

.lJSTIFICATIVA
i'arágaafo único - A União pagará, no prazo de 120 dias

devidamente corrigidas, as diferencas nas prestações continuadas já
cagas sem a observ!nciada sistemática de cálculo prevista nesta con~

. tltl1ição.
JUSTIFICATIVA

Nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentado

r~as, efetuada~ entre 1979 e 1984, foram tornados como base os sllá
rios-mínimos anteriores ao da época dos reajustes, com flagrantes

~reju!zos__~ra os inativos.

Faz-se necessário que. o governo atento à sãtuação

calamitosa do trabalhador. qúe ao término de cada mês de trabalho. faz juz
ao salário família que não cobre sequer metade dos gast.os com a alimentação
de sua famí!lia. lhe dê maior amparo.

A proposta atual. temos a convicção. colaborará para

a valorização do trabalhador brasiléiro.
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,EMENIOA 751187.6.1
r AGASSIZ ALMEIDA

tJ Pl.fNAllto/COlollssio/suaCOIlI:uio

CDMISSl1D DA ORDEM SOCIAL

: EMlENDA 751189·2

t' AGASSIZ ALMEIDA

1":"1..---------- "u:HÁ~o/COlol.,sio/luaco..,'sio,.:.-----------,

CDMISSl1D DA ORDEM SOCIAL

Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber: Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:

Art. ~ete a lk1ião planejar e promover o desenvolvimento social através de
una política de crescimento econômico. voltada para o pleno arprego do traba
lhador.

Art. A sindicalização é direito de todos os trabalhadores e livre a sua

organização.

.:JJSTIFICATIVA
.:JJSTIFICATIVA

l
I
I

~_PAflTIOO~

P~1DB

Dê-se ao inciso 11 do art. 4S e ao art. S3 do sub§
titutivo do Relator da Comissão da Ordem Social a seguinte r~

dação:

TI - acesso universal, igualitário e grª
tuito às ações e serviços de promoção, proteção
e recuperação da saúde, de acordo_com as peces~i
dades de cada um, facultada a opçao por terapeu
ticasalternativas, inclusive a~ de natureza religiQ
5a. 1I

.......................................................... ,

"Art. 45.

Os sindicatos existem para a defesa dos direitos de
seus associados. Atualmente no Brasil. apenas a categoria dos Servidores Pú
blicos não tem direito de livre organização. Se o Poder Público pretende de
fato. assegurar esses direitos. não há porque temer a sindicalização de seus
s~rvidores. Se não pretende. impõe-se com a maior urgência o que esta pro

posta tem em vista.
Se pretendermos transformar a nova Constituição em

instrumento verdadeiro da democracia. Se queremos. de fato. que a nova Consti
tuição seja duradoura e amplamente democrática. impõe-se que tentemos remover
esta lei discricio~ária e altamente arbitraria. que cerceia o direito que
consideramos legítimo de sindicalização. sem. excessão. de todos os trabalha

dores.

~__....::-_. - __--<----_ TEXTOIJUSTIf'ICAÇÃO-----------------

EME.NDA 751190.6'
___________.......;'_ AlIJan

~~onstituinte HÉLIO ROS~'A~S~ ~

, PLf:NARIO/c:OMISSÃo/sUllCO".....,,io-------------.,

~CClIISSÃO DA ORD':!!E'e!M:!...1S~O~C'"'I'-!A~L'- J

AUTOIt---------------

Comandar os distritos de uma Nação sob um regime de
mocrático é muito mais complicado. uma vez que as disparidades não são acei
tas pela sociedade e pela classe trabalhadora. que se manifestam através de
greves sucessivas.

Precisamos adotar medidas que mudem os rumos do País.
garantindo pelo menos a linha a ser seguida por aqueles que têm a responsabi

lidade de comandar a economia brasileira.

Entendemos que o País não pode parar de crescer uma
vez que. a adoção de política econômica recessiva tem como consequência ime-
diata o desemprego em massa. Nos últimos anos o que vimos foi a adoção de
medidas na área da economia. em momento de crãse, que apenas serviram para
frear o crescimento. deixando em sérias dificuldades milhares de famílias de
trabalhadores.

Toda vez que a economia do País atravessa um período
de crise mais séria. a primeira providêncIa é conter os gastos. aumentar os
impostos e combustíveis e arrochar salários. Governar desta forma é muito
simples. principalmente quando o direito de protestar é negado ao trabalha
dor. através da força.

COMIssão DA ORDEM SOCIAL

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

r:-r---------- 'LUÁAIO/cOIlIUio/sulcoauuio-----------,

EMENDA 751188.4:
l? AGASSIZ ALMEIDA

1":"I..- TUTO/olUSTI'II"..t;io -,

A greve é a , única arma legItima de que o tr~

balhador diSpÕe para fazer aos desmandos patronais, ã

falta de con~ições para o exercIcio da profissão e pa

ra libertá-losda escravidão salarial, O respeito aos

acordos coletivos, conforme está em nossa proposta

constitucional ê estritamente necessário, sem o que

não teriam sentido as-negociações que muitas vezes evi

tam a deflagração do movimento grevista, o que não pe~

mite sérios prejuizos'para as ~mpresas e para o Gover~

ART. "A Constituição assegura aos trabalhadores da

iniciativa pública ,ou privada, direito de "

greve e o respeito e cumprimento dos acordos

resultantes do movimento.
Parágrafo único. Lei complementar disporá s~

bre direito de greve nas atividades essenciais
JUSTIFICAÇÃO

"Árt. 53. A Lei disporá sobre o exer
~cício, a pesquisa e o financiamento de métodos al

ternativos de assistência à saúde, inclusive os de
natureza religiosa. 11'

JUSTIFICAÇÃO

o notável desenvolvirnen~~nosúltimos tempos, das

chamadas terapias alternativas se devem, certamente, não só à
,sua indiscutível eficácia, mas, também, ao seu reduzido custo

em relação às terapias clássicas, daí justificar-se sua in

clusão a nível de garantia constitucional.

O pleno funcionamento, porém, de tais terapêuti-
cas alternativas, dentre as quais sobressaem-se as de cunho

religioso, ressente-se da carência quase compieta de regula
mentação do exercício, da pesquisa e do financiamento de tais

métodos. Imperios~, pois, que a Carta Magna remeta à Lei

ordinária a incumbência de tal regulamentação, abrindo-se, in
clus~ve, m~lhores possibilidades para a sua aPl~cação raFio

nal e cada vez mais ampla, sobretudo entre os segmentos pppu

lacionais mais receptivos.

no.
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AUTOR---------------
Constitu~nte HÉLIO ROSAS

Tal propositura, conhecida entr~ muitos como a co-gest[.; empr~
sar~al, é semelhante ao princIpio adotado na Alemanha Ocidental cu

,jos resultados sociais são dos mais avançados e, economicamente, o

des~nvolvimento só é comparado pelo obtido pelo Japão.

Estamos certos de que essa vitoriosa prática da economia ale ~"

mã, se aplicada no Brasil, concorrerá para o nosso pleno desenvolv!

mento econômico e social.

JO(/flL

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da comissão

da Ordem Social, na parte relàtiva às Disposições Transitór~as ,
o seguinte artigo:

ODor/,\
,-------~-- f't.E.Ni.RIOlcolt4l5SÃolsIJ8COItl'S~Ão-----------..,

tJ

~-:EMEN----D~-ryS-1-19T=41

tJ

IIArt. são estáveis os servidores da União,
Estados e Municípios,não beneficiados pela d~sposição

do § 2g do art. 177 da Constituição de 1967, porque não

satisfaziam, à época, o requisito de tempo de serviço."
-,

:EMENDA 781194-91'

i.. •

JUSTIFICAÇÃO

A medida proposta visa a beneficiar o pequeno contin

gente de servidores públicos que, à data de promulgação da Cons

tituição de 1967, não satisf~z~am o requisito de tempo de servi
ço, previsto no § 2~ do art. 177. Ficaram, assim, até hOJe, pre§

tando serviços em condições precárias, à margem da Lei. É uma s~

tuação de fato, que urge ser regularizada. Este é o momento pro
pício para fazê-lo.

--------- PLENARIO/COUISSÃo/SUElCOMISsio------- _

r::-r---------------- TElC..TO/JUSTIFICAÇÃo----------------.,...,

Dê-se à alínea "d" do item I do art. 29 do Substitutivo da Co
missão da Ordem Social a seguinte rédação:

"Art. 29 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'I - ..

AUTOR

Constituinte HÉLIO ROSAS

d) superveniência de fato econômico intransponIvel, téc~

nico ou de infortúnio da empresa, sujeito a comprovação judicl

aI, hipótese em que será assegurada inden~zação proporcionaiao
tempo de serviço".

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao art. 2g do Substitutivo do Relator da
Comissão da Ordem Social o seguinte item:

IJArt. 2R lo ..

........................................................

Ao mesmo tempo em que se procura proteger o empregado, proibi~

do d~spensa sem justa causa, há que se considerar que em alguns ca~

sos excepcionais, como por exemplo a impossibilidade financeira co~

p;pvada, a dispensa é plenamente necessária •

XXVI - assistência médica, prestada prefe

rencialmente mediante convênio e na seguinte ordem de

prioridades: hospita~s públicos federais, estaduais ,
municipais e privados. 1I

A emenda que ora apresentamos e que foi sugerida pelo II Enco~

qro Nacional Sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita, teve a~

cupáção de garant~r a.estabil~dade ao empregado sem se esquecer de ~

nalisar o lado do empregador que, em determinados casos, deve dispe~

saro

JUSTIFICAÇÃO

A presente pr~posição constitue reivindicação da Asso,

ciação dos Servidores Mun~cipais de são Paulo e tem como final~

dade básica melhorar e ampliar a assistência médica devida ao~

trabalhadores em-geral.

~ONSTITUINTE HÉLIO ROSAS

Pl.ENÃAIO/CON\SSÃo/sUBCOU1SSÃO-----------

comissão da Ordem Social

...------------ TEl(Tot.lUSTlrlcAç:: --,
r.1~---------------TEXTO/.lUSTlFIC...çiO----------------'---.

Inclua-pe como art. 11 do Substitutivo da Comissão da Ordem S2

cial o seguinte dispositivo, renumerando-se os atuais arts. l~ a 99
para 12 a 100, respect~;amente:

"Art. 11. Fica assegurada a part~cipação dos trabalhado _

res na administração das propriedades rurais e urbanas, tanto

públicas qua~to privadas, cabendo-lhes direitos e responsabil~

dades, com a~esso aos dados contábeis de custo, produção, ven
da e resultados" ..

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Ordem
Social o seguinte dispositivo:

"Nas. transferências patrimoniais
por venda, incorporação ou fusão de empresas, os

empregados terão direito a um percentual dos valo

res negociados a ser estabelecido por lei ll •

JUS T I F I C A ç Ã O
JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda é fruto da sugestão proposta pelo II Encon

tro Nacional Sobre o ~specto Social da Doutrina EspIrita, com fund~

mento nos ensinamentos de Allan Kardec.

Como a Constituição já consagra o princ~p~o da

participação dos empregados nos lucros das empresas (além da

remuneração da venda da força de trabalho), nadp mais justo e

razoável que, no ato de transferência patrimoni~~~d~ fu-



são, o empregado participe na mesma proporção do
que lhe é atribuído na repartição dos lucros.

percentual
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Com pequenas alterações, que visam apenas o seu apeÃ

feiçodmento, a grande maioria dos dire~tos ora propostos refe

re-sg a conquistas já aloançadas pelo trabalhador brasileiro.

A presente emenda é resultante do 11 Encontro Na
cional Sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita. Tais dispositivos foram sugeridos pelo 11 Encontro

Nacional Sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita.

EMENDA 781196-5'

tJ CONSTlTUINTE'HÉLIO ~~O~S~A~S~ --J

-::-_,--;; PLE~Árdo/co".lSSÃo/sUBCOMISSÃO----------___,

~comisBão da Ordem Social

t:-r----------------TEXTO/~uSTlrlCAÇÃO----------------___,

EMENDA 781198--1
~ Constituinte HÉLIO

~COMISSÃO DA ORÓEMR1~OCI~tSUBCOilISSÃO---------------=:J

Inclua-se no Substitutivo da Cbmissão da Ordem So

cial, dentre 'os direitos assegurados ao trabalha~or, o seguin
te: Acrescnete-se às Disposições Transitórias do

titutivo da Comissão da Ordem Social o seguinte:

Sub~

"s alário família aos seus depen:

dentes, assegurada ~ participação dos trabalhado
res na fixação do seu valor. tI

JUSTIFICAÇÃO

O Anteprojeto elaborado plla Subcomissão dos Direi
tos dos Trabalhadores, nos mesmos moldes da Constituição em

vigor, assegura salário família aos dependentes dos trabalha
dores.

.A presente emenda, inspirada em sugestão do 11 En
contro Nacional Sobre o Aspecto rocial da Doutrina Espírita ,

quer garantir aos trabalhadores, através de suas entidades
de classe, o direito de participar na fixação do' valor do sa

lário famí~ia. A medida ora preconizada dará, i~egavelmente ,
maior autenticidade ao instituto.

IIsão efetivados os servidores da União,
dos Estados e dos Municípios, da administração dirg
ta e ~ndireta,·admitidos até 31 de dezembro
de 1986."

JUSTIFICAÇÃO

várias Constituições brasileiras e especialmente

as duas últimas, de 1946 e 1967, prescreveram, nas suas dis

posições transitórias, a estabilidade de servidores em ge
ral,da União, dos E~tados e dos Municípios, após determinado

número de anos de efetivo exercício .

É o que pretendemos com a presente emenda que con

sidera estáve~s os~ervidores admitidos até·dezembro do ano
anterior, de 1986, ao da in~taláção-da Assembléia Nacional

r.onstituinte.

Fft1ENDA 781 199-Q I

t: Constituinte HÉLIO ROSAS

1";"1------------------TEXTO/JUSTIf'ICAÇÃO-----------------,

Inclua-se no Substitutivo da Comissão da Ordem so
seguinte dispositivo:

lIintegração na vida e no :desenvolvimento
da empresa com participação nos lucros e na gestão."

= TUTO/JUSTIFICAQÃO

Incluam-se no Substitutivo da Comissão da Ordem so

cial, dentre os direitos assegurados ao trabalhador e servidQ

r~s públicos, 05 seguintes dispositivos:

11 _ assistência sanitária, hospitalar, roi
d~co-dentária preventiva e reabilitação profissio
nal em caso de acidente;

- previdência social nos casos de doen
ça, velhice, invalidez e morte, seguro desemprego,
seguro contra acidentes do trabalho e proteção da
maternidade e patern~dade, mediante contrl.bul.çâo da
União e do empregador;

- proibição de distinção entre o traba
lho manual, técnico ou intelectual, ou entre os prQ
fí~s10na].s respectivos;

- colônia de férias e clínicas de repoQ
50, recuperação e convalescência, mantidas pela
União;

- remuneração ao menor trabalhador equ~
valente à de outros trabalhadores que exerçam a&
mesmas,atividades. 1I

cial o

JUSTIFICAÇÃO
A presehte emenda visa a efetiva integração do

pregado na vida empresa, através de sua participação nos

cros e na gestãao.
Experiências isoladas, iá adotadas livremente

a!gumas empresas; têm demonstrado, na prática, o sucesso

medida ora preconizada, que nasceu inspirada em sugestão

recida pelo 11 Encontro Nacional sobre o Aspecto Social

Doutrina Espírita.

au'OR---------------

~IISSAD DA ORDEM SDCI~~···'0I·0 ....'O/l".......'o

cm-

lu-

por

da
ofe

da

. JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda reune alguns direitos fundamen
tais dos trabalhadores que, entendemos, devem figurar na Con~

tituição Federal, na parte relativa à Ordem Social.

r.r----------------'CaTO/.lUSfI'Il:AÇÃO-----------------i

Acrescente-se às Disposições Tranaí térdas do Capítulo I'do Título

I do Substitutivo apresentado pelo Sr. Relator da Comissão da Ordem Social o se
guinte artigo:

"Art. Ao servidor público que tiver tempo de serviço prestado

antes de 24 de janeiro,de 1967 é assegurado o direito de computar
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esse tempo, para efeito de aposentadoria, proporcionalmente ao nú

mero de anos de serviço a que estava sujeito, no regime anterior,
para a obtenção do'benefício. i.

JUSTIFICAÇAO

Não há nada a opor quanto ao reconhecimento de formas
de organização de âmbito nacional dos povos indígenas, desde que
ofientada ~ara a defesa dos legítimos interésses indígenas.

Entretanto, considera-se que tal matéria não deva
constar da Carta Magna, mas sim, na legislação ordinária.

Deputado BOSCO FRANÇA

..,.., --:.lEXTO/olUSTlfICAt;AO-----------'-------,

.".- PLEK;,flfO/çOUfSS;.o/su5collr~s;.o _

[!J COMISSÃO VII. ORVEM sorTA.L

"UTOIt~-------------

Vk-l,~ ao a4z9 ~9 dQ Sufi4Z~ZUZ~vo d~'Coml4l,âo da 04dem Soeia~,

a l,egu~nz~ 4edaç~o:

EMENDA 7S120,3:T'

l!J

A Constituição de 24 de janeiro de 1967 aumentou para 35 anos o
interstício para a aposentadoria voluntá;ia, que, segundo a Constituição de 1946,
era de 30 anos.

CoIÍI isso alterou-se una regra aceita pelas partes quando da cele
bração do contrato de trabalho e frustrou-se a expectativa de direito dos fundo
nários públicos então em exercício. ' 

Há, todavia, pelo menos uma Unidade da Federação onde o tempo de
serviço público ,prestado anteriormente a 24 de janeiro de 1967 é aumentado na
mesma proporçãó do ~umento do interstício para a aposentadoria:

A extensão dessa, regra a' todos os furícionários p~blicos é um imp~

rativo de just~ça, una medida de eqflidade.

JUS T r F r c Á ç Ã o

"A4Z9 i9 - Nal, en~ldade4 púó~~eal, de 04~

enzaçâo p406~l,l,Lona~, eu~zu4a~, 4ee4eaz~

va e d~ al,l,~hz[ne~a l,oela~ d~hlgLdah aoh
z4aba~fiad04e8, ~ al,l,egu4ada a pa4zLe~pa 
çâo z4~pa4z~ze de gove4no, z4Qba~fiad04el,

e empll.egadOll.eh".

- SU'RESSIVA
Suprima-se o artigo 29 do Substitutivo do Relator da Comissão d

'w.!i- -:~""'"5õ1;;;;:!C'C'TW'_TUTO/olUSf".cAÇÃO----------------"

~A,7S12al.5T__~--i!l,.~~ ~I~·RO~. • .:.'--------------) ~;;,=:=J

:~ CQ4ISSAO DA~ socÍAL'·...'co o,....O....io I ~.T·TJ

JUSTIFlcl\çIIO

, OrdeM Social. -

Essa norma que a nosso ver não produzira efeitos, poderá, preva

I

dades que se esmeram na idenU fieação de medidas que possam atingir. direitos do' fu.!: '

cionário, na ilusão de que assim a'gindo estarão favbreeendo o Estado e fazendo jus c

promoções.

11: -únpo,s.(.çlio do :tll..(.pall.:túmo,sé ,se jUl,:t-<'6"!:.
ea nol, Oll.gãol, gove4namenzail" não zendo Il.azão de l,e4 naquelel, ell.~

«âo s e manzidol, .eela Ln-i.e-i.azLva p4Lvada.
Se al, enzidadel, oll.ganizadal, eonl,oan:te al,

eahaeze4ll,zieal, del,e4-i.zal, no dil,p0l,izivo em 60eo ~tvehem na~U4e

za jult.2dica pll.ivada, o all..t.t! 99, eomo Il.ed-i.g.l.do, p!l.Opoll.eionalt.ã vLa
~en~QçdO Q dilt.ei~o de p40p4iedade, eon6:t~~u~ndo a~êm d~660, e p04
il,~o me&mo, -aóio~u~o del,~neenzivo a ~n.l.eia~lva6 pa4~icu~a4e6 60~~

dâlt..l.al, a o4dem l,oeia~ pll.ezend-i.da.
Tll.azando-l,e, p04em. de enzidadel, púbtiea!,

o eabimen~o de ~a~ n04ma l,e4ã indl6eu:tZvet.
Val, a p4el,enze Emenda Subl,zi~uziva, que

obje~iva dl4eeiona4 a p4âziea do z4ipa4~l6mo, na hipé~e6e. exetu6~

conflitos de' interpretação, pela ação de autorilecendo a atual redação, ensejar

controle
de pe!.

Direito de recusa ao trabalho em ambientes sem
de riscos constatados por ~erícia, com garantia
manência no emprego.

lU

Art. 50 -

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

Dá nova redação ao inciso 111 do art. 50 do Substitutivo

A fa;ta de constatação dos pericial dos fatores de risco
induzirá a fre~uentes conflitos entre empregados e empregadores.

..,.,. T~XTO/JUSTIFICAÇi()------::=---------_,

rrr--------- "L~NAI\10/co..I"Ão/"lUBCOhll'5ÂO----------_,

!~DA 1S1204-0'
1_- ~ . _ • .

..!'------------------------------------

I'LtNiltlo/eONlssÃo/suaCOI(ISSio----------..., ~O'TA-::l

COMISsAO OA ORDEM SOCIAL I ~D6~J

Art. lQ - Cancelar.

JUS T I F I C A T I V A -

Há o reconhecimento histórico da formação báSica da
\nacionalidade brasileira t~r sua origem na plurietnia das três ra
'~ças predominant-e~_(branc~,"índi~, negra). Desde o início da forma
~ão da sociedade brAsileira processou-se a miscigenação natural en
~~re as três raças, que, de,certa forma, está'criando o tipo brasi~

feiro, ainda em d~~nvolvimento.

A inclusão no conceito de sociedade brasiieira plu
f~étníca, na futura ~onstituição. representa uma tentativa artifi
clal de estancar este desenvolvimento, que vem se processando har
móniosamente ao longo dos tempos, sem cDnflitos entre as raças. Um
outro ponto a ser observado, quanto à inclusão do conceito supraci
tado na futura constituição, e que ele não contribui para a deseja,
vel integração nacional, com a solidariedade entre se~s membros, 
sem precp~~eitos ou disparidades de qualquer natureza.

DOS DIREITOS E GARANTIAS

,l Art." lQ - A' sociedade brasileira é pluriétnica, fi
, '~ando reconhecidas as formas de organização nacional dos povos in-
~ígenas. .

P R O P O S T A

mi---------------TtlCTotolusTI'ICAÇio----------------.

"I



'EMENDA -781205=8
l:~onsti tuinte I\TILA LIRA

~ PLtNÀ"'O/co"'ISSÃo/sUBCONISSÃO-----~----

:e?COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

1':"1---------------TEXTOJolUSTlfICAÇÃO---------- --,

Dá nova redação ao art. 44 do Substitutivo

Art. 44 - A saúde é direito de todos e dever e responsabilidade dcr"
Estado, dos agentes econômicos, e do indivíduo.

~ preciso ficar expressa a responsabilidade dos agentes
economlCOS, uma vez ~ue, muitas vezes, o processo produtivo é cau
sa de infortúnIos como acidentes do trabalho e doenças profissi~

nais.

VII - Comissão da Orden:t SoclII ._ 27.1.

~DÀ 751208-2-
: ---t- AUTOR--------------t? Constituinte I\TILA LIRJ\

,..,., PLI[NAAIO/cOlussio/sUIlCONlssio----------

f:J COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Acrescentar paragráfo ao art. 48 do Substitutivo

flrl. 48

paragráfo 1º - O indivíduo é responsável por promover e proteger a,
sua saúde e de sua família.

~ através de conveniência individual de Tesponsabilid~

des sobre saúde ~ue o Homem melhorá a sua ~ualidade de vida, ind~

pendente da tutela do Estado.

= -:_--::-'- n:XTO/JUSTlfICAÇÁO ..,

ÉMENIDA ,?512(j6:6
cr=constituinte I\TILA LIRA
_________ PI.f:NAFlIO/coI.lISsio/suacoN.ssio------ -,

t: COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Dá nova redação ao inciso IV do art. 50 do Substitutivo

EI't1IENDA 751209-)'
~constituinte I\TILA LIRA

cr=COMISSAO DA ORDEM '~'~~~;~""'Ã.I'UIC.""d.

1 fI:"';:;CJ
i

Art. 50 -

IV - Participação na elaboração das políticas de gestão
serviços internos e externos aos locais de trabalho
cionados à segurança, higiene saúde e medicina do
lho.

dos

rel~

traba

Alterar o Art. 61, com nova redação.

Art. 61 - t vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive a~

receitas de empresas estatais, para constituição ou man~

tenção de entidades de PrE/idência Privada de fins lu
crativos.

A participação do trabalhador na gestão de Serviços emi
nentemente técnico é outro fator de conflito. Ficando bem defini _
dos as políticas de gestão torna-se mais fácil e eficaz para o tra
balhador acompanhar o processo.

EMENIDA 7512074"
l:Constituinte I\TILA LIRA
~ . I'LtNAluo/cONlSSio/sUBCONlssio----------

tJ COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Acrescentar paragráfo ao art. 48 do Substitutivo

Art. '18

Paragráfo 1º - Os agentes econômicos executarão ações de saúde de
natureza supletiva às ações do Estado, na fora por
ele regulamentada.

Os agentes econômicos já são obrigados por lei a executar
ações de saúde ocupacional e por conveniência própria ações de Sa~

de Assistencial. t bom para os trabalhadores ~ue tais atribuições
fi~uem expressas na Constituição.

Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência
privada sem fins lucrativos, de caráter complementar, distinta da
previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da p~

sição de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos
ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a sobrevivê~

eia, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematl
zado na unidade do direito previdenciário brasileiro.

A ~ciedade precisa read~uirir confiança de ~ue as leis
votadas pelo Congresso Nacional, éomo foi o caso da lei 6.435/77 ,
que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de' previ
dência privada, serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito
~ue um milhão e oitocentos mil trabalhadores brasileiros apoiados
por s~tecentas empresas ~ue os empregam, viram concretizar-se um
ideal de justiça, tran~Oilidade e paz social tão almejado e co~

~uistado após 10nQos anos de estudos, debates e negociações com

os 'empresários e autoridades do país atingindo hoje' ~a populaçãd
assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.

A formulação radicafizada não distingue o joio do trl
go, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos sociais,~ue

integralizam benefícios securitários, contemplam qrandes massas
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinami
zam 'o desenvolvimento econômico nacional.
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como inciao :IV no artigo 13:'

TV - a' aposentadoria para o professor após 30 anos e , para

~ -Professora, ,após 25 anos de efetivo exercicio em função de magisti

~o, CÔlll sa1ário integr~1\

Sem a defin~~~o de recursos or~amentãrios, cer-~

tamente não será possível o~erar ~rofundas mudan']as na estrutu
ra fundiár~a do Pa~s.

Logo, todos os 'Ororrrarnas de refOrMa agrária te
rão sUDortê financeiro assegurado~ ~ermitindo o imediato assen
tamento de agricul.tQres sem terra e lhes 'Jroporcionando os I!lec~

nirnos indispensáveis à detonagão do orocesso ?rodutivo.

r:"I_---------------TEXTO/.luSTII'ICAÇÃO-----------------,

~.'T'~'at09/8?

AtlTOII---- _

,.-- 'lIENÁIlIO/.eOMls.Ão/auacOlllaaio,-----------

f:Da Ordem Social

EMENDA 781213-9'
(:J MARIA DE LOURDES ABADIA

JUSTIFrCAcX°

A aposentadoria especia1 R'lra professores já integra o e1e.!!

co'dos direitos desse sprofissionais, desde 30 de junho de 1981

_nda Constituciona1 J1.!! 18); Urge reparar a ~,lIlissão do anteprojeto.

EMANDA ~UPRESSIVA Nº - Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA

AIlTOll---------------
C0NS~ITurNTE A~U~Y ~LLER

Seja suprimido o inc~so XXIV do Artigo 2º do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social.;

JUSTIFICATIVA

........ ...:.__,- TlXTo/.luSTI'lcaçlo------------------,

Acrescente-se 'ao substitutivo do relator da Comissão da Ordem
Social o segbinte: -\

A particularidade dessa matéria escapa aos contprnos da Con1
tituição que, como lei funda~ental e suprema do Estado, deve lançar
as bases da organização política e traçar os principios fundamentais
da ordem jurídica .

Ademais, o trabalho temporário está regulamentado no Brasil,
desde 1974, através da Lei nº 6.019, que é idêntica a Lei Francesa.

Alocação de mão-de-obra, que não se confunde com empreita
das e contratos de serviços técnicos e especializados, não poderia
ser permanente, no entanto, se faz necessária para os trabalhos te~

porários, sendo matéria própria de regulamentação por lei ordinária,
E importante lembrar que existem atualmente mais de .......•

1.800.000 trabalhaqores ~este setor no Bras~l. Sabemos da explora 
ção por algumas empresas, a meu 'ver, o ~ue se faz necessário é
a execução da fiscalização e controle pelo Estado e pela Comunidade.

Temos que eliminar os erros e as explorações existentes e
não ~ fonte de tr~balho.

Art. - As t~abalhadoras rurais têm direito à
'ja'Oosentadoria.

5 único Yor tr~~hadoras rurais entendem-se
as es~osas, ~bm?anheiras e filhas solteiras do agricultor,que desen
volvem suas atividades em regime de economia familiar, as's í.m como as
assalariadas rurais.

C0Ns'nTUINTE A'1I\URY '<ULLE~

CO~ISSÃO DA OpnE~'SeC!AL

fÇ":.'T'~'o8!06187

• &UTOlt---------------

Deputada MARIA DE ~OURDES ABADIAEMENDA Nº

o Inciso 111 do Artigo 5º terá a seguinte redação:

Art. 59 ....•......•. : •.........................•.....•...•.

111 - os empregados de uma empresa integrarão um mesmo s~n~i
cato, constituído segundo o ramo de produção ou at~v~

dade da empresa, salvo os de categoria direrenciada ou
de profissões ~egulamentadas.

JUSTIFICATIVA

to,

Existem atualmente no Brasil 68 (sessenta e oito) profis 
sões regulamentadas ditas diferenciadas. Desde 1956 que tais cate
gorias vem se organizando, de acordo com as alternativas de traba
lho.

As categorias de propagandista, vendedores viajantes e ve~

dedores pracistas exercem em geral funções de serviço externo e
não subordinado a horário. Destes profissionais são cobrados veíc~
los próprios, roupas especiais, boa aparência e versatilidade e
enfrentam os riscos de trânsito.

E necessária uma legislação que garanta o seu fortalecime~,

r.T----------------TUTO!oIUSTI'.CAÇio-----------------,

;:-r---------- 'LlNÂflUO/CONISlio/.u.co....do _

f:comissão da Ordem Social

~A 781'214-7

tJMARIA DE LOURDES ABADIA

AIlTOll---------------

Se a lei maior ignorar os direitos da ~ulher

rural, ncc~ado-lhe acesso,às conquistas ~revid~nciárias, certamen
te 7Acprá 'Oor omissão, ~ jamais corres~onderá às as'Oiragões válidas
da sociedade brasileira.

Não há como admitir avangos sociais sem con
tem'Olar a trabalhadora rural com o benefício da aposentadoria. A~!

nal, ela é sel1l1?re um braço a maa s na lavoura. Trabalha tanto qua~

to ó homem .ou até mais, envelhecendo 'Orecocemente e tendo, ainda
sob seus ombros, não raro frágeis, todos os enca~gos da f.a~ília.

!~ntidos os critérios já consagrados no sub~

titutivo, cuidar-se-ia de estender o bene~ício da a'Oosentadoria à
mulher rural, considerando corno tal as es~osas, cOl1l1?anheiras e fi
lhas solteiras do agricultor, que exerceM atividades em re~ime de
economia familiar, bem assim como as assalariadas do carono.

JUS;:IFlCA':ÃO

~~ ...r:NÂIUQ/colll••l0/IUICOMI••Io-----------,

~DA 7812I2':T
(!l

~~ t1XTo/"USfI'lcaçio-----------------,

Acrescente-se às Dis~osigões Transitórias do samstitutivo do re

lator da CoMissão da Ordem Econô~ica o seguinte:

Art. - ~ constituido o ~undo Nacional de Refor
ma Agrária, com dota-:;ão orgamentária de, no mínimo, 5% (cinco
?Or cento) da receita tributária da União.
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. ".

AUTOR--· ---_. .

PI.l:N"'RIOlco"'I~!JÃoISUIJCO""IJSÃO---------

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

r.-r----------------TElCTO!JUSTIFICAÇÃO------------- -,

Acrescente-seno Capítulo 11, Seção V - Das Disposlções

Traansitór:Las:

de previlégios pessoais e o bom funcionamento da máquina administr;ti-~

va. vários são os mecanismos adotado~ para obviar deturpações na at!

vidade pública. Assim, o Congressista está, constitucionalmente, imp~

dido de manter contrato com o Poder Público. A lei processual se pre~

cupa,com a presença do parentesco na administração da justiça. I

Mas a realidade brasi:eira, como regra geral,tem demon~

frado inclinação para o nepotismo, razão por que é salutar que se est~

beleça impedimento à sua continuidade, como exigência d~ moralidade e
da"ordem pública.

Art .... - Ultrapassados os dez anos de lnvestldura, o

, funclonário demitido terá direito à aposentadoria proporcional

ao tempo de servlço.

Art. 44 - A saúde é direito de todos e dever e respon

sabilidade do Estado.

DEPUTADO CARLOS SllNT' ANNA

Social

AUTOll:- _

o art. 44 do Substitutivo da Comissão da Ordem

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

passa a ter a seguinte redação:

r---------- ..LINÁIII10/cONIS.io/.u.co.....io---__-,- _

f!J
IIr:.!J"..---------------- Tt:XTO/olUST1P'ICAÇio

!

ça.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de reparar ima injustlça ao servidor público.

Enquanto o trabalhador geralmente se beneficia do Fundo

de Garantia por Tempo de Servlço, como pecúllo da aposentadorla,

o funclonárlo dispensado da funlção pública nada recebe, pauperi

zado e marginallzado pelo sistema.

Na falta do FGTS, nada mais justo do que lhe proporclo

nar uma compensação do tempo prestado, como ato de lnegável Just!

No caso de delito funcional, já responde ele perante a

preceituação penal vigente e até mesmo por dano civlI, insupor

tável uma tercelra punição, representada,pelo desemprego.
JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE

D11uir a responsabilidade do Estado com os indivíduos

cria uma área de conflitos na definição desses l~rnites; a responsa

bilidade individual deve ser exceção. Além d1SS0, abre a perspect~

va de entrada de outros atores que não o Estado, ou o poder público •

.,., TExTot.lU$TlfICAÇÃO ."

':T---------- 'LaNÁJlIO/CONISSÃo/IUICOMI.IÃO----------- ~OAT"

COMISsAo DA ORDEM SOCIAL I~O~

O § 1" do Art. 2" do Anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Popula
ções Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, passa a ter a s~

guinte redação:

§ 1" Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão
de nascimento, etnia, raça, cor, sexo, trabalho, religião, orienta
ção sexual, convicções políticas ou filosóficas, doença, deficiên
cia física, sensorial ou mental e qualquer particularidade ou condi

ção social.

EMENDA 781219·8·
~~PUTADO CARLOS SANT'ANNA

= TUTO/.lunIFte-.çÃO ,

I~

NOVA REDAÇ1.0 AO ARTIGO 16.
ART. 16 - Aos beneficiários de pensáo, por falecimento, qualquer

que tenha sido o evento causador do óbito, assegura-se ~ manute~

ção da totalidade dos proventos r-: vencimentos-ou--r-emunera;:ão-;- gr~

tificações e vantagens pessoais a que fazia jus o servidor fale

cido.
JUSTIFICAÇ1.0

A redação anterior ficou pouc~ ab7angente para um a~

sunto de' alto interesse para os beneficários de pensão deixada p~

10 servidor público.

g indispensável que a Constituição fixe norma defini

tiva qu~ evite interpretação restritiva dessa concessão.

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO NILSO SGUAREZI

r.-r TIEXTO/.lU5TIrICA;io j

Dê-se nova redação ao item IV do artigo 11:

IV - ~ vedado o concVrso público e o exercício de fu~

ção,na administração direta ou indireta, no terri

tório da jurisdição e competência das autoridades
públicas, aos parentes e afins, até o segundo grau.

No Brasil, além de outras doenças que causam discrirninà

ção do portador, existem cerca de 500.000 portadores de hanseníase.
Estlma-se que cerca de 30% destes pacientes sejam portadores de al

gum grau de incapacidade físlca, decorrente do diagnóstico tardio'
da doença, tratamento inadequado, ou simplesmente da falta de orieg

tação quanto à prevenção destas incapacidades.

O est1gma secular ainda existente, relaC10nado a represen

tação social das imagens referentes aos termos "lepra" e "leproso",
tornam esses pacientes incapacitados socialmente, mesmo sem a pre

sença de incapacidade física.

JUS T I F i C A T I V A

Ao Estado cabe disciplinar as situações

garantam a imparc~al~dade acima de qualquer suspeição, a

objetivas que

abstinência
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~A 751220-1
fi AUTOR,ê DEPUTADO DALTON CANABRAVA

m--------- PLt:d"IO/cOMISllo/luacOlllluio-- ---,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

m'---------------TUTO/<lUlTlrtco\çio---------------...,

EMENDA N9

Dê-se ao inciso lI, do artigo 59, a seguinte redação:

"a lei assegurará a pluralidade sindical."

JUSTIFICATIVA

social de reconhecimento àqueles que trabalharam e deram suas vidas par
o desenvolvimento do Estado, cada um a seu modo.

'Perseguindo este objetiv~, sugerimos um
dispositivo constitucional que venha a permitir o estabelecimento de um
critério justo e permanente, assegurando ao aposentado a manutenção, pe
lo menos, da situação relativa possuida no momento de sua passagem para
inatividade. o referido dispositivo. assegurará ao aposentádo da União,
Estados e Municipios a me~ma remuner~ção que seria percebida em razaõ d
cargo que ocupava na atividades, mesmo que este viesse a sofrer altera
çDes de classificação funcional e pecuniária, com suas vantagens tam
bém atualizadas. desde que determinadas por forma legal;

Diante do exposto, apelo ao ilustre
Constituinte para que, com sua sensibilidade, e~preste especial apoio
a esta Emenda visando a inclusão dessa justa norma no novo texto Cons
titucional.

A atual unidade sindical, resquício do cooperativismo
fascista, não se coaduna com a liberdade preconizada no caput do

=\. artigo, daí a proposta para nova redação do inciso I I, para con
sagrar o princípio democrático da pluralidade sindical.

PLE:NAJIIIO/cD.. ISsÃo/suacO..lssio- ~-___,

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

serviços de

população,
entidades

AUTOR --,

00}3/ ,\,1

--Dar ao a~t__49, § 2" a segu~nte redação:

2" - O setor privado da prestação de
saúde participa na assistência à saúde da
tendo preferência e tratamento especial as
sem fins lucrativos.

JUSTIFICATIVA

mEflDA 751223~

tJ IvE'i.. tt!=' JJ

A emenda.propõe reduzir a estatização, com base na realidade. r

O atendimento pelq setor privado é de 80% dq total. 60% deve-se a
entidades filantrópicas. Destarte, não pode ser complementar o que
é numericamente essencial. Deve-se, sim, dar tra~a~ento especial às

entidades sem fins lucrativos.
Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

r.r TEXTO/.lUST1F1CAÇio -,

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

'}r.NARIO/CONlsslo/SUICOMISdo------------,

VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Suprimir o inciso IV do art. 11.

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

= TEXTO/.lUSTIFICAÇAO -,

=---------------TElCTO/JUSTIFlcAt;io----------- ....

Pelo anteprojeto apenas os Ministros de Estado podem preencher
cargos de confiança sem recorrer a servidores ocupantes de' cargo de
carreira. É esta uma lim~tação exagerada, que será prejudicial à
própria administração pública.

AUTOII--------------

JUSTIFICATIVA

§ ~2' _ Ficam reajustados, a partir desta d~

ta, todos os casos abrangidos pelo I"caput" desde artigo.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Diante dos ~tes apelos da sociedade /
não poderia, como representante. do P~vo. deixar de atentar para uma

das mais justas ,.eivindicação que atinge boa par~e da comunidade. Afinal,:
a velhiç~ tranquila é o que desejam milhares de brasileiros que, de

bis de se dedicarem durante anos aõ trabalho, se defrontam com uma si
tuação até mesmo constrangedora, onde são tratados pe~o Estado como pe~

~ ~"",soas inúteis nll}! sistema.
Ora,trata:se de uma vergonha nacional,· se nll

respeitamos aqueles de muito nos ensinaram, proporcionando uma viga mai
amena, como podemos nos respeitar como trabalhador e, também , acredita ,

oúm futuro melhor para nos mesmos.
j O funcionário é um agente do serviço pú-

blico e, 'orno tal, cumpre seu importante p~pel satisfazendo as condições
q~' lhe impõ~ a.~J?~stituiÇão ou a legislação ordinária. Na verdade, du
r~nte décadas de um constãnte e fi~ trabalho, a sua expectativa se I
transforma em um sonho açaleotadó para p seu merecido descanso: a apo-. .~..;... " ,. .

.alproventos do aposentado da União, Estado
e Munipipios terão igual composição d~ valores de vencientos e de quais
quer vantagens pecuniárias, objeto de pagamento em relação ao do res
pectivo cargo da ativa, inclusive quando ~ este forem -atribuidas condi
çDes inovadas por forma legal, ficando estabelecida a paridade remunera

t6ria entre as duas classes.
. § 12 - Toda forma iegal,de alteração ou'~no

vação atribuída a cargo ou função da União, Estado ou Município somente
poderá ser apresentada, deliberada, aprovada ou sancionada quando acom
panhada de igua/tratamento extensivo ao pessoal que, ~o respectivo car
go'ou função, tenha sido vinculado como referência no momento da apose~. I .
tadoria. ,

..... TIXTO/~USTIPlC..çiO------:_--------....,

lEMeNDA 751221-=-0-

'fi NYDER BARBOSA

I 'LllÃlIlIO/c:oM.,sio/lulcOM.lIlo

" • COMISSnO DA ORDEM SOCIAL

,sentadoria.
As leis, os estàtutos, os c6digos acenam

l~e com a manutençllo ~a mesma situação remunerat6ria,'como ,se na ativa
~stivesse. A realidade , istratanto, apresenta-se de outra forma. Ele
~ssa a observar, assistir, o sofrimentos de seus colegas , pois a perd

, remunerat6ria em relação ao pessoal da ativa é not6ria e angustiante.
• O que estes trabalhdores exigem, neste m~

mento, é um comportamento digno e q~e repr~sente o mãis vivo pensamento

Dar ao art. 11, II a seguinte redação:

If - a admissão ao serv1ço púbilico, em qualquer re

gime, dependerá sempre de aprovações prévia em concurso
de provas •••••.•.•.••••.• : ••••.•••••••.•.•.•••••••••..••
..........................................................
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JUSTIFICATIVA

Pela emenda propõe-se~ tão só, o acréscimo de expressão,

qualquer regime, mantendo-se o restante do texto.

Assim não alcança-se tão só ao estatutário.

Sala das Sessões da Assemblé~a Nacional Constituinte, em

em

~DA 781228~

tJ Constituinte ATILA LIRA

L!J I"LEHARIO/COMISsio/IUICOlflSdo

c: VII - COMISSAO DA ORDEM SOC!AL

Dá nova redação ao inciso IX do art. 12 do Substitutivo

emArt. 12 - A ordem social fundamenta-se no primado do trabalho,
busca da Justiça Social.

Investindo em ~ualidade de vida estarão, automaticamente
suprimidos "os problemas sociais ~ue possam decorrer da sua impla.!l
tação", como se lê na redação original do inciso IX.

IX - Todo projeto econômico público ou privado deverá destinat
recursos para atendimento às ~uestões inerentes à ~ualida

de de vida, ~epresentadas por saneamento básico, alimenta
ção, saúde, segurança no trabalho, habitação e lazer.

(=fPT'AInIOO--
J

~"TA---:-I
"ovO~)

DEPUTADO JOAO PAULO PIRES VASCONCELOS

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

A história é a justificação maior para que se dê a
esses homens, heróis na empolgação dos discursos,mas esquecidos
quanto aos seus direitos.

Acresça-se a9 Art. 27 o § 62:

§ 62 _ . Anistia constitucional , com ressarcimento
pleno , aos que , afastados da ativa , por motivação política
não puderam retornar.

JUSTIFICAÇM

= -====-__ AUTOA --,

1":""1---------- PLCHi.'1&'tO/CO.. lssio/.U.CO..I'do~---------..,

,EMENI)A 781225-2'

1:'1,---------------TElCTO/olU5TlflCAÇÃO-----------------,

~,...~"09;06/87- Co~issão da Orde~ So~ial

Ca nJva redaçao ao inciso VI dJ art. 22 do Substitutivo

r-------,--- I'LENA''llo/cOlollSdo/sv.COlllISsio----------L: VII

EMENDA 781229-5~

l: Consti tui nte ÁtH'a Li na

VII - Comissão da Ordem Social

Constituinte Átila Lira

1iJr---------- PLUAIlIO/cOJ,(ISSÃo/sUBCOU'SSÃo

(-

'EI't1ENDA 781226-i
[J

Da nova redação ao inciso VIII do art. 22 do Substitutivw
Art. 22

Art. 22

VIII - Cireito a gratificação nstalina, como base
na remuneração integral de desempenho de cada ano e propJr~

cion~l aos meses tra~alhados neste.

evitar que interpretações bJrocraticas manipulizem'
o valor do salário mínimo.

_ permitir basas de cobranças do dispositivo p~r par
te da sociedaje e associações civis .

tência
par a i

VI - Garantia de salário mínimo, nacionalmente uni
ficado, fixado em lei que para isso considerará obrigatoriamen
te o atendimento das necessidades vitais básicas e de SU3 faml
lia, de habitação, alimentação, vestuário, educação, saúde, la
zer e segurid3de social, como forma de gara~tia existência crj~

na.
JUS T I F I C A T I V A

A definição das necessidajes vitais, conjição ou exJ!
digna, é de capital imp~rtância ao texto constitucio~al

de

JUS T I F I C A T I V A

Manter a proDorcionslidade, em relação ao tempo
~rabalho, qJanto ao pagamento da gratifJcação natalina.

l:';"AI':TIDO~
PMDB

rer TEXTO/JUSTIFICAÇio-----------------,

r---------- PLIEH;.Alo/eOu\ssÃo/sUBCOUIS'io----------

e: VII - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

EMENDA 781230-9'

c: CONSTITUINTE IVO CERSOSIMO~'ATA~'o9;06~

Constituinte Átila Lira

'LtNAR10/COr.lISSÃO/SUBCONISSÃO----------j

VII - Comissão da Ordem Social .

~

Da nova redação ao Art. 22 XIV do Substitutivo

= TEXTO/JU5T1FICAÇÃO-----------------,

.EMENDA 781227:g
[J

Art. 22 -
XIV - Curação normal de trabalho não s~perior a 40 horas semanais,

não excedendo de oito horas di ár i as, com i nterva lo par a repo!;!.
so e alimentação.

EMENDA ADITIVA

Acrescete-se nas Disposições Transitórias, onde couber, o

seguinte parágrafo:

o objetivw é fixar a normalidade da duração da jornada diá
ria, sendo seu avanço objeto da regulamentação do Capitulo I, Se
ção I.

JUS T F I C A T I V A "Parâgr'afe único - os proventos dos aposentados e pensões
dos dependentes, serão compatibilizados, dentro
de cinco anos, nos mesmos níveis da última ref~

rência da categoria funcional a que pertenceu ã
época da aposentadoria."

JUSTIFICATIVA

Há necessidade de rrep or o ganho obtido por aquele que aju
dou a construir este País, que escreveu no exercício de alguma função
a história desta nação.
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Não chega a ser uma temeridade, mas atinja as raias da re
volta comparar os proventos de antigos companheiros de jornada de tra

'balho e que por uma circunstância qualquer, muitas vezes alheia ã von
tade do aposentado, deixou o serviço, em virtude de aposentadoria.

Em sendo impossível compatibilizar de uma só vez. por cau
sa do impacto que possa causar, mas que se faça justiça paulatina" a
té ajustar o equilíbrio entre os direitos tão defasados.

JUTIFICATIVA

A redação do artigo 9Z do Substitutivo em referêncra atin
ge os objetivos de preservação das áreas que constituem verdadeiros
relicarios. Entretanto, a constituição de "patrimônio nací.onat" tor
nará precioso ainda mais nossos santuarios ecológicos.

I! a nossa reverência ã exuberante natureza que cedera es
paços ã exploração econômica, mas será intocável enquanto não se esta
beleça plano e programa de sua utilização.

EMENDA 781231-,

fõ9:DATA087J'09;O6JS7

=----------------TEXTOIJUSTlFlcAÇi,O----- -,

t0 I - COMI SSÃO DA OR~~~"~~o2'i~~,u"O.'''iD

EMENQfisi2j3:~
til AUTOR

r:CONSTITUINTE IVO CERSOSIMO

~DATA~"o9f06/87

IVO CERSOSIMO

--- AUToft _

-- PLEHÁIlIO/cOMlssiolsU8COUI':tÃO-----------

f:VII- COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

fCONSTITUINTE

r=t-- TUTO/.luSTIFICAÇio -,

EMENDA ADITIVA

EMENDA MODIFICATIVA

Os incisos 11 e 111 do artito 13 passarão a ter a seguinte
redação:

Artigo 13 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez;

11 - compulsoriamente aos 65 (sessenta e cinco) anos de ida
de para o homem e aos 60 (sessenta) anos para a mulher

111 - voluntariamente após 30 (trinta) anos de serviço para
o homem e 25 (vinte e cinco) anos para a mulher.

19 e § 27 mantida a redação do Substitutivo.

Acrescente-se ao artigo 25 mais um parágrafo onde couber:

enquanto perdurar o déficit de moradia, o patri
mônio constituído pelo fundo de garantia do tr~

balhador, com exceção dos critérios previstos
para saque, sera destinado, tão-somente, para
construção de casas populares."

JUSTIFICATIVA

Jrata-se de um princípio que perderá significado tão logo
o Brasil ~tinJa-condiçõês de acesso de moradia a todos.

JUSTIFI CATIVA:

I! preciso permitir ao ap os errt ad; o gozo dá dedicação ao
trabalho. De que adianta determinar aposentadoria compulsória aos 70

anos, se a média de vida para o homem brasileiro, é, segundo dados c!
entíficos, 65 anOS e para a mulher 68. Significa um direito impossí
vel de exercitar, com raras exceções. Ou a velhice, o desgaste, a s~

nilidade não permitem a satisfação de tempo de dedicação.

Por outro lado, um trabalhador, após vinte e cinco anos de
serviço, o que se transformou em rotina, atinge a raia da saturação e
naõ produz satisfatoriamente, O país precisa, acima de tudo de prod~

são, de produtividade, e pr~cisamos colocar mecanismos de acesso aos
nossos~abalhadores.

" ,

A fonte de origem do fundo de garantia formado pela contr!
buição do empregador é a inserção 'do cidadão na força do trabalho e
ele deve obter esse.crédito, quango for ~onsãgrar'seu direito subjet!
vo de viver que é comum ao animal em todas as escalas, buscando o seu
pr ôprj o ninho.

Os cofres públicos devem auxiliar os Estados e Municípios
na implementaçã0 das obras necessárias ã saúde, transporte, educação
e outros deveres. Entretanto, a fonte para administrar esses probl~

m~s deve ser o resultado da carga tribu~ária, em que o contribuinte
está sempre compelido a ~ecolher aos cofres públicos: I! questão de
bem administr~r os recursos. O que não é justo, é sacrificar os tra
balhadores que geram um fundo para lhes garantir o emprego e a esse

n am de aces o se uer ara a uisi ão de ~asa rô ria.

~-_-_--_--------_TI:XTO/olUSllrleAçi.o----------r_:_---___.

~DA 781232-5'
f:CONSTITUI~TE IVO CERSOSIMO

__________ PLENARIO/cOIolISSÃO/SUICOMI'do--- _

t:VII COMISSÃO DA ORr,M SOCIAL

;fMENDA 7S1234-1
t[ilr---,-------------AIJ7DIt

---, ,.L(";'''oICOUtS$io/~uacojll$Sio-- _

t? COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

""' TUTO/olUSTIFICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA

O artigo 92 fica assim redigido:

"ARt. 92 - Dependem de prévia autor í zação do Congresso Na

cional:
a - os planos e programas relativos ã utilização da

Floresta Amazônica, da Mata Atlãntica, do pa~t~

nal, da Zona Costeira e das bacias hidrografi 
cas, cons~ituindo estes patrimônio nacional, a~

gurando-lhes. se~pre, conservação de seus ecos-
..sistemas. "

b - instalação ou ampliação de usinas nucleares"hi
droe Lêt r í cas e de indústrias de aIt o, potencial
poluidor, ouvidos os poderes legislativos das ~

nidades da Federação diretamente interessadas.

Acrescentar ao item VI do art. 11 
SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS

O seguinte:

"Facultado sua conversão em indenização pecun1.ar1.a, se não gozada
ou contada em d;'bro, quando da aposentadoria do servidor"

JUSTIFICATIVA

O instituto de licença especial, de hã mui~o insti 

tuído não tem praticamente sido utilizado par~ gozo, e simplesme~

te contado em dobro para aposentadoria, para muitos servidores,e~

pecialmente, para aqueles que detem cargo de chefia, em viftude I

da legislação vigente não admitir gozo da licença no exercício do
cargo de chefia.

Tal procedimento até aqui existente tem levado muito
funcionários a não gozá-la, nem contá-la em dobro por já haverem '
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completado 35 anos de serviço, e não'ne~essitarem de tempo para ap~

,sentadoria.
Recentemente, conforme publicação oficial, em vários

jornais (recorte Jornal do Brasil, 09.05.87) dos Sindicatos de

vários Estados foi anunciado acordo dos ferroviários e com o Exmo

sr. Ministro dos Transpo~tes e a direção da Rede Ferroviária e
CBTU, em que ficou consignado o princípio no item 9.

Item ~ - Pagamento de Licença Especial não gozada quando da apose~

tadoria.
A emenda oferece coerência com a decisão governamental e é pertine~

J;.fu. -hç.J9._yi§j;ª_Q.,! t~I!! _g!l'2...tlZ.i!.tª- das férias remun~ril~?~e..!!l. dob!:_o_, _

A emenda assegura aos inâtivo~ o mesmo nível de remunera
ção em atividade, cuidando de impedir a 'incidência do fisco e das
contribuições previdenciarias aos inativos.

eMI~DA 781237:-8
tJ 'Deputada JES~;FREIRE

'LIE:HÁ"IO/COIlIS'io/IUICOMISdo-----------

Comissão da Ordem Social
r:-r---------------- TUTO/..UITI'IC...~AO----------------......

Dê-se ao inciso I do artigo 22 do substitutivo do' relator
da Comissão da Ordem Social a seguinte ~edação:

"Art. 22 ..• o •••••• o o ••••••• o o •••••••••• o •••

I - Garantia do direito ao trabalh~."

r:-r------.....--------- TUTO/..USTltlCAÇio------- "'- ......
JUSTIFICATIVA

Emenda ao Substitutivo da Comissão:

Inclua-se no Art. 69, o parágrafo Segundo:

Art. 69 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

§ 29 _ Fic~ assegurado aos inválidos e deficientes f!

sicos de qualquer idade o direito a uma renda para sua sobrevivência,
nunca inferior ao salário mlnimo, independentemente de terem contribui

do para o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social.

A redação proposta busca consagrar o preceito constitu
cionalmente e dele foi suprimida a expressão "mediante reI!!,
ção de emp~ego estável" que, a nosso ver, só maleficios '
traria para trabalhadores e empregadores, a exemplo do anti
go regime de estabilidade.

Além do mais, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviç~

que teve aceitação geral, deve ser preservado como alterna
,tiva ao regime de estabilidade.

Comissão da Ordem Social

AUTOII---------------] trp'F"ITIIlO~

Deputadó JESS~ FREIRE . ~l_, ~J

Dê-se ao i nci so XIV do artl go ..2Q do substl tuti vo do
relator da Comissão da Ordem Social a seguinte redação:

"Art. 22. o' o o ••••••••• '_0 o o •••• o ••••••••••••••••••• o

XIV - duração da jornada diária compativel com a
atividade do trabalhador, conforme dispuser a lei com-_
plementar."

=-- TUTO"'USTI'IC..~io----------------...

~EM.ENDÀ 781238-41

f:Os inválidos'e deficientes flsicos têm se constituldo,ne~

te paIs, num verdadeiro batalhão de m~rginalizados, suj~itos à discr!
mlnação, à fome e à'miséria humana. t tempo de redimir esta situação
humilhante. Eles'tem O direitó a proteção do Est~do, quando o mercado

não lhes assegura mei~s adequad~s de vida.

JUS T I F I C A ç A O

JUSTIFICATIVA

"'---------------- T~ltTQ/..UST.,IC.çlo------------_-----.

Emenda ao Substitutivo da Comissão:

Inclua-se nas Disposições Gerais, Seção IV:

, Propo~-se a redação de modo_a garantir, na futura
Carta, jornada de trabalho condizente com a atividade do
trabalhador, o que deverá ser feito no âmbito de legisl!!,
ção ordinária.

,.,.- 'LlNÃ"10/CONI:lSÃo/IU.CO.. llSlo ~

do relator

Deputado JESS~ FREIRE

Dê-se ao inciso XVII do artigo.22 do Substitutivo
da Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:

"Art. 22 ••. o o. o •••••• o ••••• o •••••••••••••••

XVII - Férias anuais remuneradas.

Comissão da Ordem Social
",- -----TuTot.lUSTIPICÀqlo----------------..,

F

EMENDA 7812~g.i'

tJ

parãgrafo segundo - Nenhuma contribuição previdência i~

cidirá sobre aposentados e pensionistas da ~revidência, nem sobre

eles recairá quaisquer impostos quando comprovem não dispor fie ou
I

tra fonte de renda.

parãgrafo primeiro - Os proventos de inatividade serão

revistos, na mesma proporção e na mesma data,sempre que se modifi
car a remuneração dos servidores da respectiva categoria em ativi

dade.

Art. - Fica assegurado ao trabalhador ina~ivo, urbano
e rural, o mesmo nlvel de remuneração que usufrula quando em ativ!

dade.

JU::;TIFICACAO
JUSTIFICATIVA

Não é justo que trabalhadores que passam a vida dedicadas

à trabalho vejam-se depois da aposentadoria, sujeitos à degradação

de suas vidas, cuja qualidade já ê comprometida pelos baixos salártos

vigentes.

A redação proposta tem o intui~o de assegurar o princi
pio básico, cabendo à lei ordinária estabelecer as condições
em que serão concedidas aos trabalhadores.
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Acrescente-se ao artigo 11 mais um inciso, onde couber:

Inciso •.. - é assegurado ao servidor público cômputo int~

gral de qualquer tempo de serviço comprovado,
não concomitante, prestados nos setores públi
co e privado, para todos os efeitos."

EMENDA ADITIVA

=----------------TElCTO/,luSTIFICAÇAO---- -,

·FJt1ERI)A-7S1242·Z,
fUCONSTITUINTE IVO CERSOSIMO

Substituam-se as expressões do artigo 26:

EMENDA ao Parecer e substitutivo ao Relator

e 1 9 de fevereiro de 1987" por "até a d~:d

da promulgação desta Constituição" e "punldos" por

"atingidostl
•

.,.,r-r-__----: ~UH;,"lD/CDWI5'io/sU ..CDIfISSi.O-----------,

MISSÃO DA ORDEM'SOCIAL

'~DA 7S124~.~

tJ fONSTITUIN~E FRANCISCO ~;;;~

JUS T I F I C A C Ã O JUSTIFICATIVA

Náp há motivos para que se fixe o prazo de l'
de fevereiro de 1987 para a reparação moral da perseguição dos atos.
excepcionais. Os efe~tos dos atos Institucionais ainda vigem e some~

te deixarão de existir pe~a operância autônoma do artigo 26 proposto.

A substituição do termo "PUNIDOS" por "ATINGI 
DOS" colima melhor abrangência do artigo. Muitas pessoas foram impe
didas de ocupar cargos, ou mesmo afastadas dos cargos que ocupava~,sem

que tal fato constituisse uma punição. Para se evitar a discussão de
filigranas, propõe-se a modificação, que torna a anistia mais ampla e

'Objetiva.
Sala da Comissão, em

Trabalho e serviço devem estar entrelaçados na percepção
de vantagens. Muitas vezes'um cidadão traz consigo uma folha. de ser
viços prestados a setores privados e não lhe é concedida vantagem a
que tem direito outro servidor, com exercício em setores públicos. O
ra, esta é uma discriminação que estamos buscando remover em todos os
níveis e sentidos.

Por esta razão, pretendemos, que não apenas para efeito de
aposentadoria, mas para outras vantagens, o tempo de serviço, desde
que não coincida com outro, seja computado para todos os efeitos, e,
em consequênci~, com todas as vantagens.

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

I
L- --~....,..,--:-...------=--------J

",,~.,.- ~"Lt"'ÃIIIID/t.O"I:Si.D/$U'~O"'ssiD-----------·--,

COIcrSSÃO DA ORDEM SOCIAL

'EMÊNDA 7S124a~

(lCONSTITUINTE IVO CERSOSIMO

r 09 ;~~ ~.~ f T TEXTO"."lFlC.Ç.O-----------------,
i::'I"'!"' l'C::ltTO/..Ju'llflcaçio-----------

EMENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Acrescenta-se ao art. 11, o seguinte inciso IX: l EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 44'do Substitutivo os seguintes §§

Art.11

IX- Nenhum servidor público de qualquer Fbder, em qualquer esfera, poderá rece
ber retri2,uição superior à prevista para o Presidente da RepúblIca.

"Art.
§ 19

44 - •••
- B dever dos poderes públicos da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios a organização
.e a promoção da defesa da .~aúde Pública.

Isonomia entre os servidores ~ 1:rês Poderes.

Por outro lado, deTerá ser revista a retribuição do Presidente da Repúbhca r

que atualmente é meramente simbÓlica, diferentemente da conferida ao serridor público
que é 'totalmente comprometida com. sua subsistência e de seus familiares. Nessalte-se I
ainda, que os subsidias do Presidente da República são defiIUdos anualmente, o . que tor
~na tal limitação incompátivel com a realidade inflacionária vivida pelo Pais. -

§ 2 9 -

JtlSTIFI CATIVA

Anualmente a União aplicará, nunca~menos de 13%(tre
ze por cento) e os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo
da receita resultante de impostos, na manutenção e

desenvolvimento de programas destinados à proteção
da saúde pública. n

·"Sala da Comissão, em

CONSl'ITIlINTE ·FRANCISCO A\lARAL

Estamos secundando projeto de dispositivo con~titucional

de iniciativa do ilustre e dinâmico Deputado Estadual de Mato Grosso
do Sul, André Piccinelli, atuante médico que se preocupa com as doe~

ças que afligem a população brasileira.

-----,-----------_. _.-

O projeto de dispositivo constitucimal. está mobilizando a
op1n1ao pública sul-mato-grossense, e trará oportunamente o pedido de
sua inserção para discussão, contendo acima de trinta mil assinaturas

Não'é apenas a mobilização que faz por merecer nosso aval.

a preocupação que temos em ver a saúde com melhores critérios de err~

di cação dos males que afligem a população brasileira.



"" TIEXTO/<lUSTlfICAÇio --,

Art. 11 -

Acrescente-se ao art. 11 da Com~ssão àa Ordem Social o se 

guinte p~rágrafo único:

são leis terer.ptas, que def.inem o tratamento a ser dispens~

do aos funcionários que tenham de se afastar de suas funções para
concorrer a cargog eletivos, em eleicões passadas.

Pelo caráter de transitoriedade dessas leis e pela vaga re
ferência contida na Consolidação das Leis do Trabalho-CL~ (;rt. 272)

que dá ma'ior clareza' ao a'fastamento do.empregado somente "em virtude

das exigências do 'serviço militar ou de outro encara0 público", sem
nenhuma referência clara e insofismável quanto ao empre~ado que' se

candidate a posto eletivo, a matéria alcan~a prioridade e cabe em

prestar-lhe condição de instituto permanente e assimilável em nosso
ordenamento jurídico eleitoral.

Entendia-se a desatenção durante o lonao período em que a
Nação este~e sob um r~gime autoritário. Hoje, em tempos de democra _

cia, impõe-se adequar ~s diplomas juridicos q~e reaem amplos seqmen

tos sociais do cidadão, condi~ão indispensável à ~nstauracão de um

clime da mais ampla liberdade e se~urança para o exercício democrát!
co.

·---:------------------ ......L

!! váH.da àl
~

CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

Paráqrafo único - A eXlgência do Concurso Público, aplica -

se, inclusive, às autarquias, eJTl.oresas públicas, sociedades de econ~

mia mista e fundacões mantidas pelo Poder Pú~lico.

E a erradicação só conseguiremos com recursos.

~roposta aqui defendida.

COMIssAo DA O~DEM SOCIAl.
-:-r---------- 'LE:NA"lO/COlolIS,io/suaCOlill!3io--~--------,

-EMENDA 751244-9"
tJ

""----------------Tf.:XTO/.1USTlfICAÇio-----------------,

Inclua-se no art. 11 da· Comissão da Ordem Social o sequ~nte

dispositivo:

~D'T'~"u6J87

tJP~A"TIDO~'pMDB/SC

- O direito à propriedade privada do solo, na área,Art.

JUSTIFICAC'ÃO

A gradação d~ pena deverá incluir a prisão e/ou a perda do

direito de~ropriedade, para os casos que estabelecer;

Todo dano causado ao equilíbrio ecológico obriga a recuper~

·ção e/ou indenização às vítimas ou herdeiros, sem prejuízo

das demais sanções penais e/ou administrativas;

Os crimes de que trata o caput deste artiqo são passíveis
de ação popular.

c -

a -

b -

CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

As normas que reqem, atualmente, no Brasil, a ~rote~ão' ao
meio ambiente, são corretas mas não eficazes. Entre a leafslação e

seu efetivo cumprimento vai urna inacreditável distânCia, que é a me
dida dos abusos e crimes de toda ordem que se cometem, diariamente ,
contra a vida ja população, através de danos causados ao seu meio
ambiente.

rural, e ao exercício de atividades econômicas, na área urhana impl!.
ca o dever de zelar pelo equilibrio ecológico necessário ao bem-es _
ta'C público.

Art. - Lei federal disporá sobre os crimes contra o Meio
ambiente, observando os seguintes principios:

Acrescente-se ao~bstitutivo àa Comissão ~a Ordem ~ocial, a
seguinte ~menda:

""---------------- TElCTO/~usTlP'IC...çlo----------_-----.,

tJr--C-O-M-I-S-S-A:::-O--D-A-O-P-D-E!-JLsô..c~Ar::siO/.U.CO..1. , i o

'EMÉ~tjA-·7ST2~:.5

f:J

r'AIl:TIOO~:PMDB/SCCONSTITUIN~F. NELSON WEÕE=K==I=N~-------------

A presente emenda teM por onjetivo ~nstituir, como reqra, a

exigência de aprovação prêvia em concurso público para o inqresso de

novos servidores na Adrninistracão Públ~ca, contratado sob qualquer •
reglrne, incluindo as autarquias, eMpresas públicas, sociedades de

economia mista e fundacões mantidas pero Poder Públ~co.

Trata-se de norma ~oralizadora aue constituirá em ser~o ób!,'
ce a perpetuacão de lesões profundas aos cofres públicos na prática

desfreada dO,empreguismo, tanto na União corno nas unip~des d~ Feder~

ção.
O mesmo tratamento da Administração Centralizada terão as

autarquias, empresas públicas e demais entidades àa Administracão I~

direta, as quais se teM transformado, ao longo das duas últimas dêc~

das, em verdadeiros Il c a b i de s de eMPreClo", com enorme orejuízo. para a

sua eficiência e eficácia e com sério agravante ~ara o déficit públ~

co interno. Exceção se faz ao Banco do Bras~l, soc~edade de economia
mista, que já adota a sistemática do concurso público, o ~ue poderia

servir de exemplo.

r:-l~-- ===--....,.. ..LlI:HÂ..IO/cOWISJIio/.u.cO ..lllaio----------__,
COMISSÃO DA OPDEI' SOCIAl,

rEMENDA 7si245~:

l!J

Art. 11 -

IX - Ao servidor público da administracão direta e in

direta, das sociedades autárquicas, de economia mista e empresas pú

blicas, f~ca assegurado o direito de licenciar-se cOm a aarant~a de

seus vencimentos e vantagens, durante o lapso de tempo que med~r en
tre o competente reqistro àe sua candidatura na Justiça Eleitoral e

os 15 (quinze) dias anós à data da respectiva eleicão, mediante s~m~

pIes comunicação de afastamento para promoção'de sua campanha eleit~

.r,al.
JUSTIFIr.Af"'ÃO

Visa o presente dispositivo incorporar ao texto constituci~

nal, o dire~to do servidor público de licenciar-se Sem preJu~zo de

vencimentos e vantagens, como se em exercício estivesse, durante o

período compreendido entre o registro de sua candidatura e os 15

d~as apôs à data da respectiva eleição.

A cada pleito são baixadas normas de caráter temporário re

lativas à situação de servidores públicos candidatos a po~tos eleti
vos, inev~tável providência d~ante da escassa abranaência do diploma

próprio da categoria, no caso o Estatuto doq Funcionários Públicos '
Civis da União (Lei n9 1.711, de 73.10.1Q52).

Se considerarmos o que representam os recursos naturais di
lap~dados; o transtorno .soc~al e econômico decorrente do desequili _

brio ecológico; a gravidade da altera~ão de condições de reprodução

de cadeias vitais básicas nara a própria qualidade e quantidade dos

nossos suprimentos alimentares, diríamos que a preocupação c~m o mon

tante de nossa dIvida externa é de atroz inaenuidade.

O que perdemos em patrimônio r~al, aí inclusa a saúde públi-:

ca, é muito maior, sem dúvida.

Vivemos urna situação escruizofrénica, dividida. Leqislamos

bem sobre meio ambiente, mas não temos nenhum compromisso com a rela

ção de causa e efeito. Por vários motivos: secular condescendência
tibieza e aliança do Estado com arupos econômicos e ,elites do poder;

falta de instrumentos de defesa e de consciência na sociedade; e,

sobretudo, certeza de impunidade por parte dos'transqressores.
A Constituição deverá, pela primeira vez, no Pais - e este

é um dado histórico da maior transcendênc~a - dar poder à comunidade,

respon-ab~lidade ao Estado e impor limites severos à acão dos predad~

res do patrimônio público.
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--------------- TE.XTO/JUSTlfIC...ÇÃo .......

;PUTADO ARNALDO PRIETO__________________J cr;~~"~
---------- .LEHÁ"\o/coam:sAO/SUllCOMI5SÃO _

Jr , COMISSÃO VII - DA ORDEM SOCIAL

r;-r--------------- TEXTO/Ju;'TIFICAÇio---- -,

r.r--------- PU:HARIO/CONI5SÃo/sUBCONI5SÃO _

Comissão da Ordem Social

EMENDA isT2i\7=3
[:J Deputado RONALOO CEZAR COELIfl

EJoEtlJA AOIlIVA:

Onde CCllber na seção II - IJos servidores Públicos Civis
Propos'~ de Emenda ao Subst~tuto do Relator da Comissão VII - da Ordem

Social.

Art. '" - A adnissão ao serviço Público dependerá serore de aprovação prévia em
concurso de provas ou de prol/as e títulos e será unicamente sob a for
ma de contrat~ de Trabalho sem garanti~ de efIllrego estável.
§12 Os programas de acinissão ao serviço Público, os planos de classifi

cação de cargos e de carreirao;, e os planos de dispensa de pesso

al deverão ser encaminhados à aprovação prévia do Poder LegiSlat!
vo correspondente nos termos que a Lei determinar.

Ao Art. 25, suprima-se o "caput", e os § 19,29 e 39.

JUSTIFICATIVA

O inst~tuto do FGTS e o Fundo PIS são experiências que pro-

duziram resultados válidos na ordem social. Podem ser aperfeiçoados

mas não me~ecem ser extin~os•

.7JSTIFICATIVA

tIP'!'&IIlTIQO--J

§ 42 - Ficam igualmente assegurados os benefícios estabele
cidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado ,dirigentes e
representantes sindicais , quando • por motivos exclusivamente polí
ticos • tenham sido punidos • demitiaos ou compelido& ao afastamento
das atividades remuneradas que exerciam , bem como aos que foram imp~

didos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões
ostensiva. ou expedientes oficiais sigilosos. Computar-se-á para ~odo

os efeitos legais , inclusive previdenciários , o período entre a
demissão imotivada e a aquisição da nova relação empr~aticia.

§ 52 - Para efeito de ~ributação sobre as importâncias pa
gas aos anistiados a título de ressarcimento dos atrasados ,serão
considerados apenas os valores auferidqs , isoladamente , em cada ano
mês a mês • aplicando-se as ~abelas e alíquotas vigentes à época , fi
cando a repartição ou entidades privada responsável pelo recolhimento
do imposto retido na fonte em cada mês.

Dê-se a nova redação ao Art.26 ,q~e 1:rata "DA ANISTIA" ,
nessa Comissão :

Artigo 26. É concedida anistia ampla • gEral e irrestrita
a todos os que, no período compre~ndido entreIa de setembro de 1946
a 12 de fevereiro de 1987 • foram punidos • em decorrência de motiv~

ção política ,.por qualquer diploma legal , atos de exceção , inclusl
ve o Dec. ~ei n2 864/69 , atos institucionaiS • ~tos complementures
ou sanção disciplinar imposta em virtude de atQ administrativo.

~ i2 _ A anistia de que trata este artigo garante aos anis~

tiados civis e militares a reintegração ao serviço ativo , recebimento
dos vencimentos • salários , vantagens e gratificações atrasados , com
seus valores corrigidos., a contar"da datu da punição, promoções a
cargos , postos • graduações ou funções • observada a perspectiva de
carreira de cada um ao maior grau hiefarquico , computando-se o tempo
de afastamento como se efetivo serviço , para todos os efeitos legais.

§ 22 - Os direitos estabelecidos neste artigo ficam igual 
mente assegurados aos abrangido: pelo Decreto Legislativo núme~o lS,
de 15 de dezembro de 1961 , que não reverteram ao serviço ativo • ex
clusivamente nos casos considerados crimes políticos ou _infração dis
ciplinar de mesmo nome.

§ 32 _ São consideradas preenchidas todas uS exigências dos
;estatutos e demais leis que regem a vida do servidor civil ou militar,;
da administração Oireta e Indireta • na presunção de que foram ampla- .

- • I

mente satisfeitas , no que respeita à ~einteyração , promoções por an~

tiguidades • merecimento, escolha, e ~,ressarcimento de preterição,
vencimentos, salários. vantagens ~ gia~ificações , e não prevalece- .

rão quaisquer ?legações de prescrição , decadêpcia ou renúncia de di
reito.

DEPUTAOO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
,-- ,.LtNÃrtIO/CQIrI15SÃO.l5/J.CO.v'""ÃD _

P?COMISSÃO DA ORO EM SO~IAL
r.'I-__~ TUTO/"'uS!IPlCAÇiõ----~------_-----.

r.'I------------- AUTOll- --,
.EMENDA 781250-3'

Constituinte ARNALDO PRIETO

Comissão da Ordén Social

Proposta de emenda ao substitutivo do relator da Comissaõ de
Ordem Social.
Ao artigo 14, a~rescenta-se:

"§ 12 - E vedada a incidência de impostos sobre os proventos
de aposentadoria'e pensão até o limite do salário máximo de
constribuição"

JUSTIFICATIVA

Os proventos da aposentadoria correspondem, a rigor, à devolução
de uma poupança compulsória para o tempo de vida na inatividade.

------

A desorganização do setor público brasileiro consti
tui, hoje, a maior-ameaça ao desenvolvimento econômico e social do nosso Pais e à
estabilidade das instituíções democráticas.

A ineficiência do setor público e sua incapacidade
de poooar e realizar inveStimentos indispensáveis, c~romete o nosso míniroo de
senvolvimento para a sl4Jeração das graves desigualdades sociais que nossa coos
ciência insulta. Una razão definitiva é o descontrol,e dos gastos públicos com de;
pesas de pessoal. -

Considerando-se.que somente a lhião e suas Errpre
sas Estatais gastam Cz$490 bilhões este ano com pessoal, estiroo que o País gast;
100: do P.N.S. ao ano,~ despesas de pessoal do serviço público.

É oportuno defender a sociedade COlOO um todo e
a classe dos servidÓres públicos em especial estabelecendo-se na Constituição
princípios de controle legislativo sobre as aànissões, planos de cargos e salá
rios e demissões do serviço público.

Para dar início a uma transformação cultural em nos
se País, precisaroos eliminar a garantia, o desestímulo e em grande parte a impuni
dade. que a estabilidade no errprego proporciona no serviço público. Que este dei
xe de ser uma ocupação extra, mal remmerada, um "bico" e constitua uma carreãra
valorizada para a formação de quadros eficientes tão necessários à acininistração
pü:Jlica.

o controle legislativo que garantirá a participação
da sociedade, o equilíbrio, a oportunidade e a justiça dos planos de acinissão,
cargos, carreiras e demissões no serviço público servirá para eliminar as deplorá
veis práticas acininistrativas e politicas de efIllreguismo e manipulação do funci-;;
nalismo que tanta indignação causam à sociedade brasileira e que constituem, h~

je, pela decepção e desesperança , a maior ameaça à Democracia em nosso País.

!.J

(i],----------- PLEN.l""O/CONI5::lAO/IUaCOWI:Jsio

ê
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§ 6Q - A União concederá pensão especial aos incapacitados
"e "indenizará os dependentes dos falecidos ou desaparecidos, em de 
'~orrência da repressão política ,~cabendo-lhe o direito de ação re 
; gr~~siva , que será imprescritível , contra o Estado ou Município

e a es~es contra pessoas físicas , sempre que se apurarem res?onsab~

lidades por excessos cometidos.
§ 79 _ Os dependentes dos servidores civis e militares e

trabalhadores abrangidos por esse artigo , já fal~cidos , ou desapa
recidos , farão jus às ~antagens .~~iárias da pensão especial co~

resDonrlpnte ao carao , função , empred~ , posto ou graduação que te
riam sido assegurad~~ a c~da be~efic~ári?:d~s~a ~;'istia., inclusive
as diferenças étrasadas , ~té a d~.ta; do. falepimel\to.

§ 8~ - Caberá. à u~ião as~~~ir. os enc~r~~s financeiras neces
sárias à apli~ação da anistia,de que trp~a,o'pres~nt~ artigo, ressal
vado o disposto no. parág,ra fo Ú'7tf.o do A!.t.. 31,l.

As constituições vêm restringindo os casos de
acumulação a cada nova reforma. Os at1ngidos pelas restrições
s~mplesmente têm perdido o cargo e todo o patrimônio da prest~

ção de serviço, pouco importando a duração do tempo de serviço.
Alguns saem prejudicados quase às vésperas da aposentadoria.

Sal~ ~a Comissão, em

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

§ 99 - O disl?BcSto no p<~f:'Í~ra.fo. ant~li,'l' não inclui às inde
ni~aç~es pertinente$. a~s t!apalha~o~es:d~ s?~or P~ivado.

JUSTIFICAÇIlO

O Parág!~!o Único do A~~igo. 3~ " e~~ant~ª~se no Parecer e
Substitutivo , página 13 "d_~ C?mis?~Q d~ ~ob~rania e dos Direitos e
Garanti,as. ,do Homem e. da.: Mu.lh~.,

~.m~'ou 06/ª-"'J

MAURICIO FRUET

Comissão da Ordem Social

EMF..NDA 751?52.0

= TEXTO/,JuSTlfIC...çio_--'- -,

r.-r--------- PLIEMAAIO/cOIol15sÃo/suacO.. lssÃO- _

VID~ (J. SEGUINTE.OBSERVAÇilo:

Est~~os ~~metendo esta Emen~~,~ aprecia~ão do Sr.Relator ,
no sentido de igualar os" intere.s~s"e.~ de. lim~ anistia, ampla ,geral e
irrestrita que é do anseio de ta~tos brasileiros ,injustiçados ao

'longo de nossa história sócio-políti~a~

Que seja esta anistia a mais ampla ~ capaz de apaziguar
verdade1rament~ , a Nação .

A finalidade desta emenda f també~ compatibilizar os dois
Ante-Projetos que se~uirão para a sistemati~ação.

O Art. 57 passa a ter a seguinte

redação:

nA Lei disporá sobre a concessão
de aposentadoria por tempo de serviço, inclus~ve especificando
os critérios pata a redução de tempo.de êontribuição exigido
dos segurados que exercerem atividade profissional penosa, i~

salubre, perigosa ou de comprovado desgaste físico e emocional.

r PL....,,"'.'...ol.o."......

Comissão da Ordem Social
r.T TIEXTot.JUSTIFICAÇÃO -,

.EMt~DA 751253:8
t: MAURICIO FRUETCONSTITUINTE

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
r-r-r ="------ ..Lr),ÃIIlIO/COIolI:lsio/SUICOlllISsio---------,

= __-------------"1'CJ;To/JusT'r'c..çl o- - - - - - - - - - - - - - - T

-EMENDA 751251:.r

~,

EMENDA ao Parecer e Substitutivo ao Relator.

Sugere nova redação ao art. 16.

Modifica a redação do ~rt~ 24:

"Art. 24 - A lei disp~râ sobre a extinção das ac~

mulações não permitidas nesta consti 
tuição. até noventa dias após sua promulgação, sob os s~

guintes princípios:

Art. 16 - Aos beneficiários de pensão,
por falecimenlo, qualquer que tenha sido o evento causador do óbito, asse
gur~-se a manutenção da totalidade dos proventos, vencimentos ou remuner~

ção, gratificações e vantaqens pessoais a que fazia jus o servidor falec.!.
do.

JUSTIFICAÇAO.

I - ü detentor de acumulação lícita poderá optar
por um dos cargos, averbando no outro todas'

as vantagens obtidas do cargo ext í nto ;

11 - aposentar-se por tempo
ção de 70% mais um por

viço at~ o limite de dez por cento;

de serviço na propor
cento por ano de ser
no cargo extinto;

A redação anterior ficou POl;lCO abran
gente para um assunto de alto interesse.para os beneficiários de pensão I

deixada pelo servidor público.

Iô indispensável que a Constituição fi
xe norma definitiva que evite interpretação restritiva dessa concessão,

lI! - todos os direitos adquiridos ~o cargo ext1
to serão respeitados.
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•
t.asS1m compreendida e universalmente acei

ta desde 1919, no FORUM DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO - OIT, ratificada pela maioria dos países do mun
do, inclusive Brasil, e não na OMS - Organização Mundial

da Saúde, como quer deterrrínajio I'1Cv}:",ento elitista e corP9
rativista .

pç-:D'T'~"09;06/87

1.01011--- _

MAIJUCIO FRUET
r=T-~~---=------ ..t.I!N""'IO/CClIlISsio/luaCO.. lslio- _

...,----- TIEXTO/"u~ITl'ICA,.io-----------------'-___,

....._-"C"'om"'i§§§g da Ordem Social

.~K 781~?4-6.

(!l

,,
I

Acrescentar ao i tem VI, do art. 11 
Seção II dos Servidores Públicos
o seguinte:

A Associação ~acional de CIPA's, que repre

senta 25.000 entidades no país e hum milhão de c~pe~ros,

repudia tal artigo, que em última instância quer t1rar o

direito do trabalhador brasileiro, conquistado desde 1944.

"Facultado sua conversão em indenização
, pecuniária, se não gozada ou contada em dobro, quando da aposentadoria do

servidor".

JUSTIFICATIVA
.!

o trabalhador brasileiro quer preservar a

sua própria integridade física nos processos produtivos,

de forma democrfrtica (PLURALISTA), participativa e respon
sável Junto ao Ministério do Trabalho, que entre outras
atribuições zela pelo direito e segurança do trabalhador.

não gozada quando da aposentadoria.

CONSTITUINTE SALATIEL CARVALHO

EMENDA SUPRESSIVA
Suprimir do inciso VI art, 1º, a expressão "Identidade
SexuaI rt •

JUSTIFICAÇIlO

A redação do inciso àlém de garantir igualdade de direl
tos ~ara pessoas do sexo masculino e feminino, amplia as garantias
e ~ileitos constitucionais para os homossexuais elou pessoas port~,

doras d!, qualquer 0l'tra "identidade sexual".
Configura o reconhecimento pela CDNSTITUIÇIlO, de um ter

ceiro sexo, ou na fo~ma implícita, de qualquer desvio de ordem se
xual assumido como ;"identidade sexual".

Segundo os fundamentos da sociologia o homossexualismo ,
é um desvio mais complicado que a prostituição.

O Dicionário de Psicologia da Melhoramentos diz que " o

comportamento homossexual é considerado anormal porque contraria a
regra da natureza".

Afirmamos que també~ é contrário aOS propósitos da cria

ção. "Deus fez o homem e a mulher e montou um esquema completo e
perfeito, tanto na área física e biológica como na área sentimental
e psicoló~ica, para que eles se unissem e tornassem uma só carne",
conforme texto' Bíblico do livro de Gênesis 2:24. Ainda na Bíblia o
homossexualismo é fortemente condenado e reprovado no livro de Rom~

nos 1: 27 . I\.r-. r

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE e publicada na Edi-

ção de 31 de maio do JORNAL DO BRASIL 70,1% da população da Grande
São Paulo e Rio de Janeiro são contra os movimentos homossexuais. t
uma demonstração de que a·maioria significativa da sociedade Brasi
leira desaprova frontalmente que sua CONSTITUIÇIlO reconheça e esta

beleça garantia de direitos específicos para os homossexuais.
t ~mperativo que a CONSTITUIÇIlO seja o reflexo, pele me 

nos da média do pensamento da sociedade Brasileira.

r::'1 TEXTO/.tUSTlFlCAr;io ,

r.l---------- I't.IE:NARIO/COlollssio/aullCOUISsio-----------,

COMISSAO OE ORDEM SOCIAL

~DA 781256--=2"

cr= .....Tlllt--
• PFL I

EMENDA

Suprima-se integralmente o artigo 50 da Se
ção 1, "da Saúde", do Substitutivo da ccnu saãc da ordel!'o

Social.

JUSTIFICATIVA

Item 9 - Pagamento~ Licença Especial

O instituto de licença especial, de há
muito instituído, não tEillll praticamente sido utilizado para gozo, e simple~

mente êontado em dobro para aposentadoria, para muitos servidores, especial
mente, para aqueles que detêm cargo de chefia, em virtude da legisiação vi.
gente não admitir gozo da licença no exercício do cargo de chefia.

Tal procedimento até aqui existente, tem
levado muitos funcionários a não gozá-la, nem contá-la em dobro por já hi
verem completado 35 anos de serviço, e não necessitarem de 'tempo para ap~ ,
sentadoria.

Recentemente, conforme publicação ofi
cial, em vários jornais (recorte Jornal do Brasil, 09/05/87) dos Sindicatos
de vários Estados foi anunciado acordo dos ferroviários e com o Exmo. Sr. M.!.
nistro dos Transportes e a direção da Rede Ferroviária e CBTU, em que ficou

consiganado o princípio no item 9.

A emenda oferece coerência com a deci
são governamental e'~ pertinente, haja vista o i tem que tr~a das férias ;;
muneradas em dobro.

'~:'êOMISSAO DE ORDEM s;~~~-;:ICaItISUOI'5u.co.rssÂ"__--------=-1
\\. _1

,EMENDA. 781~p541·
,[!J SALATIEL CARVALHJ

,
! .

A Segurança do Trabalho, conquista do trab~

lhador bras~leJ.rG, ·desde 1944, com a criação da CIPA

Comissão interna 'pe PFevenção de Acidentes, é matéria pe!
tinente ao"'rÜn4;tério elo Trabalho e não' ao Ministério da
Saúde, como está propo?to na Subcomissão de Saúde, Segu

ridade e Meio,1tmbiente, com a denominação "de "Saúde Ocupa

'cional" .

EMENDA 181257-1;
CONSTITUI~T~ S~LATIEL CARVALHO

,.t. ". , .,,"iot, "P.,:-j
dignidade da pessoa~. I

Suprima-se, do Parágrafo 1º do

sãc: X:L! "resped t ada 6

EMENDA SUPRESSIVA

r:;-;---------------- TI:,.TC/.tusTlrIC.D,çic--------- _

Saúde Ocupacional (denominação importada da
Inglaterra) • é o mesmo que Saúde do Trabalhador, que iden

'tifica apenas à conseqüência das condicões de seguranca

do trabalho, nos ambientes laborais.
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,I .JUSTIFICACIl0:

I
i h orOOOSLa apresentaoa'oelo oouto Rela:or concede a libE!

caoe rEl~giosa sob condlção de não fe~ir a diQnldade da pessoa huma-

No caso de delito funcional, já resnonde ele oerante a

oreceituagão oenal vigente e até mesmo por dano civil, insuoortá
veI uma terceira ~uniçãol renresentada ~elo desemprego.

EDUARDO JORGE

ProIbição das atividades de intermediação da mão-de
obra permanente, ainda que mediante locação."

CDMISSAO DA ORDEM' SOCIAL

XXIV

Dê-se ao item XXIV do Art. 29 a seguinte redação:

"Art. 29

-EMENDA AO CAPITULO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES

P(iBLICOS -

AUTOIII---------------

CONSTITUINTE FRANCISCO k~ARAL

__________ I'LUÂ"lo/cONISSÃO/IUICOIlIIIÃO------- _

Sala das Comissões, em

EMEllfbA 751260-1
(:J

JUSTIFICATIVA

Proposta de Emenda ao Substituto do Relator da Comissão VII - da Ordem

Sociah

A restrição deve recair sobre a locação de mão-de-obra, em
carãter pe1IDanente, que vêm fragmentar o mercado de trabalho. Em caxã

ter temporário; regulamentado por lei e sob a fiscalização do . Poder
Público, a institucionalização do trabalho tempo~ãrio amplia as possi
bilidades de emprego.

!!.ê.
Um exame passageiro e suoerficial das condicionantes'pare

ce, momentâneamenLe, sem g~anaes interferências para a prática do
culto religioso. Todav~a, como:toda;norma-jurídica f~exível_submet~c;
-se, se~~n~o FERRARA, a aplicação de conteúdos diversos. Vejamos~

pois, õ' co~c~ito ~tribuido a expressão' proposta:

Dignidade da pessoa humana: respeito que merece alguém
ou alguma coisa (Antonio Houaiss).

A norma legislativa tem a faculdade de. ser aplicada pelo
Estado-Juiz com Independência de quem a prescreveu. Dessarte, não

serão os constituintes e, sim, os magistrados que irão utilizá-las,
daí ser necessário deixar claro a intenção de liberdade, que se de.
seja dar o cu~to religioso, ressalvando-se, apenas, a proteção bil~

teral oa consciência (moral) e da vontade tácita do povo ou meio s~

cial (costume).

A inclusão "dignidade da pessoa humana" introduziu o con_
ceito valorativo nas limiLações da liberdade religiosa, concernente

ac respe~to a se= pres~ado a alguém. Tal oeterminação, em última irs
tância, motivaria confliLcs ao oefinir-se, até mesmo, aXiolõgiCa~e~ I
te a dlgnif1Cação inerenLe'aos d1versos cultos rel1giosos. em fu~ _

,ção-do nivel·social dos.seus praticantes, estimulando, sem dúvida
mais um preconceito: o de religião.

Fin31ment~ ceve-se fazer referência Que a máxima OOS 01

versos culcos religiosos é o proselitismo, que, se condicionado ac

~onceito subjetivo de "dignidaoe da pessoa humana", poderia Lomar
o :rumo 'da situação religiosa vigente na REP08LICA PDPULAR DA CHIN~,

onde a Carta Constitucional, em'seus artigos.36 e 38, proclama ê I

liberdaoe =elig10sa mas neutraliza o culto através do conceito oe
'"dignidaoE pessoal dos cidadãos l

.. ~ Aderrais, a DECLARAÇAo DOS OIREITOS 00 HOMEM E 00 CIOAOAO

(Rev.Franc./Incisc VI e VII), a DECLARAÇAO UNIVERSAL DOS DIREITOS
DO HOMEM (ONU/art.XVIII) e a DECLARAÇAO AMERICANA DOS DIREITOS DO

HOMEM (OEA/art.II) não condicionam qualquer liberdade religiosa e

de culto ao respeito 2 "dignidade da pessoa humana".
lnfeliz, pcrLan~c, a proposta da Comissão Afonso ATines

que, ao inovar, liwitou G oue da_eria ser ampl1ado.

( que se propõe.

* - Dá nova' redação ao inciso IV do art. 2g

Art. 2g - •••••• o •••••••••••••••• o ••••••••••• o .

tJ CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
____________ "L["';'lllo/coll,:~iD/SUlltD"l'I:lsio----------,

COMISSÃO DE O~DE OCIAL
_- T(,XTO/.lU5T'flC"çio----------------.

IV - reajuste automático mensal de salários, remuneração, pen
sões e proventos de aposentadoria, pela variação do índice dQ custo

de vida;

JUSTIFICATIVA

Emenda ao oarecer e Substitutivo ao Relator.

Acrescente-se no Capítulo I, Seção V - das disgosi9ões

trans1tórias:

Art. Ultrapassados os dez anoS de ~nvestidura, o

func~onário demitido terá direito à anosentadoria proporc~onal ao

temno de serv~~o.

JUSTIFICACÃO

DevllJ."e aos trabalhadores uma formulação mais justa que
atinge também aos aposentados e pensionistas. e que tinha sido apr~

vado na Subcomissão.

AUTOIt--- _

EDUARDO JORGE

~--_--_---- PLEMA'''o/coUlssio/suI.COMlasÃO------------,

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

Trata-se p~ reoarar uma ~njusti~a ao servidor púb11cQ~

Enquanto o trabalhador geralmente se beneficia do F~

do de Garantia Dor Tempo de ServJ.ço, como pecúlio da anosentadoria,

o funcionár1o d1soensado da funcão núb11ca nada recebe, ~auner1za_

do e marginalizado pelo s~stema.

Na falta do FGTS, nada mais justo do ~ue lhe proporcio_

nar urna compesação do tempo nrestado, corno ato de inegável justiça

=--- TrlCTO/olUSTI'ICAÇio ..,

EM~NDA AO CAPfTULO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS

* - Dá nova rpdação ao inciso XXV do artigo 2g.

Art. 22 - ••• o. o. o ••••• o •••••••••••••••••••••••• o o •• o •••• o •••

XXV - aposentadoria com proventos iguais ~ maior remuneração dos

últimos doze meses de sêrviço, verificada a regularidade dos reaju~
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---tessafãi:iais nos 36 (trinta e seis) 'meses anteriores ao pedido, g.!!,
rantido o reajustamento de seu valor real , que nunca será inferior
ao n6mero de salários mínimos percebidos quando da concessão do be
nefício

a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;
b) com 25 (vinte e cinco) de trabalho, para a mulher;
c) com tempo inferior ao das modalidades acima, pelo exer

cício de trabalho noturno, de revezamento, penoso, ins.!!,
lubre ou perigoso;

d) por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade;
e) por invalidez.

JUSTIFICATIVA:

Diluir a responsabilidade do Estado com os indivíduos cria
'uma área de conflitos na definição desses limites; a responsabill

dade individual deve ser exceção. Além disso, abre a perspectiva
de entrada de outros atores que não o Estado, ou o poder público.

EDUARDO JORGE
~ 'LEN..."IO/c:OlolISSÃo/IlUICOMlssio- _

COMISsAO DA ORDEM SOCIAL ~"T'~'ov06/87

auTOII--------------

(I .L.".,.,,,.,,,.,,,.,.,.,,,,,
COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

AUTOIt---'"-----------
EMENDA 751262-7

I!J

~--- TI:XTO/olUSTI'ICAÇi,O-------- _,

- EMENDA AO CAPíTULO DOS, TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS _

* - Dá nova redação ao inciso XXII do art. 2º e suprime o § 1º
e seus incisos I e 11, que versam sobre o mesmo tema.

Dá nova redação ao art. 42:
"A lei instituirá o processo pelo qual a população poderá representar
contra o poder público nos casos de insuficiente ou inadequado atend!
mento pelos órgãos de Seguridade Social."

Art. 22 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXII - greve, que 'não poderá sofrer restrições na legislação,
sendo vedado às autoridades públicas, inclusive judiciárias, qual
quer tipo de intervenção que possa limitar esse direito; é proibi
do o Iocaute;

'JUSTIFICATIVA:

"" Não basta canais de "reclamação". Isso
canais de demandas, inclusive a possibilidade
as autoridades responsáveis.

já existe; é necessário'
de representação contra

'i
I

JUSTIFICATIVA

Dispositivo aprova?o na subcomissão dos Direitos dos Traba-:
Ihadores e servidores p'úblicos, que visa colocar a nossa legislação
trabalhista no nível das nações mais avançadas nos termos da Conven
ção 87 da OIT, sendo que dos países da América o único dos conside
rados democráticos que não adota aquela Convenção da OIT é o Brasil.

(:I .u..... ,•••,...."""•••,,,..
, COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

~DA 751265-1
~RDO JORGE,

&UTOIII--------------

Inclusão de novo inciso no art. 56:
"V - as aposentadorias e pensões por velhice e invalidez serão devi
das a todos os trabalhadores, independ~de contribuição direta
para o Sistema."

..---------_'LIMÁ"IO/COUISllo/IUICOIlIUlo _

P!COMISSAO DA àROEM SOCIAL

EMENDA 751263-5

(!iI EDUARDO- JORGE

AUTO't----- _

~"T'~"ov 06/87

JUSTIFICATIVA:
!

E o que avança em relação ao que existe hoje, obedecendo
ao princípio da Universalização.

.....---------------TUTO/olUSTI'IC&çlo ~

Dá nova redação ao art. 44:
"A sa6de é direito de todos e dever e responsabilidade do Estado."
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'Se1ENDA 781266-0
~ ...-:, .....

I • J. Constituinte VIVALDO;0 BARBOSA

Na falta do FGTS, nada mais Justo do que lhe propor
cionar uma compensação do tempo prestado, como ato de inegável JU~

tiça.

"".-- TEXTO/JUSTlFICAÇÃO'------·---- ......,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

No caso de delito funcional, já responde ele pe~ante

a pTeceituação penal vigente e até mesmo ~or dano civil, insuporti
vel uma terceira punição, representada pelo desemprego.

tos atribuidos ao seu cargo na ativa.

Acrescente-se ao inc1so XXV do art 22 o seguinte:

• 00XXV -, •• Q aposentado penceberá os mesmos vencimen-

EMENDA 781269-4 '"'0.-------
-(=l DEP!!IADO DOMINGOS LEONELLI
r=1r--------- PL.l!:H""IO/COLlISSÃo/suuCOItilIS:sÃO------------,

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

trP'UTID0;J
PMDB/BA

EMENDA SUPRESSIVA

.- TEXTO/"'USTIFICAÇ;.O----------------,

JUSTIFICATIVA

Seção II

A eqü~paração õe vencimento entre o aposentado e

trabalhador na ativa é um clamor nactonal que te~ de ser

tendido.

o

a-

Suprima-se o Art. 61

Art. 61 - ~ vedada a aplicação de

cos, inclusive as receitas de empresas estatais, para

ou manutenção de entidades e previdência privada.

recursos pú.bl.!.

constituição

~DA 781267-8'" ~ .
Dep. Antonio Carlos Mendes Thame

1õ1r----------- l""UAIIlIO/COI.. ,sio/SUICOMI'sio --,

Comissão de Ordem Social PLENÃII:IO/COMlssÃo/auICOIlIUio -,

CTh1TSS§o de ordem social

r.l----------------TUTO/JUSTI'ICAÇio---- ,

Inclua-se na Seção II ( da Previdência Social) Inclua-se onde couber:

ART. A Constituição asseçora aos trabalhadores os segui
ntes direitos:

Art. 62 - A ihCIenização acidentária não exclui a do Direito
comum, em caso de dolo ou culpa do empregador.

§ 12 ~E pl:esulfllOa a culpa do:,-dtrão ou comitente pelo ato
culposo do seu preposto.

§ 22 ~ A culpa se revela por meio de falta inescusável, no
tocante à segurança do empregado, ou à sua exposição a perigo no desempenho
ClIl serviço.

,§ J2 • ÉIn cai!O ae aolo ou culpa do empregador, a Previdên
cia SOcial proporá ação reQréssiva cóntl:a o mesmo.

I - A aposentadoria para professoresfas) após 25
(vinte e cinco) anos de -efetivo exercício em função de-magistério, com salário
integral.

II -Aos trabalhadores(as) rurais, aposentadpria após
25(vinte e cinco) anos de efetivo exercício na função, comsalário real.

JUSTIFICATIVA

Apesar da di ferença entre as profissões acima refer.!.
das , não podemos deixar de reconhecer a importância que ambas possuem no processo
social.

E: ptl!ti5o que uma Iéi:l1sIá~âQ, a exemplo de países com a 'rança e
ltáHi";"'ãcêiie cilfil pêflaHllãllêS pêcuiiiátias significativas, no caso da culpa

(lo éiilpregador, para forçá·lo a condeerar como absolutamente -índrspenséve.l o
~Mtfillé aOi! rIllcos ~ i!ãlj[jé ê ti vlllã, nó local de trabalho.

Ao propor a aposentadoria em teor de igualdade para
ambos os sexos, gostalia de lembrar que a igualdade não é só em relação da mulher
para o homem , corno tanbém do homem em relação a mulher. seja no trabalho intele

ctual, seja no trabalho físico, ambos desgastão as pessoas que os praticam, inde
pendentemente de' sexos.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Reconhecendo os valores das citadas profissões, e sj!
bedor de suas dificuldades para exercitá-las , devemos priorizar um período de 25

(vinte e cinco) anos como teto para que a pessoa as exerça com o mínimo de digni
dade.

;EMENDA 781271.6

(:1. t1"t9 é-r/ I /0 ~lU;~LJ ') V;;~:n
tc: COMISSIIO DE ORDEM s~;~:/CD."liol.uaco.'''io-------''''':---1 IT/6Jo/J

AUTOIt,---------------

Acrescente~se no Capítulo I, Seção V - das disposi
ções transitóriás:

,.,., .,- TUTO',1USTlfICa
çio

-,

1":"1 'LU""lo/tONISSio/IUICOIlISsio-----------,

~DA 781268-6
(:J AtrnrolIO I:E .ESUS

JUSTIFICAÇÃO

T~ata-se de reparar uma i~stiça ao servidor público:

Enquanto o trabalhador geralmente se benefici~ do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como pecúlio d~ aposentado
ria, o funcionário dispensado da função pública nada recebe, paupe
rizado e marginalizado pelo sistema.

ra,
nal

Art. ••• - Ultrapassados
o funcionária demitido terá direito
ao tempo de serviço.

os dez anos de investidu
à aposentadoria proporciE

INCLUA-SE ONDE COUBER:

ART. A Constituíção assegura aos trabalhadores os se
guintes direitos:

I - A Aposentadoria para proressoresias) após 25
(Vinte e cinco) anos de efetivo exercício em função de magstério, com salário

integral após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício na função, com salário
real.

=!:I5TIFICATIVA
=:=:====::::::::::::::::::::=

Apesaw da diferença entre as profissões acima referidas,

não podemos deixar de reconhecer a,importancia que ambas possuem acima referidaS,
não podemos deixar de reconhecer
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~ 781272-4

u •••

dos do setor primário. t necessarJ.o antes de mais nada uma

rígida classif~cação desses produtos, a afJ.m de que não seJam

prejudicados ainda maJ.s, os agrJ.cultores que vivem das atJ.v~

dades correlatas. CJ.tamos, para exemplificar, o vinho e seus

(derJ.vados que, dependentes da uva(e dos vitJ.cu~tores), podem

ser considerados bebJ.das nobres e até alimentaies. SJ.tuam-se

entretanto, entFe as bebJ.das alcoólicas, embora o seu baix!~

simo teor de alccol. Num páJ.s onde se quer marcar urna tradi

ção maJ.or no setor vitivinícola,e aumentar o conSumo do vJ.nho

fazendo-o um hábJ.to maior ao b!asJ.~eiro, a f im de não o im

portarmos nunca mais, proJ.bir qualquer promoção do produto

seria uma forma de desistimular a prodnção, tanto de setor 

primárJ.o quanto do secundário. A regulamentação da propaganda,

no nosso entendimento, deve ser feita atrávés de lei ordinã

rJ.a, observadas as peculiarid~des de cada produto, estabele

cendo-se um estudo deta~hado e compatível ã cada produto, ,e

cada caso.

IX - exigir estudo multidisciplinar de impacto ambiental,

previamente à tomada De decisão por órgão público

ou entidade privada, relacionada a obras ou a inves

timentos em projetos, programas ou plànos potencial
mente causadores de degradação ambiental, que terá

caráter vinculante e ampla divulgação, em cuja aval.!. ,_

ação será assegurada a participação da comunidade in
teressada. -

"-o:=-==-=-=::::::''':'::::::=-~=--- -.JI f=I7!'~7ã!J
f!:: .L••••IO/CON' ...O/ suee O.....O

COOIissão da Ordem Social - VII

Il!I .
,AItere-se a redação dada ao inciso IX, do artigo 89

Deputado Antonio Carlos Mendes.Thame
..UTOlt--------------~

COO1issão de Ordem Social

Parágrafo único - O Ministério Público ou qualquer pessoa, na forma

da lei, podem requerer a tutela jurisdicional para tornar efetivos os direitos

assegurados neste artigo. Isentam-se os autores, em tais processos das custas

judiciais e do ônus da sucumbência, exceção feita à litigantes de má fé. •

JUSTIFICATIVA

Inclua-se no

Art. 50

(lr---------- PLEN...ltlC/CONlssio/SUICO"lssio

]BilENDA 781275-9
f!1., redação do substitutivo não contempla a multidisciplinariedade característica

dos estudos de impacto ambS!ental ( E.1.A.). A nova redação corrige esta lacuna

fi .caracteriza o E.I.A. como requisito condicionante - dotado de caráter-vinculan

• - para o processo decisórIo sobre ações, públicas ou privadas, capazes de prE,

.ar degradação do ambiente.
.",

JUSTIFICATIVA

,...,._---------------TII:XTO/JUSTI..ICAqÃO-----------------'..,

"DA 781273-2,
it!:· Deputado Antonio Carlos ~;~deS Thame ) rr=';;~0:J
Im:' .L...NrO/CON....OIsueeO.,..lO-----------1 :r=/DATA----,/
C. Canlssão da Ordem·Social - Vll . ~ ~ J

...UTOR---------------,

;Inclua-se na Seção IV (das Oisposições Transitórias) do Capitulo 11 (Da Seguri

dade SQcial) o que segue:

Art. Os benefícios de prestação continuada concedidas até a

data da prollll,!.lgaçãci desta Constituição serão revistas, a fim de que ~eja res

tabelecido o valor re~), calculado em salários mínimo; , que tinham em novem-=

bro de 1979, ou à data de sua concessão, se posterior àquela.

Parágrafo único - A União pagará, no prazo de .120 dias, dévi

demente corrigidas, as diferenças devidas nas prestações contInqadas já pagas

sem a observâncía da sistemática de cãkulos prevista nesta Constituição.

JUSTIFICATIVA
O "caput" deste artigo já foi aprovado na subcomissão da Saú

lõ~, Seguridade e Meio Ambiente.

Cumpre ressaltar que nos cálculos dos rejustes dos valores das

aposentadorias, efetuadas entre 1979 e 1984, foram tomados como base os salários

mínimos anteriores ao da época dos reajustes, em flagrante prejuízo para os Ina

tiVOS.
Além disso, a sistemática de rajustes com base em salário refe

rência tem sido invariavelmente desfavorável aos inativos.

Nas disposições Transitórias da nova Constituição, pode esta

soberana Assembléia corrigir esta distorção - triste retrato do Brasil atual

salvagLlardando direitos de milhões de brasileiros.

O pagamento deve ser feito pela União, já que, nestes últimos

anos, constatou-sJ :

Trata-se ,. por uma questão de coerência, de estender ao ambiente de

trabalho o que já está preconizado, pela Constituição, com muito acerto, para

o meio alnbiente no srt.' 97.

Antonio Carlos Mendes Thame - Deputado

..LEN..1I10/co ..ISlli.ol$u.CO.YISSi.O-''-'---------~

Comissão ne Ordem Social
r.:-r TUTO/,JUSTI'IC...ÇÃC ....,

);,.,EIIDA 1812're-1;'

A

>

DARCY POZZA

r------......,_--;. rr.xTO/JUST'I"'cAt;i.o ...,.. ..,

;:.---- ,1.I[,....IUO/CCllIls.io/&u.c:o.'ssio----------~

Acrescente-se ao artigo 89 o inciso que segue:

JUSTIFICATIVA

~ O artll]Ó'-52, .pa_ssa a ter a seguinte redção:

"A propaganda comercia~ de medJ.carnentos, formas de

tr,àtarnento, tâb~c; e b~bidas alccóllcâs, inclusJ.ve-'. -agrotoxicos, sera: regulamentada por Lei. TI

"')

Just:i.ficàção: N.1i~ se justifica a proibição purao' e

simp~es de qualquer produto, sem uma melhor visão das cons~

quências que e~a implica, especia~ente,de_prndutoselabor.!!,

A ação do poder Público, em questões ambientais, deve ser sémpre preventi"a,

antecipadora e para. tanto necessariamente subsidiada por recursos técni'cos e

científicos, consequentemente a ação deve ser planejada.

O anteprojeto não cont1§1l1Plou este princípio de administração pública, embora o

estágio alcançado hoje preveja a Política do Meio Ambiente e dentre seus pre

ceitos esteja contido o planejamento e a fiscalização do uso dos 'recursos ambi
entais.
OdisPOSiti~o PJ:'.9RIlsto prevê ôplanejamento da utilização e da gestão dos recur
~!j ambientais,' que decorrerá de instrumentos normativos que contarão éom a par-

:ticip'ação do Poder Legislativo. Desta forma valoriza-se a contribuição efetiva
.dos represerrtantes populares na política ambiental brasileira.

iA 181274-1 ~iAÇAU "'. -

XI1~ - planejar a utilização e a gestão ClQ.s recursos ambien

tais, mediante insrumentos normativos próprios, aprE,

vados por lei".

"...



Comissão de Ordem Social

a) falta de cumprimento, pela União, da sua obrigação de con
•rlbuir para a Previdência. Na lei que criou a Previdência Social, ficou esti
pulado que seu financiamento seria dividido em três partes iguais entre assãla
riados, empregados e Governo. O Governo nunca chegou a cumprir integralmente a
Sua parte. Aliás, mesmo a Constituição atualmente em vigor prescreve a Obrigato
riedade da contribuição da união para a Previdência Social;

b) queima de reserva da Previdência, nos Governos anteriores,
em projetos nababescos;

c) enxugamento de eventuais "superaví tsv 'da Previdência, pela
mudança das regras. Assism, por exemplo, até 1982 a Previdência recebia um per
centual sobre o valor de cada lítro de gasolina ou diesel vendido. Naquele ano,
foi abolid~ a regra, com promessa ( não cumprida) de-ressarcimento da diferença
pela União.

Nada mais justo que o ressarcimento dos prejuízos' causados
aos aposentados, pela União, que deverá alocar à Previdência os recursos neces
sários. ,1--- ;..... 4+

if'MENDA. 781277-5-
r':"r-------'-------- AUTOII- -,

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

r:T--------- l'LtHAlllo/cON1Ssio/sUBCOWI,sia~--::T--------.,
Comissão da Ordem Social

m------------_---TurO/..JIJSr'FJCAçÃO --,

SUbstitua-se, no artigo 89, inciso VII

Ir. •• monitoramento ... ", em lugar de
monitorização

JUSTIFICATIVA
Já está radicada na literatura técnica a expressão "moní toramen

to", ,como sinônimo de acompanhamento e controle de parãmetros funcionais.

Monitorização - substantivo derivado verbal (monitorizar), seria
relativo à ação de comandar ô funcionamento de aparelhos ou partes de aparelhos, por

meio de instrumentos eletrônicos ( v. Novo Dicionário Aurélio, la. edição, Sa. im
pressão, pg 940 - verbete Monitor).

'Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

,...- PLU""10/COloll$slo/suacOlillssÃO----------tJ Comissão da Ordem Social - VII

Acrescentar no artigo 89, inciso IV :

IV - 'definir, mediante lei, em todas as unidades da Federa

ção..."

JUSTIFICATIVA

Deve-se adotar como princípio, na administração das unidades de cvnserva\lão

ambiental, a obrigatoriedade da sua instituição ou modificação mediante lei.
Esta é a garantia de que o Poder Executivo ficará condicionado a que a coletiv1.

, ,dade seja ouvida, quando as áreas de conservação possam ser afetadas por inici,!!
tiva dele.

,J;MENDA 781279·1

rem, em conformidade às conclusões do estudo de impacto ànl ..
híental",

JUSTIFICATIVA

Conforme a opinião de participantes no debate havido dia Ú6 de junho de 1987t

no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputado., presentes as entidades re:J'
presentativas do 'movimento ambientalista, é erro conceitual falar-se em pre '.:

vação, quando o recurso sofre qualquer intervenção do homem, mormente no cas :'
de exploração de recursos minerais, que acarreta seu exaurimento:

~,a redação dada ao <:rtigo reforça e axigência e o caráter vinculant
prévio estudo de irrpacto ambiental.

[~DA'1~128o-5
'(I Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

r:T--------- 'LIf:HA"10/cOIl.ssio/su.COMISSÃO---- _

[!J Comissão da Ordem Social - VII

=- TUTOf.lUSTlfICAÇio------- .......H

IIltere-se a redação dada ao art. 92, alínea (b)

b) a instalação ou ampliação de usinas nli!cleares, de usinllS
hidroelétricas de grandeporte, de indústrias de alto pl).

tencial poluidor, e de depôsi tos .de rejeitos nucleares "

após consulta plebiscitária à comunidade local interesSf
da".

JUSTIFICATIVA

A experiência nacional já registra os casos de usurpação do patzímôruo coleti.
vo, pelo exclusivo. desígnio do Poder Executivo central, exemplificados em An
9ra dos Reis e Sete QuJdas. Cubatão, a poluição na Grande Porto Alegre ocasio.
nada pela fábrica Borregghard, a fábrica de cimento do Grupo Champallimaud ,
7fIl Minas Gerais, também atestam o descaso pelo interesse das populações com ~

sãosão tomadas decisões privadas de investimentos, com elevada concentração de'
capital. O dispositivo proposto contém valioso mandamento para o Planejamento
ambiental e sua co-gestão, por parte das comunidades interessadas. Serão duas

as instâncias autorizatívas para os empreendimentos mencionados poderem viabili
.zar-se: a consulta popular e a autorização do Poder Legislativo. Tudo se~ pre
juízo da realização prévia de impacto ambiental ( E.LA.), segundo adequament~

dispõe o mesmo anteprojeto.

~IDA 781281·3.
'"Oeputadop Antonio Carlos Mendes Thame

,...- P1.EN""IO/eoNI'sio/su.eo..."io.:....---------

.fl
r=1,--------------- TuTot.lUSTII"ICAltÃ,O----------------''-i

Acrsecente-se ao artigo 98, § 2º

§ 2º - O responsável é obrigado, independentemente da existên

cia de culpa, a ilienizar ou reparar integralmente os danos cau
sados por sua ação'ou omissão."

Deputado Antonio Carlos Me~d~; Thame JUSTIFICATIVA

Pu:HAAIO/CONISSÃO/SUICOIlISs&O----------j ,...-r;;--0AT"-;:;]

Comissão da Ordem Social b 6 J!7J
1':"I TtXTO/.IUSTlfICAÇio -,

Altere-se a redação do artigo 94 :

Art. 94 - A exploração de recursos minerais fica condiciona

da à conservação ou à recomposição do ambiente afetado, cuja

exigência constará dos atos aoninistrativos qU,e a autoriza -

o acréscimo da palavra "integralmente" visa inscrever dispositivo constitucio
nal que impeça o legislador ordinário de estabelecer limitações à obrigação e1ei,!!

denízar ou reparar o dano ambiental, como ocor~ atualmente nã legislação es

pecial relativa aos danos provocados por actdentes nucleares. No recente caso
Tchernobyl, foi possível verificar a magnitude da entidade do risco nuclear ,CCIII
repercussões significativas em nível internacional, o que serve a todos como
alerta. Entretanto, em outras hipóteses com as de pclulçêo industrial, também

não se deve permitir quaisquer lim~taçôes à obrigação de i~denizar.
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EDUARDO JORGE

COMISS~O DA ORDEM SOCIAL
"Provento (Do lato proventu) S.m l-Proveito r rendA

menta, lucro ••• "

Da mesma forma, O termo provento no seu sentido~~mor

dial. também não tem o significado de salário. Tanto assim é, que,
no referido dicionário, lê-se:

Essas as razões que nos levam a propor a exclusão dos r
dimentos do trabalho ~ssalariado do cam90 ,de incidência do Impos~b

. Renda, como medida de 'saneamento e de justiça para com aqueles q~,

via de regra, nada mais, possuem, além de sua força de trabalho qW
conhecimento técnico, para proverem as suas necessidades pessoai~ e
~s de seus dependentes •

'~DA 75\284:~,
AUfOIt---------------J :rpMDPA~OO-=-i.

~ Constituinte DOMINGOS JUVENIL . ~ ~

AUTOIt---------------

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .," ........

EMENDA AO CAP1TULO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES
PI1BLICOS -

* - Dá nova redação ao inciso I do art. 29

Art. 29 •.•.•••.••.••••••••••••••.•••••••.•••••.•••••••••••••••

,. I - estabilidade desde a admissão no emprego, salvo o come-'
timento de falta grav~ comprovada judicialmente, facultado contrato '
de experiência de 90 (noventa) dias;

JUSTIFICATIVA

.... TUTOI..u'tlfICAÇ,iO ,

~DA -.781282-1
il:~

__________ PUMÂlill0IÇOuI5si:o/au.cOMISJio-----------

~

Art. O Poder Público assistirá Os hansenianos,
criando, através de lei, o Fundo Nacional de combate à
Hanseniase, com dotações e recursos do Orçamento da União

o qual se destinará inclusive ao pagamento de benefIcios
aos egressos da colônias de tratamento de hansenianos em
todo o território nacional."

Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional, onde
couber, o seguinte dispositivo:

",.. TEXTOIJUSTIFICAQio -,

,11
A fOrmulação do atual relat6rio derruba na prática a estabili

dade. Assim preferimos voltar à formulação da Subcomissão dos Direitos
dos trabalhadores e Servidores Públicos.

" Contrato a Termo" poderá ser. transformado em totina cons t rag
gedora aos trabalhadores.

" Prazos definidos em contrato de experiência, atendidas as p!!.
culiaridades de trabalho executado" na prática são prazos indefinidos
ou definidos ao sabor da empresa.

"Supervini'encia de fato econômico intransponível técnico de i!!.
'ortúnio à empresa, sujeita a comprovação judicial ". E formulação'
tfto genérica que deixa o trabalhador praticamente à mercê de manobrBà
as mais variadas.

JUSTIFICAÇÃO

EMEND~~7S1283·0~··

~';~nstituinte DOMINGOS JQ~~IL
m PL~NAI'lIO/cON"'io/sUBCO"Is.sio

CCOMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
r:T----------'-------TEXTO/JUSTIFICACio-- -,

Inclua-se no anteprojeto do texto coná1tucional, onde
couber, o seguinte dispositivo:

"Art. O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza não incidirá sobre os rendimentos do trabalho assa
lariado."

JUS~IFICAÇÃO

~legislação atinente ao Imposto de Renda tem, tradici2
nalmente, cobrado esse impos~o, diretamente na fonte pagadora, ou
~inda, complementarmente através da declaração anual de rendirnentos

l

~e forma implacável e incontornável.
I:

Ao mesmo tempo, os proprietários de empresas comerciais,
industriais e sob~etudo bancárias e financeiras, pagam menos Impos
to de Renda, face à infinidade de meios e lacunas existentes na lei
e a omissão do FiscO em promover a cobrança do tributo.

Não bastasse a transparência dos rendimentos do trabalho
assalariado, que os coloca irremediavelmente à mercê do apetite do
"Leão da Receita", em desvantagem com todas as demais formas de reE.
da, a legislação pertinente tem sofrido alterações, nos últimos anos
como, por exemplo, a instituição da sis-t.emática do "imposto em bases
correntes" através da qual o ônus_do imposto se tornou ainda mais p~

sado.

A presenta sugestão de norma constitucional nos foi enc~

minhada pela Associação de Egressos das Colônias de Tratamento de
Hansenianos do Estado do Pará, com O objetivo de, através da criação
de um fundo específico, com recursos do Orçamento da união, ser pres
tada, pelo Estado, assistência àqueles que foram vítimas do mal da

l~.pra.

Essas pessoas, embora curadas, infelizmente vivem margin~

lizadas, pois não conseguem empregos que lhes possam assegurar os r~

cursos necessários para prover a sua subsistência e à de sua família

O preconceito contra os leprosos e os que já sofreram de~

se mal, em nosso país, é muito grande, apesar do progresso doa meio.
de comunicação e da maior divulgação de informações sobre esse mal,
a situação se agrava quando os ex-leprosos são portadores de defe~to

-físicos, qu~s identificam como víti~as da~errível doença ? mui~a.

vezes os impedem de desempenhar qualquer tipo de atividade.

Cabe, portanto, ao Estado o dever de assistir a esses ~
sileiros, inclusive pecuniariamente, o que poderá ser feito com a
criação do Fundo proposto.

Para que os dignos Pares tenham uma idéia da magnitude do
problema, devemos ressaltar que, só no Estado do pará, existem cerca

de 15 mil hansenianos.

Esperamos que, no momento em que elaboramQs uma nova con~

tituição para o Brasil. que se espera proporcione mais justiça socia
os hansenianos não fiquem esquecidos.

= ...... Pl.ENAR10/CONlssio/SU8COMlssio------------,

r-or_---------------TEXrOIJ/J$t'IFlcAÇii.o-----------------,

Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional, onde

couber, o seguinte dispositivo:

AUTOR---------------
JUVENIL

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

~DA 751285·6,
(fçonstituinte DOMINGOS

De todas as distorções, entretanto, a mais séria é a prª

pria trioutação dos rendimentos do trabalho assalariado pelo Imp()st~\

sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, pois, a rigor, salã- J
rio nem sequer é randa. Basta a consulta de qualquer dicionãr~o de
boa qualidade, de nossa língua, como é o caso do "Novo Dicionário da:
LIngua portuguesa",' de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, para S9

ler, na sua la. Edicação (décima impressão) , o que segue:

"Rende (rev. de render) S.f. Resultado financeiro
de aplicação de capitais ou economias, ou de locação ou

arrendamento de bens patrimoniais."

"Art. Nenhum servidor público, da união, Esta.
dos e MunicIpios, perceberá vencimentos superiores à re~

muneração dos membros do Congresso Nacional.



VII • Comissão dª OJ:dem $cxi!!l o 269.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se
às p~nsões de qualquer~natureza, e aos proventos, da apose
tadoria."

que se modificar a remuneração dos servidores . em
atividade, bem como sempre que for transformado ou
reclassificado o cargo ou função em que se deu a
reforma'! •

JUSTIFICAÇÃO

pelo
resguardar os objetivos da
e eficiência na gestão de

Os princIpios que devem regular a remuneração dos'
servidores públicos são, em princIpio, os mesmos de quai~er

outros trabalhadores e encontram-se relacionados nos incisos
I do Art. 19 e VII do Art. 29 do Anteprojeto.

A limitação prevista nesse inciso, não se presta ã
finalidade a que se propoê • Isto porque, a complexidade da
função, a especialização do func!onário e a realidade do meE
cado de trabalho são parâmetros que se valorizam por si só r

e que variam no tempo e no espaço, não sendo possivel estab~

ler, aleatoriamente, proporções numericas fixas entre as
diversas funções públicas.

A el;minação da possibilidade de fixaçã~ de tais '
pnoporções se impoe como essencial ã preservação de uma Adm!
nistração Pública competente, eficiente e proba, o que é
absolutamente desejável.

Dê-se ao § 29 do Art. 12 do substitutivo do relator,
a seguinte redação:

JUSTIFIaATIVA

Coerentemente com a organização dada ao anteproje
to, tratando em seções distintas a disciplina dos servidores
públicos civis e militares, foi proposta a supressão do te~

mo "reforma", mencionado no Art. 15 do anteprojeto. Assim
cabe agora, na regulamentação do regime juridico constituci2
nal dos servidores públicos militares, prever a forma e o

modo pelo qual deverá ser procedida a revisão dos proventos'
dos militares reformados.

Art. 11, inciso VIII do substitutivo do relator
Sugestão: suprima-se o inciso VII.

JUSTIFICATIVA

A sugestãq, ao ampliar o teor do parágraf~ para
branger as s;ciedades direta ou indiretamente controladas
Poder Público, procura efetivamente
proibição de acumulação: moralidade
recursos públicos.

JUSTIFICATIVA .

§ 29 - A.proibição de acumular estende-se a cargos,
mpregos ou funções em autarquias, empresas públicas, socieda

des de economia mista, fundações e sociedades controladas dir~

ta ou indiretamente pelo Poder Público. .

COAJSH rotare ""·---------------1 fC~o/PJ
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L_~_~,"Art. ( ••• ) - Os proventos da inatividade serão r~

vistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre'

Na Seção III, Capo I, do TItulo I, do Substitutivo
do relator, sugere-se deja acrescido o seguinte dispositivo:

A medida ora proposta não implica minimizar-se ou ignorar
a relevância e complexidade das tarefas inerentes ao serviço públi
co. Ela tem fundamento na função primordial do Congresso de defesa
da cidadania c~ntra abusos praticados por pessoas pouco afeitas aos

princIpios éticos que devam nortear o trato da coisa pública.

Os recentes escândalos causados pelos niveis de remunera
ção de servidores pUblicos estaduais e municipais impõem aos membros
do Congresso Nacional a adoção de medida legislativa que inviabilize
a sua continuidade e o florescimento àe novas distorções,

A via de consecução desse objetivo é, naturalmente, o es

tabeleci~ento na Lei Maior de parâmetro que balize os padrões de re
.~eração do serviço pUblico em todos os niveis. O fato de repugnare
~ sociedade os salários astronômicos praticados por alguns estados e

'municIpios não significa que o serviço público federal seja mais re
levante ou essencial ao interesse público. O repúdio da sociedade di
rige-se ã malversação de recursos pUblicos. Donde ser perfeitamente

adequada e consoante a isonomia que a funções iguais corresponda sá
lário igual, independentemente da natureza da entidade empregadora.

O parâmetro adotado reflete.o reconhecimento da represe~

tação popular como função maior do serviço público, pois servidores
por excelência são os'membros do Congresso Nacional, depositários da
confiança e expectativas da nação, que lhes confere responsabilidade
lmpar no contexto da administração pública.

.,,-, TUTO/olllSTI'ICAÇÃO -,

=----------------TUTO'..USTIFIC.lçio- -==....
No Art. 15 do substitutivo do relator, suprima-se o

termo~ e acrescente-se parágrafo único.
Art. 15 - Os proventos da inatividade serão revis 

tos, na mesma proporção e na mesma data.
sempre que se modificar a remuneração dos '
servidores em atividade, bem como sempre
que for transformado ou reclassificado o
cargo ou função em que se deu a aposentado

ria.
Parágrafo único: Ressalvado o disposto no caput de~

se Art. em caso nenhum os proventos da inatividade'

poderão exceder a remuneração percebida pelo apose~

tado, quando na atividade.
JUSTIFICATIVA

O dispositivo está inserido na Seção que trata excl~

sivamente dos servidores públicos civis, que não estão sujei 
tos a~, mas tão somente ã aposentadoria, como garantia'

de inatividade remunerada.
Por outro lado, necessário se faz a inclusão do par!

grafo único, com a redação proposta, a fim de evitar sejam co~

cedidas, na data da aposentadoria e em razão dela, vantagens ~

conãmicas qu~'o servidor não ossuia na atividade.

PENDA 781286-4--
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Por outro lado, o prazo de 60 (sessenta) dias, taJbém é

suficiente para que o e<Illregado possa avaliar as condições do serviço atendendo

para os detalhes da produção e da produtividade e da sua satisfação pessoal.

Os contratos de experiência devem ser definidos.

Consi~ranos o prazo de 60 (sessenta ) dias adequado para

que o eqJregado e E!qlregador ajustem-se perfeitarente.

O tE!qlo de experiência não pode ser usado pelo e<Illregador

'C(IIl a finalidade de obter f0J:1j8 de trabalho sen nerlun compranisso de ordem tra

balhista.

JUSTIFICAç~'O

li EM:tlJA
. Modifica-se o inciso 't:tN do art. :zg

Inciso XYJI - Aposentadoria, com, renJJlleraç!!o igual a da atividade, garantido ore,!
juste para preservar o valor real da aposentadoria ao trabalhador rural e urbano
aos'~ anos de serviço para pessoas do sexo masculino e 25 anos de serviço para
85 do sexo feminino.

1i!R".... TIXTO/of1JSTI'tc...Oi.o ....,

Im,.....-------~.L.dflfO/COMul.lo/&UeCoMI ..io----------,
p.l OOlISSIlO DA Cl'lDEM SOCIAL

A experiência recente, quando a legislação f!:J.i alterada
várias vezes, demonstra que a questão da aposentadoria deve ser tratada com muita
clareza.

Í':T--------------TIIITO/~USTI'ICAOio--------------..,.."

JUSTIFICAÇIlO

Emenda

SUprime-se a letra A do inciso I do art. 2!l

fIT;0ATAJ;J
/06 "

r-rJ.mlD0=j
P.O.T

AUTOII-------------

A garantia do direito do trabalho não poderá ficar sujeita
. aos contratos a termo que representam o instrumento disponível ao eJÍipregador para

fazer a rotatividade da mão de obra e a adoção na prática da não estabilidade.
O equ~Hbrio entre as partes, patrão e empregado, fica ga

rantid~ pelas rassalvas estabelecidas.

A ocorrência' de falta grave comprovada judicialmente, e
conttato de experiência, nunca superior a 60 dias e superveniência de fato ecenam.!.

co i'Pltransponlvel, t'écnico ou de infortúneo da emresa, sujeito a comprovação ju

dicial•.

f? .L.... "''' ....o1o/....o......
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~DA }S1293-7
~ CARLOS CARDINAL

..

Devemos tratar os aposentados conforme princípios éticos
e IlIOrais e não codificá-los conforme as possibilidades financeiras de qualquer Ó.!.
gllo.

A aposentadoria não pode ser concedida como um prêmio
qualquer, pois trata-se de um direito inalienável, portanto uma obrigação do Es
tado.

A luta.da sociedade brasileira para estabelecer determi
nados padrões de dignidadê a~s aposentados não pode fazer qualquer diferença. en
tre trabalhador urbano e rural.

A aposentadoria da mulher com 2?_ilnos de serviço de do
Itamem com 30 anos de serviço é luta antiga da sociedade brasileira que leva em
conta as particularidades nacionais, a espectativa de vida e recomendações médi

'cas fundamentaoas.

PL&NA.llO/COIlISSÃO/.UICOllllSio----------

coarssão DA ORDEM SOCIAL

ts
EMOOA
-Modifica-se o inciso IX do art. :zg'

Inc:iso 9!l - salário-família, a razão de 10% do salário mínimo por filho OU depen
te IlIel10r de 14 anos e ao filho inválido de qualquer idade.

JIiJo~--------...;..-----TUTO/'....'...AÇ1a-------......:------_,

JUSTIFICAÇI\O

Fixar o percentual de 10% do salário minimo como sãlário
fllll1ília p~!a os,lõIIsos previstos 'neste inciso se torna indispensável para evitar
interpretações disformes.

O salário-família por filho ou dependente menor de 14 anos
• ao filho inválido ele qualquer idade torna a proposta abrangente e define can

, elareza una 'Situaç!!o que interessa a milhões de trabalhadores brasileiros ];lar&!!.
~ndo-~ apoio definido à tarefa de construir uma vida digna.

~O'T'-;;j'
"ov06J8L,'

Dê-se ao § 39. do Art. 19, do substitutivo do rela

tor, ,a seguinte redação:

~,§ 39-=- O_militar da ativa ~e aceitar cargo ou fun
ção pública'temporários, não eletivos: assim corno emprego em
empresa pública, em sociedade de econômia mi!>ta, em fundação '

ou sociedade direta ou indiretamente controlada pelo Poder Pú
blico, ficará agregado ao respectivo quadro e-somente poderá'

ser promovido por antiguidade, enquanto permanecer nessa situ~

ção, contando-se-lhe o tempo de :>ervi~o apenas para aquela pr2
moção, transferência para a reserva ou reforma. Depois de dois
anos de afastamento, contInuos ou não, será transferido para a
reserva ou reformado".

JUSTIFICATIVA
.... -."....__-'-_.:-_TIXTO'~U.,.I'IC&Olo--------------..,

EIENlA

.Mxf1f1ca-se a l~ "c· do inciso I do art. :zg.

a) prazos ~finidos em contratos de experiência, atendidas as pe

cul.1aridades do trabalho a ser executado, nunca'~rior a Se!.

A proposta amplia o teor do parágrafo para abranger'

os empregos em fundação e em sociedades direta ou indiretamen
te controladas pelo Poder Público, pretendendo ser medida~

~.de moralidade da Administração Pública.

senta dias (60).
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Dê-se ao inciso 11, do Art. 11 do substitutivo do
relator, a seguinte redação:

Art. 11

11 - A admissão ao serviço público dependerá sempre
de aprovação prévia em concurso público de pro
vas ou de provas e tltulos, salvo a hipótese
prevista no inciso IV desse artigo.

JUSTIFICATIVA

Da obrigatoriedade de concurso público hão de ser I

excluldo, pela sua própria natureza, os cargos em comissão e
funções de confiança.

Dê-se ao inciso IV do Art. 11 do Substitutivo do Relato~, a

seguinte redação:

Art. 11
IV - Os cargos em comissão ou funções de confiança, de l,!

vre nomeação e exoneração, serão exerc:LdJI;, privativamente por
servidõres ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissio
nal, exceto os de confiança direta da autoridade máxima de cada

órgão ou entidade.

JUSTIFICATIVA:

A inclusão das expressões "de livre nomeação e exoneração •

pretende deixar claro no texto, o caráter orovisório do provi 
mento, afastando-se eventuais pretensões de permanência no se~
viço pÚblico.

""' TtxTO/.lUSTlrtCAÇio ;
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Dê-se ao § 49 do Art. 19, do substitutivo do rela
'tor, a seguinte redação:

Dê-se ao Art. 19 do substitutivo do relator a

guinte redação:

se-

§ 49 - Enquanto perceber remuneração do cargo ou
função, assim com de emprego em empresa pública, sociedade de
economia mista, fundação e sociedade controlada, direta ou in
diretamente, pelo Poder Público, não terá direito o militar I

da ativa aos vencimentos e vantagens de seu posto.

JUSTIFICATIVA

"Art. 19 - As patentes militares, com vantagens
prerrogativas e deveres a ~las inerentes, são garantidas em t2
da a plenitude, aos oficiais do ExérCito, Marinha e Aeronáuti
ca, da Ativa e àa reserva, assim como aos reformados, sendo
lhes privativos os tltulo~1 postos e uniformes militares".

De maneira coerente com a redação proposta para o
§ 39 do art. 19, a sugestão também incluiu as fundações e so
ciedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Pú
blico, suprimindo-se a referéncia a autarquia, já que o serv!
dor autárquico também titulariza cargo público. _

Por ou~ro lado, exclui-se também a possibilidade de
oeção prevista, por entendermos inadequado que a Administra 
ção deva arcar com a remuneração daquele que aceita emprego '
na sociedade de economia mista, por exemplo, onde há partici

pação de capital público e privado.

JUSTIFICATIVA

Deixar claro no texto, já que parece ser essa sua in
tençâo, que as patentes militares; vantagens, prerrogativas e
deveres são privativos dos oficiais do Exército, Marinha e Ae
ronáutica, o que exclui da incidência da norma, os Bombeiros e
PolIcia.

r=l._--------- PLENÀIIlIO/cOWI;sio/IUICOMIBlio------------,
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Na seção "SERVIDORES POBLICOS CIVJiS" do substitutivo
do relator, sugere-se seja acrescentado um dispositivo, disci

plinado a ESTABILIDADE.

No inciso I, do Art. 11 do substitutivo fo relator,
onde se lê "EMPREGOS POBLICOS", leia-se "FUNÇÕES POBLICAS".

Art. 11••••••
Xnciso I - Os cargos e funções públicas são -acessI~

vels a todos os brasileiros que preencham~

os requisitos estabelecidos em lei.

REDAç.1!.O PROPOSTA

Art. (••• ) Os servidores públicos nomeados mediante'
concurso público de provas e tItulos serão estáveis após seis
meses de efetivo exerclcio.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Conforme pro~osta nossa, a Seção abrange apenas os
servidores' públicos da A9ministração Direta e Artãrquicas, os
quais serão regidas por regime jurldico único, (Ver incisoIII
deste mesmo Art.), não sendo, portanto, pertinente a referên
cia a t1empregOsn.

O perlado de estágio probatório a que deve ser subm~

tido o SERVIDOR, para apuração, pela Administr~ção, da conven!
ência.e.opo~tunidadede sua permanência no serviço pUblico.
mediante a verificação de sua idoneidade moral, aptidão, disc!
plina e eficiência; se impoe camo necessário ao aprimoramento'
e moralidade da Administração.
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Emenda substitutiva ao artigo 52.

"Artigo 52 - A lei regulará a propaganda comercial de med~

-dós -E'stados e dos Municipios, da adm~,;;

nistração direta e autárquica-qae, à d!1
ca da promulgação desta Constituição .1'

contem, pelo menos, dois anos de ser~11
ço público na administração dir~ta e ~
direta, inclusive fundações, ou de exeJl
cicio de mandato eletivo." '

I.
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.EMENDA 781301·1
l!J

camentos, formas de tratamento, tabaco, .; be-

bidas alcoólicas e agrotóxicos em todo o Ter-

ritório Nac.j.onal."

Justificativa

Obviamente, o consumo de álcool, cigarros e medicamentos i~ _

depende da publicidade que lhes é dada.

Por outro lado, outros produtos podem surgir que exijam ca~

tela na su~ divulgação.

A constituição não é o diploma legal adequa~o para prescr!

ções médicas que podem sofrer ràdicais alterações com novas descober-

tas.

Como em todos os países do mundo, esta matéria deve ser tr~

tada por lei ordinãria.

JUSTIFICATIVA

Tem sido prática nos textos constitucionais e.!'
bôrados para o Brasil a garantia da estabilidade do seFvidor públiéo:

No momento am que busca-se encontrar os caminhos
que assegurem conqui~tas sociais, é indispensável que o~ servidores
publicos da União, dos Estados e dos MunicIp}os recebam o tratamen
to que sua condição de trabalhador requer. No entanto, o Substituti
vo da Comissão da Ordem Social omite a garantia da estabilidade à
categoria, na forma proposta.

~ indispensável que seja assegurado ao servidor
público a tranquilidade de qlle poderá desenvolver seu trabalho li 
vre d.. ameaça' de demissã~ por perseguição politica ou por razões que
não jusfiquem o ato. A estabilidade deve ser assegurada qualquerque

<tenha sido sua forma de admissão.

....,
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JUSTIFICATIVA

HoMcIO FERRAZ

iA. 781304·6

A presente emenda pretende dar sentido mais abrangente
aos disoositivos constitucionais disciplinadores do regime jurídico,
dos vencimentos dos servidores públicos da União, Estado~ Município~

D~strito Federal e Territórios •

JUSTIFICATIVA

Acrescentem-se os seguintes itens ao artigo 11:

"XI - 11: vedada às entidades da administração indireta da
~n~ão, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, pagarem
vencimentos e salários ou gratificações superiores aos oagos aos se~

vidores da administração direta do Poder Executivo pelo exercício de
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas •

XII - Nenhum servidor público poderá recebe4 a qualquer
tItulo, retribuição superior ao que for percebido pelos Ministros de
Estado, como remuneração e indenização permanente.

Propomos uma l~mitação de vencimentos, só que o faze
mos pelas remunerações máxim~s percebidas. Assim, o limite dos vencl
mentos dos servidores do Poder Judiciário e Legislativo será 'aqueie
pago aos servido~~s do Poder Executivo e dos servidores dos órgãos
da administração indireta da União, Estados, Municípios, Distrito F~

dera1 e Terri~órios terão como limites aqueles pagos aos servidor~1

da administração direta dos respectivos Poderes Execut~vos.

~-,--------- 'LINÁftIO/co..I~.io/.u_COMI..io------ _
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Acrescente-s~oAde coube. os seguintes artigos:

"Art•.. As·~essoas juridicas de direito público res
ponderão pelos danos que seus servidores,ne~

sa qualidade, causarem a terceiros.

Parágrafo ~nico - O' servidor será solidaria
mente responsável' quando agir com dolo 9u

c~lpa. Nesse'caso, a entidade administrativà
qu~ houver satisfeito a idenização proporá ~

ção regressiva contra o servidor respons~.

veL"

'Art ••• O d~sposto nesta Seç~o aplica-se aos servidQ
res dos três I?oderes da União e aos serv ido _
'res ~m geral, dos Estados, do D~strito Fede
ral., dos Terriiórios e dos MUDicipios."

.~ uma praxe constitucional consagrada w responsabili
.dade.das pessoâ juridicas.de direito pú~lico pelos danos eventual~e~.

te causados pelos,servidores. Da mesma forma,. os órgãos públicos prQ
.~õe~açãD reErê~si~a ~o~tra'aquele que, por dolQ ou culpa, causa o ~!

no.

Não, pode, 'assim, deixar de constar no novo texto con~

q titucional este dis~osltiyo.

.'

r:=.....::------:-- 'Ltdl'uo/CONISsiol.UICO""I'~io---- _
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: CONSTITUIN~E HOMCIO FERRAZ '.
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,Acrescente-se ao capitulo das Disposições Transitórias, substitut~Vo!
da Comissão da Ordem Social, o seguinte ,artigo:

"Art. São automaticamente efetivados ~ estabi
lizados os atuais'Servidores da União,

. Em relação ao l~mite.máximo de remunerãÇão,
aquela percebida pelos Ministros de Estado.

Ao ret~rarmos a remuneração do Presidente da Repúblic4 ~

como ponto' .de referência, o fazemos por entendermos ser este cargo . ~,

natureza eminentemente pollt~ca, não guardando nenhuma relação com
funcionallsmó público.

L
I
I
I.
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rh---------------- TI:XTO'.lUSTlrICAçÃo

Insira-se, onde éouber, o seguinte artigo:

2 - Considerando que o regime econom1CO brasileiro está mantido no
âmbito do capitalismo, é-desejável em termos de progresso •social
que haja possibilidade das empresas instituirem fundos de pensão
para seus funcionários. Se examinarmos a história, poderemos obse~

var que os movimentos sindicais tendem a ser os primeiros interes
"sados,. O Brasil assistiu a uma evolução atípica porque os fundos
de pensão foram aqui instituídos sob o regime autoritário: é preci
so corrigir erros, mas não eliminar o sistema de previdência priv~

da.

3 - Mô nr " _ 1nstituição da previdência privada complementar,
não á aquitativo permiti-la no setor privado e proibi-la no s~

tor públiéo. Diferentemente de outros países ocidentais, é pr~
vável que o Brasil, nos próximos anos se mantenha por necessi
dade econômica um grande número de empresas estatais. Aos em
pregados destas devem ser abertas possibilidades de remunera-
ção total semelhantes à do setor privado. O raciocínio pode
ser estendido ao funcionário público celetista que não deve
ser prejudicado por servir ao Estado. g este, aliás, o exemplo
de outros países; os estados e o governo federal dos Estados'
Unidos, provavelmente o caso extremo da ideologia privatista ,
mantém, no entanto, fundos de pensão para seus funcionários.JUSTIFICATIVA

- Aplicam-se aos servidores públicos civis
o disposto nos ite~s 111 a V, VII a XI ,
XIV a XIX e XXII do artigo 29, bem como
o disposto nos arts. 59, 69, 79 e 89.

"Art.

~ 781305-4
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A inserção deste artigo se justifica por uma ques
tão de técnica legislativa, pois aos servidores públicos é destina
da seção específica, bem como em'face de os dispositivos do arti;

go 29 , omitidos na enumeração acima, serem inadequados aos servi-
dores.públicos. '

4 - Do ponto de vista macroeconômico é extremamente convenien
te para a economia nacional que a remuneração total do trab~
lho não se limite a direitos salariais, mas que seja composta
destes e outros direitos com a realização a longo prazo, que
garantem a ~ormação de poupança individual em fundos coleti
vos. No caso brasileiro atual os fundos de pensão·do setor pú
blico já constituiram um patrimônio de 180 bilhões de cruzados
essencial para o financiamento do governo através das ap1ic~
ções compulsórias em obrigações do Fundo Nacional de Desenvol
vimento e voluntários na dívida pública f~dera1 e estadual.

DA 781306-2 \
CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA

tr!i'AI'ITltlO~
4 PMDB AUTOII'---------------

OEPUTAOO ALOYSIO TEIXEIRA

• PLINÁJtIO/CO.. ISlÃO/.u-co....áo'---------__ ~O"T"~:-éJ CO/lISSÃO DE ORDEM SOCIAL J tou 06J87J

~----------------Tf:JCTO'..UST1'ICAÇio,--------------,----,

~ã outra redação ao Artigo 29, parágrafo 29
,

parágrafo segundo - O seguro-desemprego será fina~ciado por parcela

do Fundo de Seguridade Social (Art.34) ~ constituirá um fundo de
garantia cole~iva do emprego.

Emenda ao artigo 59

SUPRIME INTEGRALMENTE O ARTIGO 59

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

bl A aplicação do dispositivo acarretará grande impacto financeira no

sistema previdenciário. porq48 implica em duplicar os gastas com a

renda mensal vitalícia e os benefícios do PRORURAL. Esses benefícios

estão hoje no valor de 50% do saláriQ-mínimo, porque referem-se a se

gurados que não contribuem para o sistema diretamente. e necessário 

manter-se tal diferencial entre os regimes contributivos e não contr!

butivos. para que haja estimulo a qú~ o trabalhador de baixa renda i~

gresse ou mante~ha-se no regime contributivo. Com a universalização 

da assistência médica e a -axtensão rla r~nda mensal vitalícia a todos

os in~álidos B maiores de 65 anos, sem outra fonte de renda, garantir

piso de um salário aos beneficiários não contribuintes terá o efeito

de desestimular a formalização das relações de trabalho e a filiação

ao sistema previdenciário. já que o trabalhador de baixa renda não

~não terá interesse em.pag~r o seguro 'social. s~ tem'os principais bs

nef{cios no mesmo valor,- gratui~amente.

d) A legislação vigente já garante piso dos benefícios relativos aos

segurados contribuintes no valor de 95% do salário-mínimo.

a) Contraria princípid universal dos sistemas de seguridade social de

que o segurado não pode ser melhor rem~nerado na inatividade ~o que 

percebia em atividade. Como um grande número de segurados ativos rec=

bem um salário-mínimo~ ~enos o desconto previdenciário de 8 15%, seU

provento .como inativo (aposentadoria, auxílio-doença) seria melhor, 

neste valo~L-q~e salário em atividade.

c) Está em fase final o projeto da_Executivo que estende o regime co~

tributivD urbano aos trabalhadores. Furais~ em que estes ter~o acesso

aos mesmos benef!cios urbanos, mediante pagaménto de alíquota redUZi

da sobre o seu saláyio, A aprovação do dispositivo inviabillzará tal

iniciativa por garantir. sem ~nus. à grande maioria dos traQalhadores

rurais o benefício que teria no regime contributivo: Evidentemente. 

isto acarretará ônus adicional para os qema1s contribuintes, que te

rão de financiar a liberalidade proposta no artigo.

~DAT'-mJ09I06J8"L.

DEPUTADO ALOYSIO TEIXEIRA

DA 781307·1

Disposições Tra~sitórias

Justificativa

1 - A constituição de fundos de pensão no setor público 'com pr1V1
légios abusivos não deve implicar a ~upressão da pos~ibilidade de
empresas estatais e instituições correlatas patrocinarem tais fun
dos. Uma primeira tentativa de disciplinamento já foi avançada p~
lo Dec. 93597/86 que procura corrigir, ainda com imperfeições, si
tuações indesejáveis, mas somente ao nível das instituições do go
verno federal. ~absolutamente imprescindível que a Lei aperfe5çoe
os princípios emanados neste decreto e estenda as limitações às
instituições vinculadas aos governos estaduais.

Art•.• A lei determinará as condições em que recursos públicos, in
clusive receitas de empresas estatais, sociedades de economia mis
ta com participação dos governos federal e estaduais, autarqu~as e
fundações instituidas pelos governos federal e estaduais, poderão
ser utilizados na constituição ou manutenção de entidades de previ
dência privada.

Suprimir'o art. e incluir nas disposições transitórias
o que se segue:

Emenda ao art. 61

Não há razão para onerar o setor público com a instituição de uma

administração própria para o subfundo~ Seria tornar complexo um

processo onde 'é suficiente definir o destino final do recurso. A u

tilização transi~ória dos recursos pode ser tratãda no âmbito da re

gulamentação das aplicações do Fundo de Seguridade Social, sem ne
cessidade de outros custos administrativos.

A a~~istração_dos re.feridos recursos deve ser de responsabilida
de dos-administradores do seguro-desemprego.

.....---------- '1.INÁIUO'GOIlISIÃO'.uaco....Io- --,

VII - COMISsAo DA ORDEM SOCIAL

1:1----------------TUTO/"uSTI'ICAÇlo----- -,
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JUSTII'ICAÇAO

E dever do Estado assegurar e fornecer as condi
çlJes II'lInirnas para que os indivIduas e as coletividades se in.te
grell de forma ativa e plena na sociedade.

A preservação da história e culturas dos povos /

depende fundamentalmente do estudo e conservação das suas lín.-I

guas; as comunIdades indIgenas devem integrar-se à sociedade I
brasIleIra, mas , de modo a p r eaervar o seu conteúdo h!stórlco-/
clutural, a r1m de Que possam sobreviver corno nações que po,!

suee a sua pr6pria identidade.

ParáQrafo único- O ensino básico para brasilei-I
ros será minist.rado em português, exceto nas comunidades indíg!:.
nas, onde será especialmente adaptado às suas culturas, e 1ecl.2
nado nas línguas nativas, facultando-se àqueles que aSS1.1n o de

sejare~, o estudo da l1ngua e culturas nacionais."

"Àrt •••• 0 ensino é obrigatótio para todos,· dos

OÓ (seIs) aos 16 (dezesseis> cnc s de idade , e incluirá a habil!
t.ação pala o exercício de uma atividade profissional.

seguro coletivo de éâráter

DA 78 13()g:.7

JUSTIFICATIVA

EMENDÁ AO.~RTIGO 58 - Dá nova redação
Artigo 58 - A Previdência Social manterá
oomplementar.
parágrafo único - SUPRIMIDO

_- ~I tJY9/~~7ã1J

O custeio do seguro coletivo complementar deve poder compôr-se não
s~ de participações individuais como também de contribuições das
empresas empregadoras. t a única forma de viabilizar a previdên
aia complementar para trabalhadores de pequenas empresas que dese
J,em provar tal cobertura.

~~ONSTITUINTE ALOYSIO TEIxEIRA
I~-----------------------'m PLINáIUO/CONIIIÃo/.UICOMl.do

~ .(:OMISSÃO DE ORDEM' SOCIAL

Inclua-se no anteprojeto de texto consUluclo- I
naí , na parte relativa às Populações Indígenas, o seguInte dis

posiUvo:

EMENTA

Reconhece às Nações lndígcras o

dlreit~ 'ao uso exclusivo das suas pró
prias línguas. e dialetos.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

'~--_------------- TEXTO/.lUSTlrICl.çÃO'------------------,

'EMÉNDA 781313·5 -1••TOO-,--- - - - - - -

fÜ CONSTITUINTE ULDURICO PINTO.

...,.,r---------- PLf.NÂ~ro/co"'lssÃo/auBcO..I.sSÃO----------___,

tr'AftTIDO=]
• PMD8

~DAT'~091 06t8?

lLl Emenda ao Art. 32 - Item II

Substituir o Item II pelo que se segue:

Art. 32 '"

II - equivalência das obrigações, beneficios e serviços para os segurados urba

nos e rurats,

mr---------- 'LI.áINO/CD"I.~io/'U'CO.I"io -,

VII-Comissão da Ordem Social

8ENDA 781310-1
~ Const,ituinte Aloisio )ei~;;ora

r.r---------------- TUTO/olU.TI'IC...çio ~

JUSTIFICATIVA

"Não e justo nem viável estabelecer pura e simples uniformização e equiva

lência dos beneficios urbanos e rurais dada a inexistência de recursos próprios

que custeiem estes últimos. Será mais apropriado prescrever-se a equivalência

{Ia obrigações, beneficios e serviços, com 'o que poder-se-ã estabelecerem-se as

&ases para se chegar ~o objetivo visado de forma racional e',equitativa.

lMENDA 781311-9f Constituinte
,

'::T---------- 'uNÃ"'o/coM.s.lo/.u-cOMlldo-----------.,
VII - Comissão da Ordem Social

tr'''IlTIDO~• PMDB

-Art •••• O português a língua nacional do Dra-/

s110

Parágrafo único- As Nações Indlgenas têm direito
ao uso exclusivo às prõprias línguas e dialetos."

.JUSTIFICAçno

. Conquanto a grande maioria da população braslle!
J:B use a língua portuguesa corno veículo de comunicação social e

cultural, devemos salv';guardar os direitos óas minorias, permf
tindo ~os indígonas a preservação das suas línguas, dialetos e
culturas. assegurando-lhes. _por esta forma, suas identidades /

culturais e

A compreensão da hist6ria e cul turas do nosso P.Q.

YD, pasaa pela preservação do palrimõnIo linguístico das Nações

Indígenas.

r::"I---------------- T~)CTO/"usTI'rcAçio---_---_---------

EMENDA AO ARTI GO 31------ -- -
Substituir a redação pelo que se segue:

DA 781314-3
CONSTITUINTE HORAcIO FERRAZ

Art. 31. ~.1!ar~!1tida, na forma prevista em lei, a seguridade social, compreen

dendo seguro social, assistência social e assistência ã saúde.

JUSTIFICATIVA

'LE..Á~IO/CO"'lS$ÃOI'U'CO"'ISSÃO-----------) r-JAfAJ:]

r.:"I TUTO/,fUSTlrlCI.t;;,O-------------....:..--___,

AcTescente-se onde couber os seguintes artigos:
. ~ desejável que o texto constitucional sej,a tão conciso quanto possi

• vel, devendo-se evitar, .portanto, expressões retóricas e inõcuas.
'!Art_ _ S~o estáveis, após dois anos de exercicio,o

ser~idores nomeados por concurso o

~arágrafo Unico - Extinto o cargo o servidor
estável ficará em disponibilidade remunera
da, com venc.ímentns integrais."

A demissão será aplicada ao servidor está
veol:

I - em virtude de sentença judiciária;
11 mediànte proces~o administrativo, em que

lhe seja assegur~da ampla defesa.

"Art •

t'PMi'AltTIDOFl
MDB - BA

~D'T'7ã71lJ9fVIJ87

iA 781312·7 I

CONSITUINTE ULDURICO PINTO

I~~~~~J~~;!~~"-~_ AUTO.':--- --,

..r---------.......L~",('llO/cOMIS.sÃo/.u.co .. la.sÃo- ~

COItISSIIO DA' DRDIõM;.SOCIAL
r;-r---------------'---- TEXTO/.luSTlrICl.çAO------ -,

APAPTE-SE AO ARTltO 67 DO SUBSTITUTIVO

EMENTA

Define a obrigatoriedade do eos'1
~no fundafltental, ministrado ee português,
ressalvada a autonomia' cultural das •Na

çiJes Indígenas.

Inclua-se no anteprojeto de texto constltucio- I

~~ .~~8rte rela~~vB à Edu~~ção, o segul~te di spasI tivo:

JUSTIFICATIVA

A.estabilid~de no emprego, assegurad~ aos trabalhado
res nos termos estabelecidos no art. 2Q , inciso lI, não pode ser I
mesma a ser adotada para os servidores em face, principalmente, de

sua forma de a~missão.



ventos para a
lUar.

CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ

""" Pl.EHARIO/COUISSÃo/sU8COMtSSÃO---------

Indiscutíveis própositos sociais justificam previdên
cia privada sem fins ~ucrativos, de caráter complementar, distinta
da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da
posição de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos i
deais sociais e na preecupação de poupar para prover ~ sobrevivência,
? invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na
unidade do direito previdênciário brasile~ro.

A sociedade precisa readquirir confiança dé q~e leis
votadas pelo Congresso Nacional, como foi o caso da lei 6.435/77,que
regul~mpnta e fiscaliza as at~vidades das entidades de previdência
privada, serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um m!
lhão e oitocentos mil t,abalhadores brasileiros apoiados por setece~

tas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de just!
ça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após lon.

90 S anos de estudos, debates e negociações com os empresários e au- r

toridades do Pais atingindo hoje uma população assistida de cerca
de seis ou mais milhões de brasileiros.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do Substitutivo da Comissão da
Ordem Social, a expressão "DE FINS LUCRATIVOS", ficando o referido
ar. 61 com a seguinte redação:

"Art. 61 - E vedada a aplicação de recursos públicos,
inclusive as receitas de empresas esta
tais, para construção ou manutenção de en
tidades de Previdência Privada de fins lu
crativos."

Jf1ENDA~751316-_

,."., r- TEXTO/~lJSTIFICAÇÃO----------------_.I

TUIO/.lUSTIf'ICAÇÃO I
Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação: .

"Art. 13 - O se.rvidor, qualquer que seja seu regime jU'

rídico, será aposentado: -1'
I - por invalidez;

11 - compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade pai
'ra o homem e aos 65 (sessenta e cinco) para a mulher; -j

111 - voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) anos doi
serviço para o homem e 30 (trinta) para a mulher. i

§ 12 _ Os prazo~ referidos no inciso na ficam reduzi -I'

dos em cinco anos para os professor~~. II
.§ 22 - Não haverá aposentadoria em cargos temporários. il
§ 32 - São equivalentes os critérios e valores dos pro'!

aposentadoria e reforma no serviço público divil e mi ~l

§ 42 - O tempo de serviço federal, estadual, municipal I
pu do Distrito Federal, da administração dire~a e indireta, será com-I
putado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilid~

de, na forma da lei.

o .servidor, g~ralmente é admitido através de concurso
público, o qu~ difere frontalmente do recrutamento observado na área

privada-.

Em razão dis~o, esta ~menda prevê a estabilidade e a
forma de de~issãq somente em casos' como os prev~stos nesta proposi

ção,

I'Lf.H.\Il:IO/COlUSsÃo/su.COil.3SÃO-----------

~NDA 751315-1 .~ -, AUTO'[J CONSTITUINTE HoMcro FERRAZ -------------,

professores
magistério,

JUSTIFICATIVA

O § 42 visa permi~ir a contagem, para todos os efeitos,
do tempo de serviço prestado ao Serviço Público, sem estabaLecerem-sé

distinções. t que o Serviço Público é um todo e assim deve ser con
siderado, no que concerne ao tratamento a ser concedido a seus serv!

dores.

.__.~

Dê-se ao ~tem IV do artigo 11 a seguinte redação:

"IV - os cargos em comissão ou funções de confiança se
rão exercidos privativamente por servidores públicos, exceto os de
chefia do gabinete e de direção ou assessoramento imediato da autor!
dade máxima de cada órgão ou entidade~"

JUSTIFICATIVA

Nem todos os cargos em comissão e funções 'de confiança
devem ser exercidos por técnicos ou profissionais. Há aquelas ativi

dades iner~ntes aos cargos e ,às funções de confiança que são meramen
te administrat~vas e de pequena comnlexidade, o que não aconselhator
ná-Ias privat~vas de ocupantes de cargos de "carr~ira técnica ou pr2
fissional", expresaão esta não muito significativa, já que os inte
grantes de determinada profissão podem ser têc?icos.

O eXercic~o desses cargos e funções pode ser restringi
do aos servidores públicos, de fOfma geral.

Por outro lado, a expressão "confiança'direta" nãó iden
t~fica quais cargos ou funções não serão providos apenas c~m serVid~
res pÚblicos. Parece-nos devam ser excepcionados os de chefia de ga
U.l.llcte do dirigente e os de seu assessoramento imediato.

A formulação. radicalizada não distingue o joio do
. trig~, atingindo instituições'de indiscutíveis prápositos sociais,

'que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas •
gesprotegidas, geram poupanças, abrem-frentes de emprego e dinami ~ .~,
zam o desenvolvimento econômico nacional. 11

eMf.NDA 751317~a., A[!JC AUTOR

'cONSTITUINTE HoRACIO FERRAZcr----------- J>LEflAA10/CONISSÃo/sUIICO"'15SÃO----.---__• - -] [=J---;U'-zjl
1":'1,-------;=------'.....--- TEXTO/.lUSTIFlÇAÇÃO

se
or-

que
que

al-

A aposentadoria de servidor público estatutário difere
daquela concedida ao servidor público trabalhista, que se inativa com
base na Lei Orgânica aa Previdência Social.

A redação do artigo 13 poderâ enseJar polémica de
dem interpretativa: seu alcance se restringe aos estatutários ou
estenderia, inclusive, aos trabalhistas?

Pretende-se contemplar os ~ervidores estatutários e
trabalhistas, senao conveniente, portanto, precisar a idéia. Deve a

expressão "qualquer que seja seu regime jurídico" ser colocada após
o vocábulo "servidor", para aclarar a redação do texto.

O termo "valores" é vago. convém precisar que são os
valores dos. proventos.

Aliás, a atual Constituição assegura aos
aposentadoria aos 25 e 30 anos de exercíci~ de função de
o que não está sendo mantido.

Daí a inserçãq do § 12

Observe-se que á redação dos artigos 13 e 14~

lei ordinária estabeleça exceções às regras de aposentadoria, no
se refere ao tempo de serviço, como já se verifica em relação a
gumas categorias.
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l~ .1Sl li . .u'oo---------I ~PFL.~,
C- CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ . ~ ~
~-- PLEN;.Rl0/cOMlsaÃo/suICOMI'iSÃO-- _

l:J

gos. Portanto, não será posslvel a acumulaçao de "funções" o~:.empr~

90S" públlCOS, p01S não eXlstir~o.

Por outro lado, o termo "públicas", colocado depois de
"funções", pode induzir o intérprete ao resultado de que os cafgos:
empregos e proventos não serlam, tão-só, os pertinentes ao Serviço

Público.

Modifique-se a redação do item V do artigo 11, na forma
a seguir:

Grafar os tiermos "horário"'e "matéria" no plural.

"V - a remuneração dos cargos do Poder Legislativo e do

Poder Judiciário não poderá ser superior aos pagos pelo Poder Execu- ,
tivo , em razão de cargo de atribuições iguais ou assemelhadas;"

l~r -"PFL~-J

r:" --;'::L:J

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao item; III do artiso 11 a seguinte redaç:~': . ----'1
"111 -, a União, os Estados, os Municlpios e os Territó

rios instituirão regimes jurIdicos únicos para os servidores da Admini~

tração direta, autarquias e fundações, bem como planos de c~assificação

e retribuição, abrangentes de cargos efetivos e em comissão;

PI..II!:NAllIO/cONISSÃo/sUlcOMllaÃO---------_-,

Deve ser modificada a redação, a fim de evitar que os

Poderes Legislativos e Judiciários majorem a retribuição de seus seE

vidores e os Poderes Executivos se vejam compelidos a rever a remun~

ração dos respectivos servidores, para acompanhar a daqu~les.

Vez que se prevê a criação de um reglme Jurldico único,
não faz sentido fazer referência a "empregos".

JUSTIFICATIVA

,S1ENDÀ 7S1319..4~ ~u.uo' _
~ CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ- I er:=PFLo~,

~ }~-~

Altere-se a redação do item 11 do artigo 11, nos seguig
tes t..~rmos:

"11 -'a admissão ao serviço público dependerá sempre da
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e tItu
los. A lei estabel~cerá os limites de idade para inscrição do candi

dato, de acotdo com as 'peculiaridades das atribuições do cargo."

JUSTIFICATIVA

Não são incluidos no regime jurIdlCO único, em sua reda

ção originária, os servidores das autarquias e dos Terrltórios Federais, I

que, também, se constituem em pess~a jurIdica de direito_público. ,os m~ II

tivos que justificam, para as outras unidades da Federaçao, se cr~em r~

gimes jurldicos únicos (um para os servidores da administração direta e

outro para os da indireta) existem, da mesma forma, nas autarquias e

Territórios.
A expressão "plano de classificação de cargos e de carrei-

ras" 60~tém improprieqade, pois as carreiras serão constitu!das de car

gos e empregos. Não cabe a distinção que se verifica. parece-no~ deva
ser a referida expressão substituIda por "planos de classificaçao e r.-
ri~uição de cargos e empregos". Os cargos e empregos comporão as ca~-

reiras.

~," .1.t- r4 ..UTQ"--------------~
DEPUTADO ANTONIO CARLOS ~ENDES TIIAME

~_:.-- ..:... TElCTO/olUSTIFlC...çio--------------,.--.......

_.+---------- fOLUUIO/cCM.ssic/aulcoMISdo------------,
CO~ISSÃO DE ORDEM SOCIAL

I
I,

A inserção, após o termo "oeculiaridades", da expressão

"das atribuições", é sugerida, a fim de orecisar melhor a idéia. Não
ê o cargo ou emprego que é peculiar, mas as atividades é que o são.

mr---------- "LtNAltl0I,COli.ssio/SUICONISSÂO

,ê

~.~~.'l~U2Ow§L .u ••o- -,

E!J CONSTITUINTE HOMCIO FERRAZ I r='PFLo=-J

1..-------- ) C"'7]
r.lr---------------- Turo/olusTIP"ICAÇio --- -, DO Meio Ambiente

Inclua-se onde couber:Altere-se a redação do artigo 12, nos seguintes termos:

"Art. 12 - t vedada a acumulação de cargos e proventos
públicos, exceto:

I - a de dois cargo~ de professor;

11 - a de um cargo de professor com um técnico ou cienti
I fico ou de magistratura.

§ 19 - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é peE
mitida quando há co~patibiiidade de horários e correlação de matérias.

JUSTIFICATIVA

Art. - A lei regulará, mediante prévio levantaMento ecoló
gico, o aproveitamento agricola de terras sujeitas a intempéries

e calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de r~

ceber incentivos e auxilios do Governo.

Justificativa

O àrtigo e~ tela 'constava da Constituição de 1967 e, pos

.slvelmente por um lapso/não foi mais contemplado no atual ante
projeto. Sua exclusão seria u~ retrocesso.

í

i
I

Devem ser suprimidos os vocábulos "funções" e "empre
gos", já que está sendo prevlsto regime jurIdico único e plano 'de
classificação e r~tribuição de cargos, onde existirão, apena~ os ca~



Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
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r::"I---------------- n:)("Q/..U9TIFICAl;Ã.o----------------~

tA 75132j,.2.;:
_ ;, DEPUTADO ANTONIO CARLOS·ul1ÊNDES' TI/AME

"'"- ---"=- --Jl E/ATALJ.ill"'--.......------- 'LINÂ,,,O/CONISSÁO/lIUICOMISSÃO:C' COMISslío DA ORDEM SOCIAL
\ ....,.....----------- TuTo/olunI1Ic..ç,i,o ...,

Suprima-se o artigo 90.

DO MEIO ~~BIENTE

SUPRIMA-SE O ARTIGO qS. JUST.IFICATIVA

Torna-se desnecessário, por redundante e pelo anacronismo da formulação, o art.

90, em virtude dos dispositivos dos artigos 88 e 89, incisos I, II, IV e VI.

Justificativa

Estaremos, se for aprovada esta prerrogativa de ação a
das Forças Armadas na Segurança Interna, retrocedendo e criando s~

tuação muito mais autoritária que a prevista eM qualquer ditadura,

~is seria um precedente inadMisslvel papa ingerências e intromis
sões de toda espécie e sob qualquer pretexto.

O ambiente ecologicamente equilibrado pressupõe a proteção dos processos vitais
nele abrigados, por conseguinte flora e fauna, pois tais elementos são inadis
sociáveis, na moderna e científica visão ecol~gica. A cadeia. trófi",a exemplifi
ca a interrelação simbiótica entre flora, fauna e meio fí,sico.

Os dispositivos contidos pelos incisos I, II, IV e VI, do artigo 89, determinam

ações obje'uv~s e concretas, que não poderão prescindir de medidas para prote
ção da flora e fauna ( manejo ecológico, preservação da diversidade do patri
mônio genético, proteção aéreas, gerenciamento costeiro e desenvolvimento

sustentado de recursos naturais).

.... ,..... TEXTO'olUSTlflCAÇ;,O -,

Altere-se a redação do artigo 98. caput :

O artigo 90 repete, na gasta e antiquada fórmula - proteger flora e fauna

o que está implícito em disposições anteriores.

~~DA 751327-:>~,:tJ Deputado Antonio Carlos Mendesu'~'fiame )

Altere-se a redação dada ao artigo 89, inciso XI

r.:-r TEXTO/JUSTIFICAÇi.O ...,

""--,,..-..,--..,._-,--::-...,..._=- PLENARIO/CONISSÃO/SU8COMlssio--:------__~[:J Comissão de Ordem S.aci al _.-J

Deputado I\J;ltonio Carlos Mendes Thame

"Art. 98 - As práticas e condutas lesi~, ou~ coÍoguem em~ o
ambiente, bem .como a omissão e desídia das autoridades competentes para sua
proteção, serão consideradas crime, na form.. da lei .•. "

w,---------- PI.r:H.."lo/eOMI5SÃO/SUICOMISSÃo-----------

,~ Comissão da Ordem Sot::ial

JUSTIFICATIVA

Propõe-se a susbstituição da expressão "deletérias" por "lesivas ou que
co!oQlJem em risco";' por não ser aquela expressão consagrada pela legislação

anbiental brasileira; e acrescenta-se o riscó ambiental, como hipótese para carac-
, terIzação do crime ambiental. .
I'

Xl _ promover a educação ambiental em todos os níveis de

ensino".

. JUSTIFICATIVA

X e XI do artigo 89:

Educaçâ,) ambiental já está tornando-se expressão de uso corrente ~ largamente

aceita, em textos técnicos e nos meios especializados. Convêm mantê-la pela sua

simplicidade e par« evitar o pleonasmo " meio ambiente".

Dá n3v3"re~ação"as alín3as I, .IV, VII, VIII,

________ PL'E".c.Al0/::.,/llISS"i.olsUIlCOI.lISSÃO-------------,

~DfM SOCIAL

r:J
I

EMErfDA 751328-3 '
P DEPUTADO VALT~R PEREIRA

r;-r---------------- TEXTO/JUS'"IF'ICAÇÃO------------------,

Mendes Thame

DA 751325-gi-

Art. - Nenhum tributo incidirá sobre as entidades sem fins

lucrativos dedicadas à defesa dos recursos naturais e do
., ambiente.

Transfor- se em artigo o atual parágrafo único do artigo 96, do Substitutivo

do Relator:

;:,,- .:.... '1.IN.("lO/co..IUio/.u.COlllssio~~ ~

Comissâo da Ordem Social - VII

1':"1,-------------'---TEXTO'olUSTlflcAtÁO----------------...,

JUSTIFICATIVA
"Art. 89 -

A presente emenda decorre do Pedido de Destaque para a Emenda 7DD395-1 apresen
tada ao anteprojetc da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, relativa

ao artigo 45, atual 96

'una vez aceita a emenda susbtitutlva apresentada, sob forma oe destaque, para a
redação dada ao artigo 96, verifica-se que o Parágrafo único passa então a reque
rer tratamento autônomo, por const rtuír-se em matéria distinta - "imunidade tri-

butária - em benefício das entidades ambientalistas.

•••••••••••••••••• : ••••• o ••• ' ••••••••••••

I - Ma,~e4 os p:oc~ssos vitais, indi~pe~sá

veis para garantir a perenidade da vida e" o manejo ecológtco~~sp~

eles e ecossistemas.

IV - Definir, em toda~ as unidade~ da Federa
ção, áreas naturais e seus componente~ a serem especialm:nte pr~



'tegidJS, vedanpo qu,lquer modJ dé'utilização ~ue compromete a in

tegrida1e dos seus atributos relevantes.

,VII - Esta:Jelecer o mont t oramentc da q'Jalid~

d'l a~b\e~tal, com p:iorid~je para as áreas críticas, potencialme~

te sujeitas à ágressão ambiental, median~e red,~s de vigilânci~ e

cológica.

Sabe-se que nenhuma instituição assistenciãi consegue suprir a ausência
da família, portanto o acolhimento do menor no seio de uma família substituta, atra
vés da adoção, tutela ou simples guarda é altamente recomendável. -

Somente como, último recurso deve-se encaminhar o menor às instituições
assistenciais, públicas ou privadas, pois, por mais bem aparelhados que sejam, care
C~ do carinho desfrutável no ambiente onde é desejado. r:

De qualquer maneira, direta ou indiretamente, recolhendo os menores sem
pais ou responsável; punindo os causadores do abandono dos infantes ou encaminhando
-es às famílias receptoras, a tarefa do Estado é das mais altaneiras. Dela depende
o futuro da nação. Daí a necessidade de alicerçá-las na nova Constituição.

VIII - Controlar a produção, comercialização,
importação, exportação e uso de técnicas, métodos e s~bstâ~c\2s

que compJrtem riscos para o meio ambiente e a qualidaje da vida.

DMIssno DA ORDEM SOCIAL

11D- E livre a tl11.çio do trabalhador ao lindicato
de~ Sua respectiva categoria. .

. 53a• Os trabalhadores. e. gerol, seJe. slndlcal.lzo-
dOlo" nlo, contribuir~o COII o sa14rl0 de ua (01) dia de tra
b81ho para o sindicato da categoria a que pertencem. 05 recur
.~s"provenientes da CQntribuiç~a Sinalcal ser~o aplicadas e I
fJscallzados exclu~ivonlente pelo sIndicato, conforme deliber!,
;10 'd;-IIalorla dos trabalhadores sindlc.iiZados. ..

52a- E vedada a plural.ldada sindIcal da ..es ..a cate:'
gorla, cabendo pàra cada 1';1_0 econO'n!co, um único sindlcato,1
nu-a ae5mB base territorial. O enquadraJftento sindical ser4 I

. 'elto por ramo econOmico. O reconhecimento e a registro das I
"orglnlzaçC!es sindicaIs ser' procedido Junto ~ respectiva ent!
4ape de 411blto nacional. -

m---------- PLW1MO/GQIUSS40/.uKOlauio --.
~.'TA--:--l1

'C09/ vI!§UfJ
m----:-------------T..TO!.,IUSTI..fCA;io 'I

Adapte-se ~ ~u~-~e entre,os prlncipips do arti~i do suaSTITQI
TIVa, especialm§-te~.úaimoartigo da proposta REGULAMENTA A ORGANIZACIID
que adota o pri~írtJ;o' i~pr~porcionalid5dll~~TilIBUICIID SINDICAL:

tl. _~UI·
~-r- _~c~#
; ~:;~ .... Inclua-se no anteprojeto de texto constltucIonal, I
O 1J1~~ relativa aos Direitos dos Trabalhadores e Servidores
~ lubi~"'0$ seguintes dispositivos:

~. ;
:E ~ -Art ••••Os trabalhadore!o, incluindo os. servIdores I
~ pdbliGJS civis, se. dlstlnçD.o de qualquer espécie, t@rD:o dl-I

relto de constituir e gerir suas organizaçi5es sindicais, des_
. tlnadas a arregimentar, desenvolver e promover a defesa de I
seus direitos e interesse:-, sob a única condlç:lo de aceitar I
••us estatutos. Os estatutos deve" resguardar a autanom"la e a
lndependenc1a das or9anIzeç~es sIndIcaIs.

,-f),IENDA 7S1~30=5-

~NSTIT~INTE ULDURIC~ PINT~unm

iA 7S1329~1,,;..,
ALERCiO óins'

JUS T I F I C A C,A O

XI - Promover a educaçãJ sobre o meio ambie~

,~e e o patrimônio natural a todos os niveis de ensino.

,
J ij S T I F I C A ç n O

x - Garantir acesso livre, pleno e gratuito
'a. informações sobre a qualidade do meio ambiente e sobre proje
tos energéticos ou outros que sejam potencialmente nocivos à v!
da.

I~~I'\= ceMISSIlO OA ORD~·;~~~""·"u"."",io
= TEXTOIJUSTI'ICAQio -,

" Art. - IÔ assegurada a assistência à maternidade, à infância, à adoles
cência, aos idosos e aos deficientes.

Incumbe ao Estado promover acriação de uma rede nacional de assistência
materno infantil e de uma rede nacional de creches.

Parágrafo rlnico - As creches de que trata este attigo deverão abrigar
crianças de O a 6 anos;' sem prejuízo das obrigações atribuídas aos empregadores.

Art.- Os menores, particularmente os órfãos e os abandonados', sem pre
juízo da responsatií.Hcade civil e penal dos pais que os abandonarem] terão direito
à,proteção do Estado, com total amparo, alimentação, educação e saúde.

A presente visa complementar a redação origi

nal, dando-lhe expressões mais técnicas e assegJrando maior al-

I" cance ,

T{)do cidadão deve ter garantido no texto constitucional seus •direitos
fundamentais. Todavia, determinados grupos e algumas situações específicas requerem
do Estado uma tutela especial.

A assistêneja à mulher e ao filho desde o nascimento, bem'como a criação
de creches e equipamentos sociais de japoio à família são fundamentais para que os
homens e mulheres real ízemée, satisfatoriamente, como pais e como profissionais. IÔ ,
portanto, indispensável que a nova Constituição firme princípio 'ª respeito. Acrescen
te-se que por "satisfatoriamente" o que se quer dizer é que só assim as pessoas te=
rão condições iguais de trabalho, tranquilizando-se em relação a sétls filhos, que
por sua vez.... terã(;l"Condições de desenvolvimento saudável_e digno.

'As creches não podem estar vinculadas apenas aos direitos trabalhistas.
Nilo obstante a obrigação das empresas de manter creches para os filhos de seus empre
gadoS, o Estado também deve responder pela necessidade básica de guarda e educação 
das crianças, dentro de uma linha de atendimento a realidade social brasileira.

, A-ênfase dada ao atendimento a órfãos e abandonados justifica-se pela
obrigação do Estado de suprir sua condição de carência absoluta. Acresça-se ~ue o
~e quadro que os envqlve apresenta repercussões na área de criminalidade e mar@.
M1fzação social, que cabe ao Estado evitar.
_ ' Também aos idosos e deficientes deve ser estendidá a proteção especial,

• decorrência das limitações biológicas que.. lhe são inerentes. '

'1 " Art. - Aos menores de 18 (dezoito) anos, particularmente os órfãos e
_ndonados, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal dos pais que os abandona

, é assegurada a"proteção especial do Estado no tocante à alimentação, saúde e
ação, sem discr~minação de qualquer espécie".

J' U·S T I F I C A ç A O

A maior~ jíalOPUI!!çãfil brasã.Ieí.ra está conl:ida na faixa da menoridade.
, Esta circunstância démográfica, aliada ao baixo padrão de vida da popula

llão, requer atenção especial do 'Estado. -
Na realidade?, é reduzido o percentual de famílias com renda suficiente

~ara fazer face às despesas de manutenção e educação de uma criança, principalmente .
se considerarmos que, as famílias mais carentes são exatamente as mais numerosas.
1 Neste caso, aumenta a responsabilidade do Poder Público em relação aos'
'menores, principalmE:nte os órfãos e abandonados, sujeitos à tutela do Estado.- - - - - ---_.- -

5.0- E livre a organlzaçlo de assoclaç~es ou cOllls
.oes de trabalhadores. na selo das empresas ou estabeleclmen
tos.••sn:esarlals, alnda que se. fl11ac;~o sindical.

Art••••As organlzaçGes sIndicais de grau, superior I
de cada ramo eecnêe.íce deverDo participar do processo de ela
borawSo CIo Plano NacIonal de OesenvolviCl'lento. nlts .att6rles /
que conte.ple. seu respectivo setor.

510. Aos sindicatos de: trabell1adores caberá o dlre,!
to de 1ntervençlo democrática no' 4mbito da ellpresa, diretame,!l
te Ou atravlSs de comissaes sindicais, vlsq.ndo a deresa de I

~!Ils_.!nt~r_esses •

1211- E lIvre o estabelecilllento de relaçlles..e eccpe
raçlo fraterna com organl:sçlles sindicais de outros paIses, I
be. coa0 filiaçlo a organlzaçlles sincUca!s internacfotlals.

5J~- Aos dirigentes de sindicatos de trabalhadores.
inclusive das cotnlsstles de e~presa. alélll da estabilidade no I
..prega. serlo assegurados proteçDo e prerrogativas contra I
qualquer tipo de violêncIa às liberdades sIndicais e de cons
trangimento no exerc!cl0 de' suas ruo;aes. .

.:
1_0- Os sIndicatos poderao representar os trabalh.

dores perante 05 Ótg:los públicos, inclusive na qualidade de I
.ub.t1tuU~ processuals perante o Poder Judiciário,

Art •...Nas entidades representatIvas de categorias
prOfissionaIs. a elelç~o se dari1 de torrfla dellocr4tica-, por s~
tr.Oio universal direto e escrutlnlo secreto, adotado o crlt~

rio da proporclonalldade na c'onsUtulçlO dos seus 6rgaos dlr!:. ,
tlvos, .ssegurando-se I partlclpaclo cfl-acr4tlcl de todos. ,
ainda que .inorlt.rla..nte.-



w -ComIssio daOrdem lodII •.~"

.1lISTII'Il:AÇIlO 'JUSTIFICAÇÃO

H. cõnsolldaç!o do Estado de dIreIto cÍellocrdt1co de
ve ser .ssegurado o direito la liberdade de assoclaç:lo e arga:
nlz.çl'o dos diversos segmentos constituinte da sociedade bra
sJ.lelra. Aos trabalhadores, Como parte constituinte da Ilesma
-, ••ls ainda, COIlO produtores da ;riqueza nacional, I! fndls-1
pllns4vel a livre assaclaç:lo e organlzaçfto, garantida a sua I
unicidade orgAnlca, para que possam defender e lutar por seus
pr6prlos interesses.

Neste sent:ldo, a apllcaçDo da ConvençUo na 8' da I
Organlzaçlo Internoc!o.,al do T:rabalho CO ..I.T.) acarretar4 a I
pulverlzaç:lo do movimento sindical, reduzindo conslderavelmen
t•• torça relv!ndlcatdrla da mesmo e, consequentemente, ele:
v.odo a do patronato, contribuindo para a _aior eXPloraçao do
trabalho pelo Capital ..

Assim , de for .. ! a assegurar a unicidade orgênlca e
_••nter a democracia no eeseo, segue a adoça0 do critérIo de ,
p~oporclonalidade na constitulçao dos seus 6rgDos diretivos-,
garantindo, ao meSlIlo tempo, a unicidade e a participaçao de',
todos, conforme a sua representãtividade_

C.be-nos lembrar que democracIa s6 ~ construIda com
• partIcIpaç:J:o de todas na correta expressa0 de sua represen_
tatividade.

As eleiçoes gérais, pelo menos num meBllO ramo de prOdução;

terao o m~ri. to de contribuir para a unidade do sindicalismo,

propiciarão melhor ordenamento do prooesso eleitoral e do traba~

lho coletivo das diversas entidades que compõem as federações e

confederações.

:f.MENDA 781334-8
. - . - AUT.. I m-=:P·"DTI··T~f: DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAO . ~ ~

PLINÃluo/cOMISIÃO/lUICOMIUio-'------------,

COMISsiO DA. ORDEM SOCIAL
= Tl:XTO/olUSTlfICAÇio ---."""""i

r;-r---------------TUTO/olUllTlfICAÇio--------- -,

Dar ao Art. 211, item XYIn a seguinte redação:

PI..f;NAIlIO/eOMlSlio/aUleOM.llio--_,.,.-______ DATA

comsSÃo na. ORDEM SOCIAL I tb9""J 67ã7J
Dentro de cada ramo de produçao, as eleições

serao simultâneas em todos os e:mus de enti

dades sindicais, ajustando-se a coincidência

dos mandatos atuais, como dispuser à lei co.!!!

plementar."

JUSTIFICAÇÃO

"Art.

"Disposições ~sitórias·1

Incluir em "Disposições Transi tór:l.as", cor.respondendo ao
inciso I do art. 5a,

AUTOIl----- _

- Licença re~nerada para o casal após o nascimento de cada filho,
antes e depois do parto, sendo para a gestante, por um per!odo '
não inferior a 120 (cento e Vinte) dias, e para o pai por um
per!odo não inferior a 60 (dessenta) dias.

EMENDA 751331-3,
~ VImILIO GUIV.ARÃES

As eleiçoes gerais, pelo menos num mesmo ramo de produção,

te:rão o m~r1 to de contribuir para a unidade do sindicalismo,

propiciarão melhor ordenamento do procàãào eleitoral e do traba

lho coletivo das diversas entidades que compõem as federações •

d

~'AIlTlDO'~.
PT_MG

AUTOIl----- j

'----"===-=-::=-===- -JJ rrl6
A

787J
W 'l..lNÁIlIO/COMISa1o/IUlCOMlldo

[- coxrssro na. ORDEH SOCIAL

.EMENDA 751332-1
rvn~ILIo aunlA1«Es

acrescente onde couber

Art. - g assegurado aos empregados da empresa, bem como à entidades
e sindicatos que os representa, ter acesso a todas as infor~

ções referentes ao seu desempenho econômico e a seu processo
produtivo.

JUSTIFICAÇÃO

"XX - proibição de trabaJ.no em atividades ilnsalu1;>res ou pe1"1
gasas, salvo lei ou convenção coletiva que; al~m dos
controles tecnológioos visando a eliminação do risCO,
promova a redução da jornada e um adicional de remune
ração incidente sobre o salfl:rio contratual; a legisl'ã
ção espec:!fica sobre trabalho insalubre, perigoso ã
penoso será autoaplicável, admitido, a posterior!; o
recurso dos interessados."

O inciso XX do art. 2a passa ~ seguinte redação:

= Tl[XTO/olUITI'ICA~io------------'---~

F PA
1'!:T I IlO-'

4 P D T _
J

~.AT'~

"oat 06..LID'J

o chamado "segredo comercial" sempre foi uma arma utilizada pelos
capitalistas contra os trabalhadores. Cumpre aboli-lo.

JUSTIFICATIVA

Incluir em bDisposições ~sitórias", cor.respondendo ao
inciso I do art. 5a l

,..,.., 'L&NÁlllO/cOMllllo/luaeollll.lio-----------,

COMISsiO DA ORDEM SOCIAL
...... TUTO/olUITIP"CAOio -,

'EMENDA 781333-0 AUT••---------,
pa DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAO

"Disposições ~sitórias"1

"Art. Dentro de cada ramo de produção, as eleições

serao simultâneas em todos os e:mus de enti

dades sindicais, ajus:f;ando-se a coincidência

dos IIlandatos atuais, como dispuser à lei c0!!f

plementar."

De acordo com cr esp:ír1to do relatóriO, visando a res

guardar o homem das atividades insalubres e per~gosas; con

cluímos que a aplicação automática da legislação proteoioni~

ta deve ser fixada; 13em embargo de que possam os empregadore

dela recorrer no caso de considerarem descabida tal aplicaçã
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EMéNDA 7513.36-4
~ DEPUTADo CARLOS ALBERTO CAÓ

PLf.NÂRIO/c:OM.slio/aulcON.ltio-- "..- _

COMISSXO DA ORDEM SOCIAL

1":"I----------------TEXTO/..uennc ...çio-- __,

,EMENDA 751339·9 _.
Cf H() t\ AC IoFG 1\ ir~ e:

..LEIfÂ"ltl/CO"'IS$io/sU.CO..lssio_~---------

PiF-L
D=1

rr=;"'J:J
Dê-se ao ~nciso 111, do Art. 11 do substitutivo do

relator, a seguinte redação: A1tera-~e a redação do caput do artigo 29, nos segui~

, tes termos:

"A União, os Estados, Os Municípios e o Distrito •
Federal instituirão para os seus servidores e de suas autar
quias~em lei própria, corno regime jurídico único# o estatut!
rio".

"Art. 29 - são assegurados aos trabalhadores urbanos e
rurais os seguintes direitos, além de outros que visem ã rne

1horia de sua condição social: 1I

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Pretende-se deixar claro que o regime jurídico ún.!.
co dos servidores da Administração Direta e Autárquica é o
estatutário.

EMENDA 751337.:2
en DEPUTADO CARLOS ALBERTO C;Ó·

A ex~usão dos servidores públicos se procede por urna

qúestão de técnica legislativa, já que lhes são destinada uma seção

específica (Seção 11), da Constituição. Os dispositivos do art. 29,
a~licáveis aos servidores públicos, serão enumerados na seção 11.

Acresce o aspecto de que, na relação dos direitos que

são assegurados ao trabalhador, há os que não se ajustam ao serviço

'~~iCO' como é O ~aso dos previstos nos itens I, alínea ~, VI,XII,

,~II, XX, XXI, XXIII a'XXV, e no § 39. •

~D'T'~"o9t06J87
1":"I~----------~4----TlXTO/"UaTmc..çio_--------- __,

Dê-se ao caput do art. 11, do substitutivo do relator
a seguinte redação:

.1'l.UÂ"lo/COliISsÃo/suaCOtllssÃO-----------

... T[XTO/'"'USTlfll::".. io ~ ...,

Insjra-se~, onde couber, o seguinte artigo:Art. 11 - Aplicam-se aos servidores públicos cívis da
.união,_ Estados~ Distrito Federal, Território e Autarquias as
segülntes normas específicas:

JUSTIFICATIVA

"Art •. - O servidor público que contar, no mín!
mo, 15 (quinze) anos de serviço poderá
ser aposentado, a pedido, com remuner~

ção permanente proporcional."
Objetl~a-se deixar claro na Constituição a abrangên 

cia dI) termo servidor público.
JUSFIFICATIVA

JUST~J:'ICATIVA

l
,j .- ','.m. • -i ,
____ ~F~_.. --l:

h

_~J ['J _~~':-'-1-
ltx'(l/Ju~tlrlet.;lo-- • _

A organização da administração indireta já abrange as e!!!
presas públicas e as sociedades de economia mista, que nela devem per

man~, em virtude da natureza de suas-atividades.

Já em relação às fundações e às autarquias, nada justi

fica sua existência, como ocorre. são criadas e mantidas com recursos

do Erário e executam atividades públicas. Não há porque excluí-las da
Administração direta.

A experiência tem demonstrado que a atual situação das

autarquias e das fundações é contrária ao interesse público.

JUSTIFICATIVA

Estudos realizados indicaram ser conveniente possi
bilitar ao servidor público, -que conte no mínimo, 15 anos de serv!
ço, aposentar-se e d~dicax-se às ativida~es da empresa priváda, o
que admite a renovação de valores por parte da Administração.

Introduza-se, onde couber, o.segu~nte artigo:

"Art. Integram a Administração direta da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,como órgãos descentral!

zados, as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público.

II

PLf.:lfi,ur"c:ONISSio/suftc:ou'ssÃo - ------- - J

Insira-se, onde couber, o seguinte artigo:

A restrição se impõe em virtude de as normas atuais adm!
tirem aposentadoria dos servidores com idade em que se 'encontrem em
perfeita-hi9idez:~ísi~a e mental, estando, portanto, em nerfeitas co11
dições de continuarem trabalhando.

§ 19 - Somente se excluem das disposições deste artigo as
hipóteses previstas nesta Constituição e as concedidas por I>ntidades P:r;.!.

vadas de previdência, que não recebam subvenções do poder público, i11
c1usive de órgãos da administração indireta da União, Estados, Muni

cípios, Distrito Fdera1 e Territórios Federais.

§ 29 - A lei asseg~rará abono de permanência ao servidor

que, contando tempo de serviço suficiente para aposentadoria voluntá
ria, não tenha alcançado a idade mínima exigida ou que, contando es
se tempo e Idade, permaneça em atividade".

"Art. - Não será concedida aposentadoria voluntária, por
conta da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios F~

derais ou de instituições pUblicas de previdência social, aos segura
dos do sexo masculino, com menos de cinqüenta e três, e do sexo fem~

nino, com menos de quarenta e pito anos de idade.

EMENDA 751338·1t: CONSTITUINTE HoRACIO FERRAZ····c-------------

...----------------- lEXTO/oluSTlflCAÇio-- _
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tos letais ou danos graves e irreversíveis ã saúde de agrup~en _
tos humenoa,

§ 29 - O responsável é obrigado, independentemente da e~i!

téncia'de culpa, a"indenizar ou re~araPos danos causados pela sua
ação ou omissão.

~••T.~
'9;06~,

DEPUTADA ABIGAIL FEITOSADF

COMISSAo DA ORDEM SOCIAL

r.o----------------TUTOIJu$TIf'u:açio----- -..

n-.:......--------- ~LI[".lIlro/çallls~Ão/.U.caNlssla-- _,

DOS TRABALHADORES E SERViDORES PÚBLICOS

DOS TRABALHADORES
i!.USTIFIc..lI.TIVA:

Ac~éscente-se ao artigo 20 o' inciso nO XXVI, com a s~

quinte redação:

"Garantia de assisténcia, pelo empregador, aos filhos
e dependentes dos empregados, pelo menos até seis (06) anos de idad~

em creches e pré-eSCOlas, nas empresas privadas e órgãos públicos.

A?emelhan~a do que se propõe 9ara o meio ambiente ,retende-se

com a introduç:ão de um novo artigo e parágra~os, garantir que as
práticas e condutas delet~rias à saúde dos indivíduos e seguran 

ça dos trabalhadores se~am consideradas crime, ~azendo com que h~

jê mai~ seriedade Com o tratamento com os seres humanos.

AutClt-- _

E..'1ENDA

o art. 29 passa a ter ~ seguinte redação:

CAPITULO I - Dos Trãbalh~dores e Servidores pÚblicos

~:NDA 751345·3
~ - ,\ r.r:-.PllO··B·..··----'!
~,~~lI:LL :?EITOSA ["' P!~--l----------------'

~C.TA_::l

êov06J8U
m----------------TEllTOloflJS11'ICAÇio--- -,

rnc---------- PL.ENA,1tlO/ COalISSÃol ' uaco", ' ss i o - ,

coxrssão DA 0!'llE:4 SOCIAL

justificação

A garantia de atendi~ento até seis anos de idade em
creches e pré-escolas, como obrigação do Estado, incluido no art.3Q,

inc~~o 111 , da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Espor~es,

da Ciênc1a e Tecnologia e da Comunic~ção, Capitulo I - da Educação
Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, pressupõe a contra-partida da s2

,ciedade em assumir também como dever esse atendimento, através das e~

sas públicas e privadas.
No caso específico das empresas privadas, que são pr2

dutoras de bens, e onde está concentrada a maior parte damão-de-obr~

faz-se indispensável a inclusão desse inciso, de modo a assegurar

aos trabalhadores, homens e mulheres, a possibilidade de desenvolve 

rem seus ofici~s, com a ~arantia de local apropriado para atendiment~

de' sues filhos, propici~ndo a este~, uma formação educacional necess~

ria para que se incluam e participem como futuros c~dadãos na organi
zação social e política do país,

..... ---;_- ...--' ---'~ J

1:l~__,--- -1'CXTO/"usrt"c..çio_----------------,

~,IHtlgo 34 dê-se a seguinte" redação:

.ruSTIFICATIVA:

JI=escentando a categoria ,de trabalhadores domésticos no "cagut"
deste artigo dã-se a estes os mes~~s direitos das outras catego
rias.

são asseguradas ao& trabalhadores urbanos, rurais,
inclusive os domésticos e aos servidores pÚblicos =ederais, esta
duais.e nUnicipais, os seguintes dir~itos, além de outros que v!
sem à melhoria de Sua condição social •...U1'O.---------------

-,,....-----0--- PLIlMÁ.no/coMIS:lio/fI'UaCOllllasio- -:--: _

~SAO DA OROEM SOCIAL

'1!MENJDA 751343·7
~ Dep. ABIGAIL FEITOSA

A 5 contribuições sociais dos empregadores serão incidentes sobre

• folha de salários, e ~obre o seu faturamento ou receita.

JUSTIFICATIVA:

o montante arrecadado para PreVidência Sociai ceverá ter cama base
as verdadeiras fontes de riqueza dos empregãdo~es.

r::"I- TuTotolU'Tl'IC...çio ......

E!1ENDA

COMIssKO DA O?llE?1 SOCIAL

~IENDA

Retirar do artigo 47, inciso VII, a expressão "mediante sistema de
vIgilância ecotoxicológica".

• coarssxo DA O'!?.DE!-1 ~~~~IUSdo/.UICO"I"'iO_~ ---, -t

m----------------Tnl~/,Jun"u:..çÃo __,tCP·m'.0:J• P~lDB

AUTOR--- _

1':'Ir----------- 'l.IlNÃ"IO/CONlssão/auacOllllasio ,

EMeNIDA 751344·5
~Dé~~'ABIGAIL' FE!TOSA

Acrescenta novo artigo e parágra~os ao ~inal do Ca9Itulo II - da

Seguridade Social com a seguinte reda~ão:

Art. - As práticas e condutas deletérias ã saúde dos indivídu-

os e seguran9a dos trabalhadores, ben como a o~~sseo e desídia das

autoridades competentes para sua prote~ãol se~ão consideradas C~!

me, na ~orma da lei.

§ lQ - As prãti~as de que trata este artigo serão equipar~

las, pela lei gen~1, ao homicIdio doloso, quando produziren e~ei-

JUSTIFICATIVA,

O controle da qualidade do meio anbiente, inclusive o ào trabalho ,
não sí dá somente através de sistema de vigilância ecotoxico lógica,
mas tar.bém através de outros sistenas de v1gilânciê que não são eco

toxicológicos e que são tão inportante'quanto aqueles: vigilância i
saúde dos trabal:,adores expostos a ra!dos, vibrações, viCTilânc1a
epidermológica, etc•••
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f!:!!!...DA 751347-0 O·O.T.O

~ Dep. Abigail ~eltosa
.,.. "LCHÀ"ID/co"lssIc/SJ'CO"I$';O-~----- _,e! I Comissão de OrdeM S'6c:i'êfl'o~,

.... TuTotJUST}'ICAÇlo --,

DIs~oslção Transitória (Saúde) - ~ova ~edação -

Art. - O Fundo Nacional de Saúde teri dDta~io Inicial no mlnino ig~a

ã soma dos recursos ~revidenciários atualmente alocados ã as

slstencla mêdlca, acrescidos de i2% do orçamento da União, tendó e

vista o crescimento contInuo de sua receita.,

JUSTIFICATIVA:
,"

"111 - recusa ao trabalho em ambientes que não tiverem os

seus riscos controlados, com garantia de oermanêncla
no ernorego;

particlpa~ãó na gestão dos serviços real izados ã segu

rança e saúde dos trabalhadores. dentro e fora dos lo
cais de trabalho".

JUSTIFICATIVA:

I - deve ficar exoeclficado no inciso a·exoressão dê
acidentes do trabalho e doenças orofisslonais e do
trabalho, pois todas três constituem nosoloqlas di
ferentes;,

~ caso da Saúde, é necessár~o se estabelecer o piso inicial do F~.'

••
I1 - a informação que deve ser assegurada é a respeito

dos riscos que o trabalho representa e não a res-
peito-das atividades que comportam riscos;

f':"T---------------- Tf:XTO/.J1J:JTIf'ICAÇiO -,

que

acl-

- Novo -

I I1 - a expressão "que não tiverem seus rlsêos controla

dos "ê diferente daquela" sem controle de r.l s co!' , Esta
última dã1idéta de que os riscos não são controláveis.

IV - a expressão ~egurança e saúde dos trabalhadores ê a

abrange as questões relacionadas cóm a prevenç~o dos
dentes e ,doença profissionais.

Art.

f'MENDA 751351-8
[!J,Dep • .ABIGAIL FEITOSA

AUTOIt------- ) E~~'00:J

'LEH.. "IO/COIlISdO/SIJICOliU55ÂO-

j
tJõ9:

0 AYA
-:;7Jfi •L...__C_0_:1_I_S_S_Ã_0_D_l\_-_0_~_E_'1_S_0_C_IAL -: 09j06:f7

l'.rt. ~). Novo-

Nao constitui privilégio a aplicação, pelo Poder P~

blico, de ~edidas õ;mpensatórias visando ã imple~entação do prin
cipio constitucional de isonomia a pessoas ou grupos vitimas de
discriminação co~provada.

§ OniçQ - Entendem-se corno medidas co~pensatórias

aquelas voltadas a dar pre~erência a determinados cidadãos para
garantir sua p~rticipação 2gual~tária no acesso ao r.ercado de
trabalho,lã educação, ã saúde e aos demais direitos sociais.

__---------------TItXTO/..u'TlrlcAçÃO----------------"""1~

JUSTIFICATIVA:

o atual texto é absolutamente insu~iciente, além de usar categorias
ideológicas como "carentes" e "margínalizado".

Os servisos assistenciais pr2vados que utilizeM'recu~

sos ~úblicos serão ncr,natizados e controlados pelo sistema de segu~

r~ade social, na ~orma da lei,

PLEHiJtlt>ICOWISSiolSUIÇOMIl»iO--

jP' C~!IISS~O DE 0?J)El1 iSOCIl'.L

EllENDA
Sobre .;:'Assistência Social

Art. ~n Nova ~edação _

de usar categorias

lbSTIFIC.l'.TIV.l'.:

'~atual texto é absolutamente insu=ic2ente, além

~eológicas como "carentes" e' "~arginaí.izado".

Comissão de Ordem Social

:;:=-==-===-=-====:.....;:.....;-- AUTOlll-------- _

J
AUTOll----- _',I!If!1ENDA 7513119-6

(D;;•. ABIGA-:J:L FEITOSl'.

- A Serruridade Social destina-se àqueles individuos

que não dispoem de ~eios yróprios yara p=oyerem o seu auto-suste~

to m!nirnQ.

Acrescebtar ho inciso 1 do artigo 56, apõs a exoressão 1\acl

dente do trabalho" a expressão "doença profissional e do t r a ba-l.hq!",

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVl'.:

O, atual texto é pbsol~tamente insu~iciente, além de Usar categorias
.1.?eológ3:cas como "carentes" e marginalizado".

E necessirlo acrescentar as e~oressões doença orofissional e
do trabalho para ficar garantido no texto constrtuclonal que as três
entidades constituem nosologias diferentes m~s com a mesma imoortân

do ponto de vista securitário para o trabalhador •

AUTOIt-------- _

Abigail FeitosaDep

Art. 37 e 38 - Nova Redação

As contribuições sociais a que se refere o art. 33 e os r~

cursos prOvenientes do orçamento da União comporão o Orçamento Nacl~

nal de Seguridade Social.

§ l~ - Serão constltuidos Fundos Nacionais especlflcos pa
ra as áreàs de Saúde, PreVidência Social e Ass l s t ân c l a j Soc l a L, sob

responsabil idade dos órgaos de adml n l s t r aç âo píib l ica federal corres
pondentes.

r=-r---------- 'I.t:NAltIO/cO.. ltsAO/.U.CO ..IUio;....,. --,

Comissão de Ordem ooclal

"'"'----- TUTO/.lUSTlf'ICAÇio-- -,

.EMENDA 751353-4
~

~."'-;;;]''nv06fl7

Propõ~ n~a reda?ão para os incisas I, I I, I I I e IV do artigo

;0 que passam a ter a s:gulnte re dação:

1'1 _ medJdas que visem ~ el Iminaç~o de riscos de acidentes do '

trabalho e doenças profissionais do trabalho;

"I I - informação a respeito das riscos que o trabalho reore
senta ~ saúde, dos resultados ~as avaliações realizadas

e dos métodos de control~;

.....,..... PL.€HÃ"IO/COJlISSÃO/IUICOIll15SÃO-''-----------,

t~ml~~ão de Ordem Social

'..._---------------TCXTOIJU5TI"CAt;;,O----------------,



. i
§ 2~ - Os Fundos referidos no parágrafo anterior serão co~ !

postos por recursos consignados no orçamento nacional de Seguridade
Soci al .

§ 3~ - A gestão dos Fundos NaCionais a que se refere este
artigo terá participação obrigatória e Paritária de representantes
das Administrações Públicas Federal e Estadual, assim como das enti

dades Patronais, profissionais e dos trabalhadores, Inclusive Inatl~

t(vos, tonrorme a espec(r{clqpde de cada área.

JUSTIFI(::ATIVA,

..,, ,.LEHAI'l10/ÇOt.l"'ÃoISUbÇO.. IS,io ~~ _

~lISSÃO DE OPD~1 SOCIAL

,.,.., '~xTo/"unl..lçAçlo----------------......l

EllENDA

Arí:. 5<[

t necesllárJ.o'
§ 19 - Nova Redação -

constituição de fundos especificos para saúde e para segurJ.dade

respectivamente, para que o setor saúde não fique dependente do
set~r defseguridade;

um orçamento de seguridade social consolidado com vistas a uma
maior racionalidade das ações dessas áreas.

~ l? - O Estado assegura acesso ~~~~çãp" à in=orm~'

"ção e aos nétodos cienti::'icos de reguJ.asão de~~ q~e nã9
atentem contra a saúde, respeitado o direito de op~ão ind~vid~al.

JUSTIFICATIVA:

A nova redação usa lin~uagen nais apro~riada e ~ nai.

. abrangente •

1':"1----------------TUTO!JUSTIFICAÇlo, •

1':"1,---------- ,.'"~HA"IO/ÇOUlSsio/suacOllllsdo--~ ,

CO!USllll.O DA 0:'>DE!1 SOCIAL

DA 781357-7

'fij..----,---•..---- PUNÁlIIO/coWISS;.otaulcouISS"'O .:-

C CO:lISslI.o DE O~~1 SOCIAL

f!Tõ9:'ATA- I\'o9jJ6 187,

f .... "tJ--pP..IlTIOO--'-I
PHDB -

..UTOl't-----~ _.EMENDA 751354·2
~BIGh~ FEITOSA

~lENDl'.
...........--------------- TlEnO"'u'·tl,.CAÇio-_....,. '- ....:~

Disp06i~ão Transitória Nova
(Dos Servidores Públicos Civis)

§ - As atuais aCUMula,ões de a~oregos com~ativeis de

médicos serão trans:'o~ados em emprego únicc a~ tem~o integral,pr~

servadas as ~ontes ~agadoras originais, até que se estabeleç~ n2

vos planos de cargos e salários nas instituições públicas.

P.rt. 39 - Nova p.edação

o orçamento anual de Seguridade Social será submetido à
Clpreciação do Congresso NaCional, obedecidos os prazos e demais
condições de tram.ttagõEjs do roçamento da Untão.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA:

Esse proced~mento evitará UM descompasso entre a jor

nada de trabalho e o valor do salário que, subitamente poderá se
redUZir p~la ~etade~

~ necessário que o orçamento da Sê~ridade Social seja submetido
ao Congresso que representa os legitimos interesses da sociEldade
brasileira.

JUSTIFICATIVl'. :

~ - TUTOIJU5TI1lCAÇÃO ,

Os Portadores de de=iciências :-isicas deverão ter condi~ões espe
ciais 9 ar a pode~eM desenvolve+ suas habilidades nos níveis de c~

nhecimento que alcançaren.

E.'-lENDl'. ~\~1>

O"
O:arttg~ 70 passa a ter a seguinte redação: ~~~

_ O Poder PUblico proporcionará educaSão graturta~s ~essoas port~
dores de de~iciêncla em cla;ses regulares, garantizados a assistê~

cia e o acompanhamento es~ecializados em todos os niveis.

~.AnIOOU;
p. 'I.!l. B 1

~'ATA-mJ
09I0óJL.

Dep. Abigail Feitosa

__________ I'.u,,;NDI~oMJ9.io/.l1.cOjfJssio--------_--.,

Comissão de Ordem So~lal

Dê-se ao artigo 12 d~ Seção I I - Dos Servidores Públicos CI

vis, a-segUinte redação:

- t vedada a acumulação remunerada de cargos, funções públI

cas' empregos e proventos e~ autarquias, empresa públ ica, sociedades
de ecoromla mista e fundações.

Parágrafo Onico. A proibição de acumular oroventos não se

aplica aos aposentados quando no exercTclo de mandato eletivo ou d~

magistério.

A acumulação de atlvidad~s Im pllcd no aumento de uma carga

horária de trabalho prevista como máxima para cad& tipo de ativlda

de. A acumulação contraria os prlncTo;os da seguran ça e medicina

do trabalho, além de ser SOcial. mente Injusta.

JUSTIFICATIVA

.EMlENDA 751358·5·
e:=_~..:..::..:..:.::..:..:.--=--.:.- ___
t!o=_~:":":':""":':""--_~ ---J

~"UTI00:J• PHDB

PJ-'ATA-;ã7]~ 09 16f'

EMENDA 751355·1
~ABIGAI~ FEITOSA

,..,,_--------- PlI:N,lIUo/COIolISSÃOtSU8CO.."SÁ::-----------,

CO:IISSlI.O DA O:ID~! SOCIAL
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'Oep. Abigail Feitosa

_____ • TUTO/olUSTIPlc:AÇio----------------......

&UTOII---------------,~!ENDA 781363-1

.,.... .__-=-__ 'LI:HÂf"o/Co.." ..io/sUICOUI5Sio-~---------,

l) C"mlssão de Ordem Social
_-----~---....a....ltlo/cou.ssio/.u.co..,ssio-----------l: COMISSÃO DE O?.D~1 SOCIAL

r;'Ir---------------- TUTO/"USTIP\CAÇio---------- -,

~ÊMENDA:: '7$-'j359-3
mc: Dep. ABIGAIL FEITOSA

Acrescentar no artigo 8? a expressâo "e de saüde" a"ós a pll

lavra prevldenclãrfes.
JUSTIFiCATIVA:

Aos trabalhadores deve ser assegurado o direito de oartlcloa
.~âo em todos os órgãos da administração oúbl ica, direta ou indireta,

bem como em emoresas concesslonãrlas de servIços oüb! icos, inclusIve
naqueles em que os Interesses de saüde sejam objeto de discussão.

~<!ENDA

Seção'V - Disposições Transitórias
Ao artigo 27, dê-se a seguinte redação:

_ Ao ex-combatente, civil ou militar, da Segunda Guerra Mundial,
que tenha partiC;ipado e=etivamente em operações bélica a Força E~

oedicionária Brasileira, de ~arinha, de Guerra, de Força fl.erea
~rasileira, da ~arinha Mercante ou da ~orga do Exército que tenha
prestado servi~o de segurança ou vigilância do litoral ou'ilhasoce~

n1câs~~, são assegurados todos os direitos dos servidores públ~ 

cos milii:ares.

,f'-:- ,'Ik\-

,/ f'JI1ENDA 781364-0 ' 4.TOO _

~ Dep. Abigail Feitosa

.- -:--::--:- .t.u..."IO/CONlsslo/suaccIl15do-.----- _e? Comissão de Ordem Sociãl'

,
!

1--.";

~'AJIIITIOOQr
~M.D.~:

IJr-Incluir um n~vo artigo após o artigo l~ do TTtulo I - Da
dem Social com a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA:

Art. - ° Ministério Público ou qualquer oessoa. na forma da lei, po
dem requerer a tutela jurisdicional para tornar efetivos os direitos
assegurados neste Título. Isentam-se os autores, em tais orocessos,

dos custos judiciais e do ônus da sucumbência, exceção feita ã liti
gantes de má fé .

E Importante que a Carta Constitucional assegure a qualquer

pessoa e ao Ministério Público o direito de requerer a tutela juris
dicional para fazer valer os seus direitos lesados, Isentando-os de I"

custar ou outro fator que imoeça ou dificulte tal requerimento.

com os mesmos direitos dos
ativ~dades desenvolvidas, e~

AUTOIt---------------
Del). Abigail Feitosa

JUSTIFICATIVA:
D~ve-se conside~ar os ex-combatente
'servidores públicos militares pelas
tinguindo quaisquer discriminação...

...... PI.1HÁRIO/coll.ssio/suacoMlssio--------------,

Comlssão de Ordem-Social

Acrescentar no inciso VI do artigo 47 a oós a exoressão "noci
vos ã saúde oúbl ica l u

, a exoressão lidos trabalhadores".

JUSTI f.ICAT1VA:

r:'Ir---------- 'LII:HÁftIO/COIl155Ão/suacolllssÃO ,

coxrssxo DA O:mlE!1 SOCIAL

Deve ~ssegurar que também comoete ao Estado controlar o empr~

90 de técnicas e ~e métOdos, bem como a orodução, comercial izaçao e

utilização de substâncias, novivos ã saüde dos trabalhadores q~e

constitui cerca de 50% da oopulação brasileira e estã mais exoosta
~aos riscos de doença de doença e acidentes.

.EMENDA 781365-8
f-bep.· ABIGAIL ' FEITOSA

&UTOR'- _

~.m'o0=1• PUDB

1':T-----..,-----------TUTO/olUSTlflC&Çi.O--- -,

= r-;- TUTONUSTIP'ICAÇio -,

Eliminar do § H do artigo 49 'l expressão: "com fins lucratl-

IiMENDA 781361-5
Dep. Abigail Feitosa

__________ ,Lul"IO/cONlssio/suacOlflsdo-----------

;' S • 1,r: Comissão de,Ordem oCla

~'A"TIOO;:]
'r:H.D.a.

E.'1ENDA

Artigo 34 - Acrescente-se:

§ único - As contribuições sociais ta~ém incidirão sobre tra~

sações que ,envolvam lucro =inanceiro.

vos".
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICP.TIVA:

Os recursos públicos nao devem ser utilIzados como investlme~

tos em qualquer Instituição privada quer seja ela com ou sem fins l~

cratlvos.

~~ operações ~inanceiras envolvam lucros considerá"eis que não ~Q

dem mai; continuar isentos de contribui~ão social.

1
do I

.J

.UTOII~-------------r-
De!'. Ablgai I Feliosa

estado,
A saúde é direito de todos e dever e responsabll Idade

Art. 4~ - ~ova Redação

=_- 'LIENÂItlO/COIlISdo/~UIICOYISSlo-_-_-- _

Comissão de IJrdem Social

1':T----------------TlI:lITO/ólU5TlP'IC..Ç40--------- -,

'(!l

,;EMENDA 781~66-6

fJ

1.

serv I<;05

exoressãe-

I.UTOll-- _

Dep. Abigail Feitosa

Inculr! a exoressão "de segurança e saúde" aoós a
"assistência !;oclal" no texto do artigo 9~.

Tais recursos devem ser destinados tâo somente aos
pübllco-s.

mr---------- 'loaNÂftIO/COUISsÃO/suaCOII",sio

~ Comissão de Ordem ~ociàl .

=--------- TI:XTONUSTI'U:AÇÃO--------- -.

!V1ENDA 781362-3
t:J

JUSTifiCATIVA:

Deve ser a~segurada a oarticioaçâo tripartite de governo, tr!

balhadores e emoregadores também nas entidades de segurança e saúd~

slstorçao hoje ocorrente, que não permite a administração tripartite;

dessas entidades.

JUSTIFICATIVA:

•I
Diluir a responsabilidade do Estado com os individuos cri~ urna greaii

de con~litos na def.inição desses li~ites; a responsabilid~de indiv4'~
dual deve ser exceção. Além disso, abre a pers~ectiva da entrada:d~, I

outros atores q~e não o Estado, ou o Doder pÚblico. '~Jj
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....., ' ..

".,..... nxTO/"'usTlrlcAçÃ,o-----------------,

lUTOA---------------

'L.UA'1l0/e~Nlss1o/tulltONI,.dO- l 1"!In"ã"'0"TA~

CO!IISSJ\O DA O~.DE!1 SOCIAL f-09t6b'
1';"1,----------------TUtotofuSTlfIC...C;ÃO-----------------,

~'UTID0"B:"l'!>,M.D".!:

DA 751367-4

r------.,..---- 'UMÂkIO/COl.tISSÃ.o/sul\COUIUio,-------- _,(!' Com i s são de ordem ·Soc Ia 1

.~~~~~j~~~~?::~.....:.- ..UTOIt'-----------~--_,
Oeo. Ablgal1 ""eltosa .

Art. 42 - ~ova Redação -
~1ENDA

A lei Instltulrã o orocesso oelo qual a oopulação ooderã·

representar contra o poder pfibl ico noS casos de insuficiente ou Ina
dequado atendimento -p e l o s órgãos de Seguridade Social.

No artigo 44: sU9rime-se a expressão: '" e do indivíduo

~USTIFICJ\.TIVA:

JUSTI::;'ICl'.TIVJ'.:

DA 751368-2
DllS

AUTOk---------------
~eitosa

AI terar a redação do inciso XIX, do. art.' 20 da seção i 

TRABALHADO~ES para:

11 XIX - Segurança e Safide no Trabalho";

!J

Consideramos que a saúde ê un direito universal de todos,
ver e responsabilidade do Estado, e não dos individuas.

,- ---- .Lr.NÂ"lo/tOIl:ISS;.o/'u.~O...lssio-_:_---------e? Comissão de Ordem Social

D\1E'.NDA 751371-2 .
~L Dep. Abigail

Não basta garantir canais de ~eclamação. Isto já e~iste. S nece~sá _

rio canais de demandas, inclusive garantindo a ~ossibilidade de. r~

presentação contra as autoridades res~onsáveis.

Deputada.ABIGAIL FEITORA

·fJ

Propõe criar um novo caprtulo para a Safide. eliminando a
Seção I. Oa Safide. do Cprtulo I I - Oa Seguridade Social.

JUSTIFICATIV A

E tradição .br e s l l e l r-a, e de vãrlos pa Lse s do múndo , tratar
a safide ã parte da seguridade.

A fusão contraria os prlncfplos da universalização. jã que a
seguridade é financiada pelos trabalhadores,~tado e emoregador, e'

a safide deve ser tlnanciada com recursos tributãrios da União. prin
cipalmente.

JUSTIFICATIVAS:

A expressão hoje utilizada e que engloba os asaectos ligados
ã prevenção'de ácldentes ~o tr~balho. doenças oroflsslonals e do tr~

balho é Segurança e Saúde no Trabalho, exoresão mundialmente aceita,
eliminando a confusão que a oalavra higiene constante da atual Cons

tituição causa.

EMENDA 751372-1
1: Dep. AB:~~,_I_L_F_E_1_T_O_SA ....J

.Ll'NÂ1tlolCOJlI"io/avaco,V,nio_~ ~

(!l ÇOMISSJl:O DA OP.DEM SOCIAL

(~A 751369-1
~IGJD:L FEITOSA

AUTOll.------------ •.~ t:PMóBTIOO~

=--.---------------'TUTO'oIUSTI'ICA;ÁO-------- ..,

EMENDA

r.'"I,----:;--"t-=--=---=- '''tEfl;'1l10/cou.nÃo/.u.COMISSÃO------------,

• coxrssxo DA O:!'DE:~ SOCIAL .

1':'1,---------------- TCno/...uu"lCAq.io-----------------,

CAPITULO I - Do~ Trabalhadores e Servidores FÚblicos

Súprima-se o artigo 39

Art. ,-~ - Novo - ~rUSTIF1CATIVA

E..'1ENDA
I!J

__________ PU:NAI'Uo/coUISSÃo/sUICOIIlSSÃO-----------

~ COMISSÃO DE O~.DEM SOCIAL

AUTOlll---------------

Os trabalhadores domésticos estarão contem9lados no artigo 29, pois
assim, haverá ésonomia noS seus direitos.

!EMENDA .751373-9
[D Dep•• JreIGlcrL FEITOSA

O sistema de seguraridade social Manterá os seguintes
serviços gerais que con~iguram a assistência social ~ratuita, pres
tada, obrigatoriamente e independentemente de-prestação securitária,

a todos que se encontrem em situação de comprovada carência sócio
econôl!Ú.ca:

lar;

I ~ SU9lementagão alimentar para Mães gestantes e n~

trizes e crianças até seis,anos inclusive;
11 - Creche~ e escolas maternais;

111.- Documentação básica, corn9reendendo registros de

nascimento, óbitos ~ casamento;
IV - Amparo ã velhice e ao menor em situação irreg~

V - TiàtaMento em institui~ões a9ro9riada? a ~essoas

portadoras de de~iciências incap~zes de se regereM.
Art. 19 - •••• Acrescentar no =inal do-inciso I a expressão:

,e condições adequadas".

JUSTI!;'ICATIVA: JUSTIFICATIVA

o atual texto ê absolutamente insu~iciente, além de usar cate~o~ias

ideológicas como "carentes" e marginalizado".
S importante assegurar a todos que trabalhen além de justa remun~

ração, condições adequadas, garantindo que o trabalho seja un neio
de vide. e não de perder a vida.
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....

r:T-----------~---T!:XTOI"USTlfICAÇio--------- -,

ORDEM !;OCIAL
I

aUSTIFICATIVA
A experiência da centralização da Previdência Social

com a Saúde tem sido extremamente prejudicial para esta última.
Apesa, do saneamento da Previdência ocorrido nos úl

~~mos dois anos, os investimentos na área de Saúde inexistlram,de tal
forma q~e os recursos parr este Setor continuam sendo sempre os exce
dentes.

DEPUTADO CARLDS MOSCONI
DA 751377-1

O substitutivo do eminente Relator Senador Almir Ga
briel.permite claramente a permanêpcia desta situação com a subalterni
dade da Saúde em relação a outra Entidade Superior.

Ao contrário, o que pretendemos é emancipar a Saúde
tal como o preconizado pela 8a. Conferência Nacional e por todas as En
tidades ouvidas em audiência pública na Constituinte, tornando-a um Mi
nistériQ farte políticamente e apto para as reformas sanitárias longa
mente solicitadas ela sociedade brasileira.

a s~guinte redação: '

A seguridade social compreeQde um conjunto integrado de ações, ,_

serviços, normas técnicas e jurídicas, recursos e instituições volta
1
do Rara assegurar os direitos sociais' a todos.

,..,..- TUTOlolUliTlfICAÇio -,

__________ f'L€N',UIO/cOMISsio/su!lCOM'SsÃO------------,

f?

,§lº ao substitutivo da-Comissão da Or-

A

iA, 751374-7

Acrescente-se o Art.

dem Social.

O Sistema ~nico é financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, com

JUSTj:l'"ICATIVACr
Deve ficar explícito que os dirigentes sindicais terão acesso aos l~_

eais de trabalho para acompanhar qualquer fiscalização que diz res- ,_
p~ito aos trabalhadores: trabalhista, previdenciária, meio-ambiente,- ,

etc.

~PA"TIOO~• PMDB

EMENDA ADITIVA Nº

~..- 'LlHÀflIO/cOM.ssio/IUICOIlISSÁO-----------,

1m..- --;- TUTO!oIUSTI'ICAÇio --,

~AcrescentaT ao final do § 22 do art. 6 2 o seguinte:

" inclusive para acompanhar a fiscalização que se relaciona COm ,os

interesses dos trabalhadores".

m ,LuÁfl.Jo/COMISsio/.uICOMIOsio

IC COMISSII~ DA ORDEM SOC~AL

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÓ

,recursos provenientes ~ receita tributária.,
§ lº - Os Funcos Estaduais e Mun!cipais são constituídos com r~

cursos oriundos dessas unidades político-administrativas e do Fundo
,; o

~acional.

EMENDA, 781378-0
o(!1

r
- - - - - - - - - .U:NÁllIO/COMISllo/IUICOM.uio--- -,

(!J
JUSTIFICATIVA r:r---------------TElCtololUSTIFICAÇio------------------,

o Sistema único, deve ser f~nanciadoopor um'
Sistema próprio, i~dependente, proveniente do orçamento tributário
da União, com a participação dos Estados e Municípios.

Nestes níveis se prevê também a criação de
fundos com a participação de recursos do Fundo Nacional.

,INCLUIR, ONDE COUBER:
Art. - É vedado à empresa inadimplente com a Previ

dêncfa Social ou 'infratora da legislação trabalhista celebra~ a
qualquer títul~ contratos com órgãos da administração pública di

Jeta ou indir~ta.~

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

AUTOIl-- -;- _

m--------- PLt:NAJlIO/co.USdo/.UlCOM...io -"~_..,

COMISsAo DA ORDEM SOCIAL

Art. 52 - ( ..•• )

m---------------nXTOlolUSTlfICA':ÃO :- ---,

A observância das disposições constitucionais e
dos dipiomas legais devem se constituir num elemento básico para
aferição da idoneidade da pessoa jurídica. Cabe assim ao poder pú
blico penalizar os que (erem no seu cerne o ordenamento jurídico
instituido para respaldar a atuação de um Estado Democrático.

ItMENDA 781379-8
[ôJ DEPUTADO CARLOS ALBERTD CM

, 1..

iA, 751376-3

'COMISSlla DA 'ORDEM SOCIAL

'GEPUTADO CARLOS MOjCONI

. Dê-se ao Art. 44 do substitutivo da Comissão da Ordem Social, a

seguinte re~ação:

A saúde é um direito de todos, dever e responsabilidade d~es

tado.
I

EMENDA MODIFICATIVA Nº

JUSTIFICATIVA

1.....---------------Tt:XTO!"IUSTIF'tCAÇio----------------,

11Tr---------- 'LEHAAIO/cOlussio/.UICOMISsio-----------.

O reconhecimento de que a Saúde é úm dever do
E:.stado, num p.a4l;. como o nosso, é uma verdadeirâ necessidade.

Às ~isp~ridades regionais, as enormes diferen-
• ças sociais eoJal ta abso rut a de informação . não permitem, siquer, qu

grande parte da 'po~l~ÇáO tenha' acesso aos seus direi tos fundanentais.
A ONU, em Assembléia-Geral no ano de 1966, con

sidera que a Saúde~é um direito humano, e cabe à nossa Cpnstituição
aceitar t?l afirmativa, fortalecendo a posição do Estado que é, por

,tanto, um direito da pessoa e não o exercício de um paternalismo i
n6cuo.

I - A Assembléia Geral •..
11 - Não será constityido .
111 - Os empregados de uma empresa integrarão um

mesmo sindicato, constituido segundo o ramo de produção ou a ati
~dade da empresa, ressalvados os casos de categoria diferenci~

ada, previstos em lei.

JUSTIFICATIVA

Mantendo o espírito do legislador, há que se per
mitir o direito do trabalhador manter vír.culo com o grupo profis-
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sianal a que está ligado ou, entãD,fazer a opção
ao qual desejar pertencer. Reconhece-se, assim,
diferenciada deve ser extremamente limitada pela
nária.

pelo Sindicato
que a atividade
legislação ordi-

JUSTIFICATIVA

A,obrigatoriedade da negociação coletiva deve im
plicar naturalmente, ~omo seu desdobramento-lógico, a unificaçio
das datas-base que envolvem os trabalhadores de um mesmo ramo de
produção.

DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAO

--------c-oms~ro'·D.t°(;RDE\irs"'o:::-C:::I=-A""L=--------

_---------------TUTO/olUSTlPICAÇio'-----------------,

Incluir em "DisI1osições Transitórias". em correspondência
ao inciso 11 do art. 52:

ElVIENDA 751383·6m-- ilUTOII

~ DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÚ

.. =--- _A base territórial m!nima a que se refere o inciso II

do art. 5R será~ pelo menos. correspondente a uma

regiiio geo-politioa estadual."

EMENDA SUBSTITUTIVA ART. 22 CAPUT, ITEM I (A,B,C)

Art. 22 É assegurada a estabilidade no emprego, de
corridos 180 (cento e oitenta) dias da admissão, salvo na ocor
rência de falta grave comprovada judicialmente, sem prejuízo
de opção pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

JUSTIFICACIo

A proposta quer nos parElcer traduz o esp!rito do legi,!

lador no sentido de evita~se a pulverizaçiio sindical. da! ser

conveniente definir a base territorial mínima. explicitando o

sentido justo e louvável do relatório.

JUSTIFICATIVA
Na história recente de nosso País, a insegurança no

emprego é a regra essencial que caracteriza as relações de traba
lho. Eis por que é indispensável que uma nova Constituição 'volt~

da ppra instituir um Estado de Direito Democrático deve assegu
rar aos trabalhadores condições de desfrutar dos meios de sobr~

vivência com a necessária estabilidade.

DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÓ

Pl.f:NUIO/CONISliO/IUICOIlI.Sio----------

j
~O"TA----,.

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL ~ D6(}[V

AUTOII-------------_
DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÓ

COMISSAo DA ORDEM SOCIAL
,.,---------- PLUAlllO/COWIS.Ão/IUICOlllltaiO-- _

f:J
r:"<--------------- Tll:XTO/olUSTI'ICAÇio-- ......

EMENDA 751384-4
l:AUroll'--------------EMENDA 751381-0

'f:

_--------------- TEXTO/oIUSTlflCAÇio---------------, EMENDA ADITIVA

O INCISO XVI DO ART. 2º PASSA À SEGUINTE REDAÇÃO:

"XVI - Proibição de serviço ext~aordinário,

os casos de emergênc~a ou força maior, com remuneração em
de forma a que o trabalho total no período de 30 (trinta)
não ultrapasse a 176 (cento e setenta e seis) horas.

salvo
dobro,

dias

O inciso XIV do Art. -2º passa à seguinte redação:
XIV - Duração de trabalho não superior a 40 qua

renta) horas semanais, não excedendo de 8 (oito) horas diárias,
com intervalo para repouso e alimentação, sendo integralmente com
putado todo o tempo- a qualquer título à disposição do emprega
dor.

JUSTIFICAÇAo

O respeito ao conceito de limite, segundo a DIT
Organização Internacional do Trabalho, é indispensável, daí ser
necessário fixar-se o limite improrrogável de 176 horas no perío
do de trinta dias, compatibilizando-o com o tempo de quarenta h,2
ras semanais.

JUSTlFICATlVA

Em determinadas atividades, é comum observar-se nas
escalas de serviço a figura do "sobreaviso" - período de tempo
o qual o empregado fica efetivamente ~ disposição do empregador'
para, a qualquer moment~ prestar serviços, mas que nem,sempre é
contabilizado na determinação da jornada de trabalho, advindo,
então, grave prejuízo para o trabalhador nessas condi ões.

EMENDA 751382·8 A.TOA----------,

~ DEPUTADD CARLOS ALBERTO CAÓ
~ I"LINAIlIO/CON.sdo/IUICOllllllio,-----------,

COMISsAo DA ORDEM SOCIAL ~""dJ"OVDf/

.,,----- TEXTOIJUSTIFICAÇio---- -,

INCLUA-SE NO ARTIGO 2º , SEÇÃO I, CAPÍTULO I, 00 SUBSTITUTIVO O SE
GUINTE INCISO, RENUMERANDO OS DEMAIS QUE LHE SEGUEM:

~------_---------TUTO/ ..USTJrlCAÇio---------------,

EMENDA ADITIVA

Art. 2º ( ... )

" XIX - Garantia de atendimento, pelo empregador, aos filhos'
e dependentes dos empregados, pelo menos até 6 (seis)
anos de idade em creches e pré-escolas nas empresas e
órgão~ p~blicos."

XXIII - Reconhecimento 'das convenções coletivas
nos contratos de trabalho, obrigatoriedade da negociação coleti
va e da adoção de uma mesma data-base para os trabalhadores de um

mesmo ramo de produção.

JUSTlFICATIVA

A creche, como dIreito dos trabalhadores em geral, tem de ser
garantida em empresas ou órgãos p~blicos sem limitação de número de
trabalhadores.
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>Condicionar o direito à creche ao número de trabalhadoras do
sexo feminjnõ foi' o critério adotado pela Consolidação das Leis do

trabalho - CLT, que teve vigência no ano 1943. Nesta época,realmente, '
se justificaria tal critério, dado que o contingente feminino da po

pulação não trabalhava fora de casa. Nos dias atuais, quando mulhe
res e homens prestam serviços externos ao lar, não se justifica mais
que a creche seja direito exclusivo das trabalhadoras.

A modificação na têrminologia se impõe, porque as expressões
substitutivas são mais adequadas às propostas populares e modernas.-

A proibição constante no Art. 61 acabaria por destruir um trabalho previdBJ!

ciário - complementar ao da Previdência oficial - deixando ao desampa~Ç1!nte 
nas de milhares de servidores'e de seus familiares, os quais, nunca é demais '
ressaltar, contribuem com valores elevados para a abtenção dessa assistência

complementar.

, !
'l.lHÁRlCI/COIfISsAO/IUICOIUSSiO----------j m==09IOQ6ATA?!,

Comissão da Ordem Social - VII':a . .~ ..!!J!-J

DA 781388·7
AUGUSTO CARVALHO I Roberto Freire I Fernando sant ' Anna

F.I==:":::=-=--=---=--=-=-=-=--=--=--- AUTOJll'--- --,

AUGUSTO CARVALHO I Roberto Freire I Fernando Sant'Anna

rn~-------- I'LINÁRIO/COMlssiotluICOMISSio, -,

Comissão da Ordelii Social - VII-a

O inciso I do Art. 2º passa a ter a seguinte redação: Incluir no Art.3º o inciso XXVI, nestes termos:

"I - estabilidade, desde a admissão no emprego, ressalvados:
a) ocorrência de falta grave, comprovada judicialmente;

b) superveniência de fato econômico intransponível, técnico" ou de :'nf0E.
túnio da empresa, comprovados judicialmente;

c) contratos -de experiência a prazo máximo de 90 (noventa) dias."

Está nas reivindicações de todos os trabalhadores brasileiros a e~tab!

lidade no emprego, com o que se pretende impedir a elevada taxa de rotativ!
dade de mão-de-obra praticada peio empresariado no seu conjunto. Essa rota
tividade, não há como negar, está na base da insatisfação social reinante
e,!1tre..os trabalhadores e reoresenta e1pv~ção contínua e criminosa da sxpl.2.

ração -de umã mão-de-obra que pretendem baratear a cada dia, na base de acho!!.
tamentos salariais prorovíoçs pelo pr6prio Governo, cumulativamente com a
prática perversa d~ r~tatividade.

De resto, a alínea "c" do inciso entra em choque com o inciso XXIV do
mesmo artigo que veda a locação de mão-de-obra permanente ou provis6ria.

"XXVI - não incidência da prescrição no curso do contrato de trabalho e até

dois anos de sua cessação."

JUSTIFICAÇltO---r--------
A consolidaçl!io das Leis do Trabalho (CLT) fixa em dois anos a prescrição

do direito do trabalhador. Assim, passado esse período, fica o empregado imp~

dido de reclamar na Justiça do Trabalho contra o empregador.
Que ocorrevna prática? Que a imensa maioria das reclamações deixam de

ser formuladas, simplesmente porque o trabalhador teme que sua ida à Justiça,

em busca de legítimá direito, acabe por levá-lo à demissão, dado o poder abs~

"luto que o patrão detém nesse particular.

No mais das vezes, o trabalhador aguarda a aposentadoria, mas, no caso •
somente tem direito a reclamar contra lesão de direito ocorrida nos dois anos

que antecederam sua jubilação.
A proposta que ora apresentamos tem a vantaçea de melhor equacionar a

questão, eis que o direito de reclamar permanece, sem prescrição, enquanto d~

rar O contrato de trabalho.

~O'T'~
'ov06J§7

~---------.LI:NÁIUO/cOlflSslo/auacOlflssio,----------tJ CDMISSAO DA ORDEM SOCIAL - VII-C\..

.~A 781389-5 '.10.-------
.P"' AUGUSTO CARVALHO I FERN~ SANTANAI ROBERTO FREIRE

~--------- 't.IENÁLIIIO/COMlssio!IUBCOMISdo- -,

Comissão da Ordem Social - VII-a

=---------------TEXTO/olUSTlflCAÇio,----- --,

;;:;===-==-=--=--=-==-=-=--=---llUTO"'------- -,
AUGUSTO CARVALHO I Roberto Freire I Fernando Sant'Anna

O Art. 61 passa a ter a seguinte redação:

"Art.61 - E vedada a aplicação de recursos públicos para constituição e
manutenção de entidades ~e previdência privat.fa,com fins lucrativos."

São duas as questões a destacar. A primeira é a de não destinaç!lo de recuE.
sos públicos para empresas de previdência privada com fins lucrativos. Disposi
tivo da espécie, aliás, consta do § lº do Art. 49, onde também se veda a aplic!
ção de recursos públicos para "instituições privadas de sáude com fins lucrat,!
vos". ....

A outra é que, com a ressalva "inclusive as receitas de empresas estatais",
cuja retirada estamos propondo, deixar-se-ia de fazer a necessária distinção

entre entidades de previdência prãvaca fechsdas c sbcrtas. As fechadas Lêm
sempre como beneficiários apenas os empregados de determinada empresa, o que é

comum nõ âmbito das estatais e de economia mista.' As abertas têm como benefici!
rio qualquer cidadão com dondições de aderir a um plano previdenciário ~ aos

custos daí decorrentes.
No rol das empresas públicas e de economia mista, encontramos entidades de

previdência organiz~das pelos pr6prios funcionários, todas sem fins lucrativos,
com uma tradição de trabalho e operacionalidade no ramo que as torraram entida
des modelo. De resto, para a composição do "caixa" do Fundo Nacional de Desen
volvimento (FND), foi nessas entidades que o, Governo federal obteve parte cons!

derável de recursos, delas retirando cerca de 30% de seus patrimônios.

O inciso XXV dA I\rt. 2º passa a ter a-seguinte redação:

"XXV - aposentadoria com proventos iguais à maior remuneração dos últimos 12
(doze) meses de remuneração, verificada a regularidade dos reajustes salariais
nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao pedido, garantido o reajustamento

para preservação" de seu valor real, nos termos do inciso IV que nunca . será

inferior ao número de salários mínimos percebidos Quando da concessão do ben~

fício:
a. com 30 (trinta) anos de trabalho, para o home.,,;
b, com 25 (vinte e cinco) para-a" mulher;
c. com tewpo inferior ao das modalidajes acima, pelo exercício de trabalho ~

turno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;

d, por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade;
e. por invalidez...

O inciso XXXV, é certo, garante o direito à aposentadoria. Mas o faz" de
forma ~asiado simplificada, sen melhores definições essen::iais quanto ao

tempo, salário e reajuste, de modo a mantê-lo com valor real além de impedir
sua total defasegem quanto aos salafios dos trabalhadores que perma-iecem na
ativa. -

B,
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!.I1. os critérios de remuneração Cbs recursos do f\Jndo a serem aplicados em progr!
mas de investimento.

COMISSAO OA OROEM SOCIAl - VII-g

·W---------,.L!NJ.'floICON'~dO/.uaCOJf'allo----------

ê

(fJl!IENIDA 751390-9, .••TOO- --,Im .c AUGUSTO CARVAL!-l() / FERNANOO SANTANA / ROBERTO FREIRE

r.r-;---------------TUTO/..USTlFIC'Oio-----~---------..,

Inclua-se o seguinte §39 ao Art. 69:

S)e - Os representantes' dos sindicatos poderão participar, juntamente com a

autoridade competente, da fiscalização do cumprimento da legislação vige'lte,

de sentenças transitadas en j'Jlgado, dissídios, convenções e acordos colet.!,
vos."

~USTIFICACAO

Os trabalhadores têm sido sistematicamet:'te lesados nos seus direitos ,

em boa parte devido aos problemas apresentados pela fiscalização do Ministé

rio do Trabalho. Além de multas irrisórias, que est ímal.an a reincidência de

infrll-çã,es, o número de fiscais é imuficie'lte sempre, para a magnitude do

problema. O direito de participação dos sindicalistas na fiscalização poderá

contribuir em muito para que ela veoha a ser aprfmcrada.

Já se defendeu a id~ia de extinguir o FGTS e o PIS-PASEP para constituir

um fundo coletivo dl financiamento ao seguro-desemprego. Informações posterio

res, contudo, dão-nos ciência de que a questão do seguro-desemprego não é de

caixa, mas de regulamentllção.

cabe observar que a extinção do PIS-PASEP, entre outras questões sociais

muito sérias, pode levar à extinção do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco

nômico e Social (BNDES), que aplica esses fundas em projetos de desenvolvimen
to em todo o País. -

As irregularidades acaso acusadas nessa utilização, como, de resto, na

do Fundo de Garantia, não apontam para a necessidade de sua extinção,mas,a,ntes

e pl'incipalmeote,na sua reorientação,objetivando mais que nunca suas elevadas
funções sociais;

);MENDA 751393-3
AUGUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTI'NA / ROBERTO FREIRE

-;;r----...:..---- I'LENÀ":!.D/CONI'do/SlJICOlrl"'io-------......:--

COMISSi\O OA ORDEM SOCIAL '- VII-a.=-,- TUTO/olUSTlfICAOio ..,

Acrescentar ao final, do Alj;. 17, a expressão "e oe, greve~ •

IDA 751391-7
AlXlUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTANA / ROBERTO FREIRE

rrr Pl.lNÁ'IIl0/CONISsio/SUICOIUllSÃO _

f!I COMISSAO OA ORDEM SOCIAL - VII-a.
r:-r TuTOrolUSTlFICAÇÃO -,

Inclua-se na seção I, do Capítulo I, O seguinte Art. 11:

Se.ll dúvida, é um avanço garantir-se ao servidor público civil o direito

de sindicaliza;;ão. O Sindicato, é certo, represerrtará o servidor e defenderá

seus direitos e reivindicações frente à Uniãô, aos Estajos e Municípios.

Essas lutas reivilidicatórias podem levar aJ movimento paredista, legíti

mo e legal, não sendo ,portanto , correto conceder-se a:J servidor d'diteito de

sindicaliza;;ão sem, do mesmo passo, garantir seu direito à greve.

"Art. -11 - Incidirao correção plena e juros de mercado vigent~s à época sobre.

os débitos trabalhistas execu~adosra Justiça do Trabalho."

JUSTIFICAÇAO

Tal medida temjnr objetivo inibir a não observâ-icre da legislação, corri

gindo devidamente os débitos retidos irregubrmente.

F.r-=====--:"':::"':::=-~~---.UTOII-------------'"

AUGUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTANA / ROBERTO FREIRE

r.r 'LENÂRIO/COMISlliO/S1J8CONISS.io----------,

COMISSAO DA OROE~ SOCIAL - VII-C\..

= Tt:.xTOIJVSTIFICA"ÃO---------------..,

Incluir no Art. 2º, o inciso XXVI

AUTOII:--------------

AlXlUSTO CARVALHO / FERNANOO SANTANA / ROBERTO FREIRE

"LUÁ"IO/CQNIUÃo/sUICOMISSio- _

t:.J COMISSAO DA ORDEM SOCIAL - VII-C!.

=---------- TUTO/olUSTlfICAÇio ,

Suprimam-se o Art.25 e seus parágrafos 19, 29 e 39, dando a seguinte redação:

"Art.25 - A lei definirá:

L os critérios de acesso ao programa de seguro-desemprego e de"cálculo dos v~_

lares dos beneficios a serem concedidos;

lI. os critérios mediante os quais deverão variar as al.Iqaotas das contribuições

do empregador para o segJro-desemprego de modo a penal.Izar as empresas que

apresentarem maior rotatividade de mão-de-obra;

"XXVI _ proibição de caracterização como renda ,para efeitos tributários, da

remuneração, salários, proventos de aposentador.ía e pensões, até o limite I

de 20 (vinte) salários nfínimJs mensais.

JUSTIFICAÇAO

Já sobre o aposentado nesa Ó Ô'1uS de ter participado do processo prod!:!,

tivo, direta ou indiretamente, por 30 anos. A Previdência oficial dispensa-os

do paçemento das contribuições devidas até a aposentador.ía. Não há ;Jorque s1:.

gam paçanco Imposto de Re'lda, principalmente os de .T1en:Jres salários, ~azão I

parque estamos sugerindo a isenção desse IR até o limite de .20 (vinte) sal!

rios mínim:Js.
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t ...

'o Parágrafo 12 do Art. 22 passa a ter a seguinte redação:

COMISSAO OA ORDEM SOCIAL - VII-b

Substitua-se o Art.62, dando a seguinte redação:

AUGUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTANA / ROBERTO FREIRE

"Att.62 - Cabe à seguridade social medidas compensatórias visando a implement~

ção do princíoio constitucional de iso~omia a pessoas ou grupos vítimas de di.;

criminação comprovada."

§ l1nico - Entendem-se como medidas compensatórias aquelas voltadas a dar pref~

rência a determinados cfdadãos para gara'1tir sua participação igual!tária no

acesso ao mercado de trabalho, à educeção, à saúde e aos denaís direitos 50

ciais."

!J

w'--------- PC.UÂRIO/cOMiSSÃo/IU8COM.SSÃO

L.'

l::MENDA 781398-4DA ,781395-0

TUTO/olUSTI'ICA010- - - - - - - - - - - - - - ...,.....,L

"§l2 - greve, que n!lo poderá sofrer restrições na legislação, sendo vedado às'

aut~ridades públicas, inclusive judiciárias, qualquer ti~o de intervenção que

possa limitar esse direito; é proibido o locaute.

AUGUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTANA / ROBERTO FREIRE

fft'.....----:------ .LIHÁIIlIO/cOMlssio/luecoMlsaio-----------,

ro.lISSAO DA ORDEM SOCIAL - VII-c\'

A emenda visa a i~edir que se apresentem restrições ao direito de gre

veJ ademais de acrescentar a proibição do locaute.

E 'necessário garantir a'itodos, medidas que possibilitem o exerdcio da

cidadania, em igualdade de condições.

rro9.'ArA~"o9j06J!1

DA 781399-2

substitua-se o Art.57, dando a seguinte redação:

r:r--------------~TEXTO/"USTl'lC.lfÃO----------------

r:T--------- 'LlNÂ"IO/co ..lssi.o/.uacO..lsslo------~---...,

~" 781396-8

o inciso XII do art.22 passa a ter a seguinte' redação:

_.,...~-------'LINÁIIllo/cOMlssIo/aUICOIlI8'lo--------__.,

ro.lISSAO DA ORDEM 'soéIÃt.' - V/l-a

,"XII - participaçãcros lucros das empresas e na sua gestão;" "Art. 'fi - Quando o segurado exercer ati"idade profissional que acarrete risco ou

doença do trabalho, o teqtpo de contribuição exigido para habilitação à aposentad.2,

ria por t~po de ser~iç~ será reduzido proporcionalmente, de acordo com critérios

a serem estabelecidos em lei."

A Constituição em vigor (Art.165, V) admite a part.Icdpação do trabalhador
I

na gestão da empresa ainda que em caráter apenas excepcionaL A proposta ' que

fazemos visa a retirar essa excepcionalidade, dando-lhe caráter ordinário; r~

presentando,portanto, um avanço no tocante ao texto atual. Negar, como preten

de o Art.22_XII esse direito à co-gestão seria, sem sombra de dúvidA, Ull retr.2,

cesso.

Os 'termos "penosa, insalubre ou perigosa" são imprecisos.

A' 781400-0

Inclua-se o inciso V ao art.56:

A i!í::lusã:l do dispositivo acima visa corrigir lJIIa situa.ãode desigualdade

existente hoje e o atendimento ao conjunto de "reivindicaçllo dos movime'ltos de
mulheres, que consãoeramas justas.

AUGUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTANA / ROBERTO FREIRE

tI{. ::. reconhecimento do direito do marido ou companheiro de usufruir dos benefí

cios previdentiários decorrentes da contribuição-da esposa JU companheira." -

'~rm~-.n~~~L._A.TO" ..,
i PLENÁ'Uo/CO.. IS:lio/aU.cO.. ,SSÃO ..,..__~.,

e COMISSAO DA ORDEM SOCIAL - VII-b ~ cr;7~~JRJ,
~~J!.I;r--------------TJ:XTO/"USTl'lc.cÃo---------------......
I,
I

I
pr;:OArAt;l
"ov06J

, 'Existem benefícios. de 4lrestaçãà descontinuada que deverão perceber o

valor mensal, nunca inferior ao menor salário mínimo legal do adulto.

SUprima-se do Art: ~9, ,a expressão "de prestaoão continuada".

r==::.;;......;;"""-"""""''"''-=''--=-··ro.--------------,

, ,

=---------------TIXTO/olUSTI'lCAÇio---------------,
;!J
I

I

r

:lIll~--------- 'LIINÂIlIO/COMIS2lo/lU-COM.I.io----------.,
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;,~.NDA 751403-4
] ~~'Il':-----'I..Cl D_E_P_UT_A_D_O_D_O:_L_I_O_BR_A_Z , CJ::,I- ...~

PLlr.AIlIO/COIUSsio/SUaCOY.ssiO----------

j
~/"'6'~c: VII - Comissão da Drdem Social , ~ ~

T ..,

Inc1uJ-Ie entre os arUgos 96 e sr, no cepltulo "DoMll10 Alllblente-, do TItulo lI,

o artigo ':ai • ROJ1nte redIç5):'"

..".. TUTO/JUSTI'ICAÇi.O--------------_-,

Dê-se, ao inciso V do artigo 11 do Substitutivo, a s~

guinte redação:

-Art. 1•• '. Fica cr1àdo o titulo dII Dlv1dll Alllb1ental, ~ , titulo p(illlco • ser
ut111zado,.. 1ndlIn1zal;Ges de deSllpropr1llçaes de 1nteEesse IIIIb1ental .-sfrias
pua~ ao Est8do e propr1edlde e posse de UI vo1lJle de úeas fudl. ,*,t
• Ul1aJb1mte sed10 e equilibrado, confoma dispuser • leU-

iUSTIFICACAO

"V - o: vedada qualquer diferença de remuneração
.cargos e empregos iguais ou assemelhados dos servidores
Poderes Execut~vo, ~egislativo e Judiciário, ressalvados,
mente, as vantagens de caráter pessoal e as relativas ao
de traba-lho.

entre
dos

unic.!!,
local

Tomtl-se cada vez lII10r • necess1deds do Est8do USIJI1r o controle de úeas
ou llCOISlIIt:e.s~Uvas ~ fona de -.ter e pnservar o patr1ll8n1o _
b1ental (genft1co) • ser usufruído por todll a pClpullÇllo e a ser trnes1I1t1do ls
gllrIIÇlles Muras. .

Tal l:J:tulo, 11 _1hlIbça do JIt. criado pua flIcllltar os processos de deS8PZ.i
pr1açGes lCCll vistas' 1ap1anttlçlo dII RafDl1l!l Agrúia, dria pro&ClY8r as reais~
d1çGes paJ:a o Est8do, _ deseabol_ 1II!ld1atos grn1osos• ..-ir o controle
~ aretivo do bel 1IIIb1ental.

Os gostos ea:lIlllmcos decorrentes dos novos~ dII blota e usufruto
do potencial genft1c:o decorrente de~ desses ecoss1st_ seria 8 con
trapartidf) filwlceira para o pag~ do Ut~ dII dJ:v1dll1lllb1tlnt:dl

JUS T I F I C A T I V A

Não se contemplou a expressão à natureza porque ela
estabelece contrariedade interna no próprio artigo. Cargos
Iguais ou assemelhados não podem apresentar natureza diversa.
O princIpio de iso~omia orienta que se remunere igualmente fu~

ções da mesma natureza.

L. __

Deputado TADEU FRANÇA

EMENDA -'1S1404·2í
] r;r"p'MT<DOOB~,

fll: D~,,=.!P::':U!..!T1JA!!.D!d.O...!Dd.!O:'_bL,.!I.;!O_B!2JR1!A:!.!Z~ .J,c- L..J
PLI:HA'uo/eou.sdo/SUICOM.SSiO----------j r:=/DAT"---:---1/r: VII - Comissão da orde~~;ocial ,~ ~ ~

..".. TIEXTO/"u~TlrlC...çio---------------.,

Emenda ao Anteprojeto da Comissão Temática n9 VII. Dê-se, ao artigo 52 do Substitutivo, a.seguinte

redação:

A nível de disposições transitórias, inclua-se onde

couber.
"o: vedada a propaganda comercial de medicamentos,

tabaco e seus derivados, bebida. alc061icas e agrotóxicos".

Art. - Os farmacêuticos práticos que comprovem,

até a promulgõ~ão desta Carta Magna, o exercício mínimo de profis

são por um decênio, e haverem realizado o curso de oficial de far

mácia ministrado pelas Secretarias de Estado da Saúde Pública, s~

rão provisionados ex vi legis para a continuidade do exercício da

profissão nas farmácias de que sejam proprietários.

A presente medida tem por finalidade firmar o justo

reconhecimento aos profissionais de farmácia que, principalmente 

nas regiões interioranas, têm sido pioneiros e freqüentemente, em

tantos casos;os únicos atendentes da saúde popular no passado.

JUS T I F I C A T I V A

Suprime-se a vedação relativa a "formas da trat.!!,
mento", pJr entendê-la excessjvamente abrangente, impedindo,até
mesmo, a divulgação da novas ~écnicas utilizadas na prevenção,
combate e eliminaçãJ de doenças q~e afligem a humanidade. Simples
reportagens, altamente elucidativas, deixariam de poder ser
apresentadas,com reflexos negativos no empreendimento da ações
terapêuticas, unicamente em face da vedação constitucional, se
mantida a redação contida no' subs t í tut í.vo, o: sabido que a "mens"
do 'legisladOr não seria tão abrangente. Por isso, entendo m~

lho r impedir que o benefício intentado acabe por se tornar em
malefIcio para a população.

Inclui-se, por outro lado, a expressão vseus d~

rivados", relativamente a tab~co, a fim de explicitar a ved.!!,
ção da propaganda de cigarros, charutos, etc.



r~DA :-75:1405-·1'
(!1 DEPUTADO DE:LIO BRAZ -j tyPMõêt"---:J
m PLI:NAA'O/COM1SsiO/SU.COMISSãO--------,----j r:=/OAT"'~1,r: VII - Comissão da Ordem Social . ~ ~~

- ~culos ao desenvolvimento da pesso~ nUIII""", ficando a preocupaçllC!
de pessoas sensíveis como o Subscritor do requerimento que
chega ao nosso conhecimento assegurada no município à filiação
~os servidores ao seguro coletivo complementar.

"".---------------TIEXTO/olUSTII"IC4Çio----------------,

Dê-se, ao artigo 55, do Substitutivo, a seguinte reda
ção: ".J

- COSTA FERREIRA

=--- TEXTO/.. uSTI .. IC"Cio ~ _

,.
P"'.AIII0/cOM'Slio/au'CO.'UÃo~-----'--------,-

ORDEM SOCIAL"" .

'fAEJifDA 781407-7'
l:~:NSTITUINTE

J U ~ T I F I C A T I V A

"Art. 55 - E: permitida a remoção de órgãos e tecidos
de cadáveres humanos, para fins de transplante, não havendo di~

posição contrária, em vida, do "de cujus".

,A sociedade moderna,está a exigir que dispositivo 
constitucional consagre a per~issão para a remoção de órgãos e
tecidos de cadáveres, para fins de transplante. Inúmeras v!
das poderiam ser. salvas se tal' providência tivesse sido intr~

duzida no mundo jurídico.

Não basta .~~enas autorizar que a lei regule a mat~

ria. Afinal, na fo~mã. consagrada no Substitutivo, a Constitui
ção apenas se omite, não afirmando e nem negando. A emenda pr~

posta visa suprir a lacuna, abrindo espaço para que o legisl~

dor ordinário regulamente Q que, a partir da promulgação da
Carta Magna, passe a ser um direito.

Dê-se ao inci!?o XXV. do artigo 22 da seção l, dos
trabalhadores a seguinte redação:

Art. 22 ••••••••••••••••.•••••••••••-,
XXV' - A aposentadoria nos têrmos dos artigos'
13 e 14 e seus respectivos incisos e alíneas.

JUS T I F I C A T I V A:

o trabalhador brasileiro merece usufruir destes
benefícios pelos'rel~vantes serviços prestados à Nação'
brasileira e que por muitos anos lhe foi negado e nesta'
Constituinte este direito ser lembrado não é nada estra
nho, haja vista, o grande esforço com sacrifício de vida
dedicado com o heroísmo peculiar do trabalhador em prol'
da grandeza do nosso querido Brasil.

I

I,
I.'l/

J,

r:T---------------TUTOlolUSTlfICACio---------------...,

Adife-se; ao artigo 5B da Seção II da Previdência S~

cial, a seguinte'disposição:

Modifique-se os incisos 11 e 111 do artigo 13,

acrescentando-se a este, o inciso IV, e modifique-se o
inciso 11 do artigo 14, acrescentando-se a este, as ali
neas ~' b e c, com as seguintes redações:

m---------------nXTO/olUllTIFIC.;io---- ---t_....l

:~DA 781408-5lfi AUTO"

, CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA~D.T.~"091 06/87
\

Emenda aditivaIh

VII - COMISSnO DA ORDEM SOCIAL
,-- 'LEN..."IO/cONISSAO/.IJ.COMlssio _

'[I

EMENDA 75í4ü6-9;
'@'conStituinte IVO CERS~SIM~"'--------------

Cheg~-nos'recentemente um apelo do ilustre Vereador
à Câmara Municipal de Dourados, Valdir Perusso, para que seja
estudada e viabilizada a inclusão de um sistema previdenciário
de saúde ao funcionalismo municipal, em regime estatutário.

Art. 58 ••.••••••••••
§ III ••.•.••••••.•.•
§ 22 _ Os municípios poderão adotar seguro coletivo

previsto no caput deste artigo, filiando os servidores do re~

pectivo Quadro de Pessoal

Os princípios constitucionais de seguridade
preendem um conjunto integrado de ações, assegurando os
tos à Saúde, Previdência e Assistência Social,removendo

-.............................

i
I
I

<I

I

]

-Proporcionais quando:
-Compulsoriamente;
-Por velhice,
-Tempo de-servirn

Art. 13 - ••.••••.•••_ •.•..•.....

I ..

11 -Voluntariamente após xrinta anos de serv~

ço para o homem e 25 para mulher.
111 -Compulsoriamente ~os setenta anos de idade
para o homem e sessenta e cinco para a mulher.
Art. 14 - .

I

a)

b)

II

a)

b)

c)

JUS T- I F l' C A i--I V A:

O servidor púbTico -.-merece usufruir destes
benefícios pelos relevantes serviços prestados à Nação I

brasileira e que muitos anos lhe foi negado e nesta Con~J

CO!!!

direi
obst!

de um sistema de Pr~

requer recursos avant~

e insatisfatória.

JUS T I F I C A T I V A

Inúmeros municípios carecem
vidênc~a Social, vez que essa estrutura
jados,sob pena de se tornar deficitária



VIi· Conilssão da 0fdEm SodaI e. 313

~......

tituinte este' di~eito ser lembrado não é nada estranho,'

haja vista, o' grande esfor~9 com sacrifício de vida ded!

. pro' da grgl.DI!~h?r",iM?-lJOSSO guerido Brasil.

~,~DA 751409-3LrlIE" AuTOn--------------'1 r;rPApcRTIDBD----,
~I!J_.::A~UG~U::ST.:.:O~CAR=VA::L::.HO::..:/..:..:FE::.R::.:NAN=OO::::...:S:.:AN:.:.T:.:.AN:::'A~/:.::RO::BER:::..::T:.:O~F~R=E=IR.::E:._.. --J C- ~
~.....,.....---_----- PL.ujftl0/cOlus'io/aulcOuISSio-----------, ~D.TA-'

:f!J COMISSIlO DA ORDEM SOCIAL - VII-a J ~6AUL.......=.:::::..::...;:::.:...=.::::.:...::::::..=-..:..:::....=----------'
;""..- nxTotoluSTlrJCAc;io-----------------,

'Su;lrimir o §3º do Art.2º.

A participação d:Js-empregados nos lucros das e:n;lresas tem sido feita, na
quase totalidade das vezes, à base de sobre-salários mensais ou semestrais.
~ua desvinculação da remrieração do empregado) dá ao empregador um p:lder de

,arbítrio tal que, na prática, torna nulo ° dispositivo constitucional de 8'.!.
cance social dos mais elevados,

Estamos, neste momento, elaborando uma nova Constitui_O

çáo. Queira Deus que tenhamos a 11um1nação necessár1a para estrutu
rar um Bras~l justo, progressista, fiel a suas tradiçóes e, acima

de tudo, digno do sacrifício dos que deram tudo pela pátria.
t hora, portanto, de reconhecer o denodo e a obstinação

d1vina dos "Soldados da Borracha", inserindo nas Disposiçóes Trans,!

tórias da Carta Magna o dispositivo que lhes garantirá esse reconh~

cimento. Mesmo tardiamente, sempre estaremos cumprindo a obr1gação.
Poucos sobreviventes da Epopéia da Borracha a1nda perm~

necem entre nós. A ime~sa maioria tombou no longo cam1nho, de suas

~erras natais para as fronteiras do látex; o transcurso de mais de
4 dêcadas já levou muitos dos demais.

A quantia, praticamente simbó11ca, da pensão aos "Sold~

aos da Borracha", é um átomo nas finanças nacionais - mas tem gra~

de significado, no que traz de gratidão e reconhecimento à consol,!
dação da economia, da soberania e da segurança nacional na sempre
cobiçada Amazônia.

Sala da Comissão, em 09 de junho de 1987

fJ-··"~09/ O /

.JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao §1 2 do Art.22 do Substitutivo o

seguinte item 111:

11 lU _ S6 é permitida a greve ap6s a sua aprov~

çgo, em votação secreta, p~r maioriâ absoluta, presente num per

centual de associados que a lei estabelecer".

~IDA 7S14-H-5
l!J DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO ;u~~HO

r- ,.- ruNÂftlo/çe.\llnio/suacOLlls,;:O _

e:, COMISSRO DA ORDEM SDCIAL-
i::'! TCXl'OIJu$tlflCAÇio ....

COMIssAo DA ORDEM SOCIAL

AUTOft---- ...,

SENADOR NABOR JONIOR

Acrescente-se ao texto pr?posto pelo Relator da Comissão

'o seguinte dispositivo, após o·atual art. 27, renumerando-se os d~

mais:
Art. ,28 - Os chamados "Soldados da Borracha", trabalhad2

res recrutados nos termos do Decreto-Lei n9 5.813, de 14 de sete~

bro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei n9 9.882, de 16 de sete~

bro de 1946, receberão pensão mensal vitalícia no valor de 3 (três)
salár10s mínimos, que será transferida aos dependentes, após sua

morte, como compensação pelos relevantes serviços prestados à pá
tria, durante a II Guerra Mund1al, nos seringais da Amazônia.

Parágrafo único - A concessão do presente benefício se

fará conforme Lei Complemen~ar, de iniciativa do ?oder Executivo,
-bo pra~de 150 (~ento e cinqfienta) dias após a promulgação desta

Constituição.

mr----------------TlEXTo/olUSTlrlCAÇÁO----------------....

1l!J---------- 'LaNÂIlIO/t;OMlsdo,auaco_luio

'C

i::'!----------------uxTo",untrlcAçlo

Çao abaixo:
Dê-se ao inciso XVII do·Art.22 do Substitutivo a red~

DA

Visa esta norma corrigir um erro sistemático nos

processos de divisão quanto à conflagração de greves: é not6rio .
que nas Assembléias ~e ~miscuem c~ntenas.de pespoas, não ligadas
ao Sindicato, e que ali vão para inverter tendência, tumultuar ,
e, j'inalmente, também votar elegitimamente.

A sugestão due aqui apresentamos,aperfeiçoa o
inst.ituto do direito de greve, valorizando as decisões legíti~

mas dos trabalhadores ,1 com o grau de liberdade q~e.com ° sigilo
se assepura ao prcesso eleitoral, o que é aceito .em todas as

democracias modernas.

"XVII - Férias anuais de 30 dias, observadas as limi
-tações e a forma de remuneraçgo previstas em lei".

(!l COMISSRO

.- J'.MEtIDA 751412-3
~ ,AUfOft

.~TADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

~----------------_._---

JUSTIFICATIVA

O reconhecimento aos "Soldados dã -Borracha" é uma obr1g~

çáo não apenas dos brasileiros, mas de todo o chamado Mundo L1vre.

Foi o esforço desmedido daqueles heróis que, no grande
conf11to, garantiu o suprimento de borracha vegetal para amparar o
esforço na luta contra o,nazi-fasc1smo que ameaçava a Human1dade.

Recrutados em praticamente todo o País, principalmente

na Reg1áo Nordeste, eles fofam os instrumentos para que o Brasil
cumpris~e a sua parte - a parte mais decisiva ~'do Acordo de
Washington, celebrado em 06 de setembro de 1943.

Ao batizá-los de "Soldados da Borracha", o Governo e a
opinião pública brasileiros nada mais f1zeram do que reconhecer e~

ta condição de fato: foram combatentes, em fronteiras inóspitas e
então absolutamente insalubres; abandonadas, pioneiras e mortais p~

ra muitos deles e suas famílias.
, A farta legislação de amparo aos ex-combatentes do Vale

do Pó e da Marinha de Guerra ainda é ins~fici~nte, todavia lhes pr2
porciona algum conforto material e moral por seu esforço •. Já o "50!
dado da Borracha", que lutou no front amazônico, também convocado

pelo Mundo Livre, pouco mais recebeu, até hoje, que palavras e in
tençôes.
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I, :

JUSTIFICATIVA ART •. 4,7

t 'No cômputo das férias anua.ís do empregado deve ser l~

vad~ em consideração o número de dias de ausências ocorridas no p~

riodo aquisitivo. A forma de remuneração deve ser objeto.de ~ei e
pu Negociação Coletivà.

" XIX _ Expedir e distribuir Carteiras Nacionais
de Saúde, ind~viduais, onde serão anotados os atendime~tos e his
tóricos.médicos dos pacientes atendidos pelo Sistema, nos termos
disposto em lei." .

,

~~----_--.o---t------

fJ-··'·~09/0GJ87

rn,....-------------- TC,llTo/ol'Ustl'iÇAÇlo,--------,-----__-.

JUS T I F I C A T I V A

Idéia oportuna, já'que a caderneta individual de
,saúde, além de permitir um registro histórico da saúde do porta 
• dor, é Um elemento inibidor dos hipocpndriacos e afins que buscam.
\ o servi~o ~e'saúde muito mais através de instrumento de afirmação

psíquica'do que necessidade biológica.

-------~------------------~'--

f1--l#A.U--
. ~ 09/ OGI 8.

Dê-se ao inciso XIV do art. 2~ do Substitutivo,

B redação abaixo:

EMENDA 75141&:6r:-r I"uloa -,

DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

r:-..-------------- 1txTo/"u~,.IFIl:,.CÃO----------------,

~-----._..,.,---rUnlftIQ/c~u:ls~lo/.uacoçl~sÃO --,

COMISSAO DA OROEM SOCIA~
• 11 _ compulsoriamente, aos setenta e cinco anos

de idade, para o.homem, e aos sessenta e cinco anos de ~~d~,para

a me lher, comprovada.a capacã tação do homem aos setenta a,nos."

Dê-se ao art. 13, inciso lI, do Substitutivo,
8 seguinte redação}

ART. 13 ..

-3 ~,S T I F I C A T I V A

A expressão imperativa ~ será " não se acopla ao
ato voluntário expresso pelo inciso IiI. Os períodos de 35 e 30

anos por isonomia como o por mim proposto para os trabalhadores em
geral.

ART. 211

" XIV'- Redução gradual da jornada de trabalhp
até o limite médio anual de quarenta e quatro horas semanais

cqhforme disposto em lei."

De-se ao art. 23 do Substitutivo a seguinte

"JUSTIF'ICATIVA

A reduçeo gradual da jor~ada permitirá que as
empresas e, .conseq!lentemente o Pais, se adaptem a este novo .r~

gime, sem grandes perdas de prodütividade.
A regulamentação através de lei e considerando

a média semanal anual,permitirá atender convenientemente, aos
trabalhos realizados em turnos de revezamento.

1 rn--:.......-----,
_=.::.:.:;~~~~~~:!L.t.!!:.!:!!L- __-------.J! CJMDB~

"'---_~:..:..:.::::..:..:.:.::.:.:::.::...- ~l

~pENDA 181414..0

'

ir' DEPUTADÔ ISRAEL PINHEIRO '~";LHO
me Jl't.adlllD/coMJ.:IlÃo/tv»C••'''''':r: COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

ill.;r------------- iIXTOJoJUSTlrtC..çlo,------ _

j
I

DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO
fa.'••-------------.

"

(~DA 7514174:

,.,.,_--__---- I'UNÁnJO/C(lNIUi(l/su.COUI5Sio,---------.

COMISSAO D~ ORDEM SOCIAL
:r:-. UXTO/JU:Tl'tc&ÇiO,-'---------..:..---

redação:

"ART. 23 - As entidades sindiCais poderão cel~

brar acordos sobre tudo que não contravenha às disposiçoes e
normas.~e~r~teção ao trabalho ou que seja ~e competência do
der público." p~

JUS T I F I C A T I V A

A liberdade e a organização sindicais, tais ~o

mo propostas, nãó justificam a criação de normas pela justiça •
do trabalho, que acabaria, por transformar-se em substituta do
Poder Legislativo.

Dê-se ao inciso XII do art.' 22 do Substitutivo

a redação a seguir:

ART. 211

" XII _ participação nos lucros, na forma que

dispuser a lei."

JU'STIFICATIVA

tiiir:---------L.-...:....:.- .UT••' ~

DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO ·FILHO
1:1""'------..,..--- r u NÀfl:IOICt.ll,lIUlt1/JUlC;I;ISdo-. ..--.

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

mr--------------tr,lTo/"unl'I~ ..ç4P_;_--------------....

Acrescente-se ao art. 47 do Substitutivo o item
X~X, com a redação abaixo:

N~o se deve tirar lucro do acionista, mas s;m

fazer com que o empregado se torne um deles.
A participação nos lucros é um estudo que d~

ve ser aprofundado, para permitir retribuir ao empreg~do sem
penalizat o investidor;

. Sua remessa para a legislaçao ordinária perm!
tirá um debate mais amplo, uma vez que nao se trata de parti0!
paçã~ no risco do negocio,t logo, de seus eventuais preju!zos.-
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r-"J-----.---- rLCIt;:nID/C~""$";'O'SUi'><:'~U\~SiO---------'
COMISS1\O OA ORDEM SOCIAL

r",r---------------- Tt,x.fO/JUSllfICAÇÃO'-----_--- .,

.• RestriçCes na concessllo de empreg~s;

; Redução da oferta de novos empregos num país
de popul~çllo emi~entemente jovem;

• Redução da produtividade nacional;
. ~ melhor criar dispositivos que penalizem os

empregadores e que dêm aos trabalhadores condiçCes de subsistên'
cia durante ri período de desemprego. -

Dê-se ao caput do axt. ~2 a redação· abaixo, su

primindo-se os incisos de,.,! e v'

fi'

DA

• ....;;,,......__ rL(NI..I~/c:(/"'UlsÃf)JsU.çot,llssio---_-----

ORDEM SOCIAL~MISSI\O

"EMENDA 751421-2:

tCOE:LJIAOO ISRAEl PINH~IRO ';;~HO

m- TEITOIJU'TI'·.. a ..la---- ..

"ART. S2 ~ ~ livre a organização, constituição e a~'

ministração de entidades sindicais, bem como o direito de associa 
çllo aos sindicatos, observado o disposto em lei."

JUS T I F I C A T I V A

Matéria de natureza dinâmica, a vida sindical não
pode ficar bloqueada através de norma co~stitucional, que se espera
seja permanente. O texto proposto permitirá ao legislador ratificar
ou nllo a convenção 87 dá OIT, possibilitando o aparecimento da plu
ralidade sindical ou a manutençllo da unidade; se esta for mais co~

veniente·ao pai~.

Suprima-se o incis~ VII do Art.22 do Substitutivo

JUSTIFICATIVA

;-EMENJ)A 751419-}"

.~DEP~TADO ISRAEL PINHEIRO F~~:O
..,... .-.,-__ t'LctllAfo/CClIl"s;.o/t;lIacCtu's,.;:o----------,

COMISS1\O DA ORDEM SOCIAL

A constituição já prevê o salário mínimo. O piso
salarial deve.sex objeto de negociaçãô ou Acordo Coletivo, observados
as peculia~idades regionais e de categorias pro!issio~ais; uma vez
que nada mais é do que um salário mínimo' especifico para uma catego

tia.
~ TCXTO/.1Unl,.lc...çÃO'------------~--,

Dê-se ao inciso XX do art. 22 do Substitutivo a

seguinte redação:

ART. 22

~EMF..NDA 751422-1 .

. ~I;IADQ ISRAEL PINHEI~O FILHO

r.-r---------------- TEatO"'U$T1'IÇAçl0,;...------- ~

"xx _ u~o obrigatóri~ de medidas tecnológicas visand
eliminar e/ou reduzir a insalubridade e a neutralizar a periculesidad
vedando-se compensação pecuniária decorrente, ao trabalhador."

("JCQÚISSAO DA

] U S T I F I C A ç A O Suprima-se o inciso XVI QO Art.~2 do substitutiv~:

o anteprojeto omite a periculosidade tllo importante

q~anto a insalubridade.
O veto à compensação pecuniária visa eliminar o sis

tema de adicionais vigente, que autoriza absurda compensação pelos
riscos, em det~imento ~a ~fetiva el~minaçllo, red~çllo ou neutraliza 

çllo desses riscos.

'EMENDA 751420:4"EDEPUTADO ISRAEL PINHE~RO ~~T~~-O----------J t:-;;~.~'.0=:J
fi 'L.mi'lO/•••,,,'.I••••o...,'o- J 1Il--GA1"~c:. COMISS1\O DA ORDEM SOCIAL' ·c 091 oyaJ

JUSTIFICATIVA'

O serviç9·extraordinário pode ser necessário não ap~

nas para casos de emergência ou ·força maior, mas também para um
acréscimo temporário de demanda. Suprimir essa possibilidade signi fl
ca privar a população de bens, com prejuízos para o país.
, A forma e condições de pâgamento deve ser objeto de
legislação ordinária e/ou Negociação Coletiva.

t:-t'''ftII1l0=] -·PMDB· ,
EMENDA 751423-9
a auTOJt'-----·-------

DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

1":'1 Tr.no/JV$1!FICAÇio--------------.,.

Dê-se ao inciso I do art. 22 do Substitutivo a
redação abaixo, suprimindo-se o artigo 25 e s~us parágrafos.

ART. 2~

r;y---- TtJtfOI.1113ftfrç"çÃO---- ....,...,

"I - garantia do direito ao trabalho mediante
estabilidade no emprego ou no fundo de garantia do tempo de s~r

viço equivalente, conforme dispuser a lei.

Suprima-se o inciso XXIV do Art.22 do Substitutivo:

JUSTIFICATIVA

JUS T ! F I C A T I V A 5

A responsabilidade gerada pela estabilidade pl~

na, em condiçCes de instabilidade econômica fará com que h?ja.

A locaçãó de mão-de-obra deve ser permitida em con
dições rigidamente fixadas em lei.

Os trab~lhadores avulsos ou temporários muitas ve
zes são necessários' para a execução de sérviços que não se interli--



316 • VI.~da~Speiat

por en-

e expe-

métodos
I

as op-

JUSTIFICATIVA

qualquer prática coercitiva pelo poder público e
tidades privadas;
assegurar o acesso à educação, à informação e aos
adequados à regulação da fertilidade, respeitadas
ções individuais;
regulame~far, fiscalizar e controlar as pesquisas
rimentações desenvolvidas no ser humano.

IV -

III -

O capítulo constitucional relativo à saúde há de prever a o
brigação primordial do Estado de assegurar e garantir o saneamento
b~sico, a habitação e a execução de toda a política de meio-ambiente.
Para tanto, deve o Estado estabelecer uma política nacional de saúde, ,
~ferecendo assistiócia médica integrada, sem prejuízo dos serviços
da iniciativa privada.

Da mesma forma, cabe ao Estado assegur~r condições satisfató
rias à nutrição, desenvolvendo as diretrizes e estratégias que asse
gurem ? disponibilidade interna de alimentos, o incentivo à produçAo,
a regulamentação de armazenagem e formação de estoques de produtos
essenciais. Vincula-se ao aqui proposto a red~finição dos . crit~r1QS ,

• • I --"

de- fixação do ;;alário-mínimo à luz dos hábitos alimentares e necess!
dades fundamentais.

O atendimento à mulher pelo sistema de saúde tem-se limitado,
quase que exclusivamente, ao período gravídico-puerperal e,mesmo as
sim, de forma deficiente. Ao lado de exemplos sobejamente conhecidos,
co~o a assistência preventiva e de diagn6stico precoce de doenças g!
necol6gicas, outros aspectos, como prevenção, detecção e terapêutica
de doenças de transmissão sexual, repercussões biopsicossociais da
gravid~z 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 força de trabalho, além de seu papel fundamen
xal no núcleo familiar.

o planejamento familiar é questão de suma importãncia para o ,
futuro dos brasileiros; conceitos dos mais variados e antagônicos v!
cejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no País.

É fundamental que a Constituição defina o conceito de planej~

mento, garantindo o direito de opção do indivíduo para determinar o
número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter
como contrapartida a fornecimento pelo Estado não s6 de informações,
como dos pr6prios meios e técnicas anticoncepcionais científicamentlÍ
aorovadll..S-. _

Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as enti--
dades privadas, nacionais e estrangeiras, abstenham-se de exercer
qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessi
tam de seus.ser~iços. O planejamento, no caso não se confundirá com
o controle de natalidade de cunho puramente demográfico mas responde
rá às necessidades básicas da população dentro do contexto de aten~
dimento à saúde.

A obrigatoriedade prevista neste inciso, pela qual o Es~ado

garantirá o acesso à informação e aos métodos contraceptivo&, afasta
a pos~ibilidade de que interesses nacion~is ou estrangeiros e de s~

tores governamentais interfiram na reprodução humana.
Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e

democráticas para que brasileiras e brasileiros decidam sobre o pla
nejamento da procriação.

Outrossim, o inciso vem integrar à Constituição norma contida
na Convenção Sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminaçllo'
da Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto N2 89.460 de
20.03.84. De acordo com a referid~ norma, incumbe ao Estado informar
e assessarar a família sobre o planejamento da reprodução.

O desenvolvimento das pesquisas científicas e das experimenta
ções a serem desenvolvidas no ser humano merece a finalização ~ con~

trole dó Estado, que deve atentar também para a venda,distribuiç!lo e
meios químicos e hormonais de contracepção, impedindo a colocação no
mercado de drogas experimentais.

Em relação à área de reprodução humana, mais especifi~amente' ,
à de planejamento familiar, jamais se estabeleceu qualquer preceito: !

constitucional. Inseri-lo nesta Carta é imperioso por ser este um
dos grandes problemas vivenciados n!lo s6 diretamente pela mulher co
mo por toda a populaçllo brasileira.

de I,
mi

décimos)
casos de

COMISSIIO

JUSTIFICATIVA

"XIII _ proporção mínima de 9/10 (nove

empregados brasileiros, em todas as empresas, salvo nos
croempresas e nos de cunho estritamente familiar".

ç!lo abaixo:

gam com a atividade normal da empresa e, por isso, a permissão desse
tipo de trabalho deve s~r admitida, em condições fixadas em lei o~

dinária. .

EMENDA 781.425-5

Dê-se ao item XIII dd Art.22 do Substitutivo a reda-

Dê-se ao inciso IV do Art.22 do Substitutivo a

çllo-abaixo:

JUSTIFICATIVA

"IV _ ReaJuste de salários e remunerações conforme
o que estabelecem as Convenções e Acordos Coletivos".

Ninguém melhor de que, as part~s interessadas para

dirimirem reajustes salariais, uma yez que conhecem as necessida
des de um~ e disponibilidade da outra.

I - prestar assistência integral e gratuita à s8úde da mulher,
nas diferentes fases de sua vida;

11 - garantir a homens e mulheres o direito de determinar li-
vremente o número <!.~ f.!!~o~,- sendo_vedada_ a ~d_oçllo -,~e

parece ter ocorrido um engano de redação. Onde deve

ria estar "empresa" foi colocado "estabelecimento".

h ----------- t U TO"'U51'I',CAÇlo- - - - - - - - - - - - - - -

r."I (lt.eNÃRI01Cc."u~s10/SUi'COUISSio-----......---,

• COMi:SSIIO DA ORDEM SOCIAL

r:t---------,---- rl.~"i.ruo/çtlJ,(l~slo/su..cot:l~sio ..,

DA ORDEM SOCIAL'
~ ...,.,.- TtXtO/JU=tl'ICAÇÃO T'1

r::-r---------'-------Tt:xTO/"uSTIFIC...Ç~O---------------..,

INCLUA-SE ONDE COUBER NO ARTIGO 47, SEçAo I, DO SUBSTITUTIVa, OS SE-
GUINTES INCISOS:

[@MéNDA 781424-7;
.... AUTOR

.tu QE;UTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

r- .A""'O _

.~ DEPUTADO ISRAE~ PINHEIRO FILHO



I~A 7~.1427.1: ,.
fi - j I AUTOa'--------------J r:r=pP·MOTDlDB.~

. O~~:~~~DA FEDERAL I\NNA MARIA 'RATTES . L _J

""'----------------'..... TUTO/JUSTlfICAÇlo,---- ~ _,

INCLUA-SE NO ARTIGO 89, TíTULO 11, DO SUBSTITUTIVO O SEGUINTE INCISO,
RENUMERANDO OS QUE lHE SEGUEM:

" VII - Instituir regimes tribut~rios especiais e e isenções
~ que estimulem a preservação ambiental e a at~

ação de entidades civis não governamentais, sem fins
lucrativos."

JUSTIFICATIVA

As "isenções fiscais" deverão estimular a preservação ambien
tal. Uma parte considerável dos recursos de vegetação (matas nati- ,
vas) encontram-se em PTopriedades particulares. Caso não haja esti
mulos fiscais dificilmente manteremos as reservas naturais que estão
em mãos de particulares.

r;-r--------------- TUTO/JUSTlfICAÇio--------'---------_,

, oA NOVA REDAÇ~O AO ARTlpO 91, TíTULO 11, DO ~UBSTITUTIVO

" ART. 91 - A União, os Estados e os Municipios podem estabo!:.
lecer limitações e restrições legais e administr~

tivas relacionadas à proteção ambiental, à defesa
dos recursos naturáis e ao gerenciamento das baci
as hidrográficas, mesmo~ caso de Já haver disP~
sitivo regulando a matéria, para suprir as suas
lacunas ou deficiências ou para atender os inte
resses nacionais, regionais e as peculiaridades '
locais, desde que não dispensem ou diminuam as e
xigências anteriores.

JUSTIFICATIVA

Atualmente é competência exclusiva do DNAEE o gerenciamento '
d~ bacias hidrográficas, atrayés dos'seus "comitês integrados" .

.~e manejo_~ ge~enciamento de recursos hídricos visa, dentre
outros fàfores, manutenção dos mananciais e o volume e a qualidade '~

dos ?orpos d'água, como forma de assegurar possibilidade de abaste
cimento à demanda exist~nte e futura.

Hoje, um dos problemãs fundamentais dos municípios é assegu
rar a utilização adequadã dos seus recursos hidricos possibilitando
o abastecimento de sua população. Esta questão é de tal magnitude .'
que, ao nosso ver, merece ser ressaltada.

r;-r--------------- TUTO!JUSTlP'lCAÇÃO--- _,

SUPRIMA-SE O § 32 , ARTIGO 49, SEçAo I, DO SUBSTITUTIVO.

JUSTIFICATIVA

Não é do interesse público a desapropriação do imóvel onde se
presta serviços de saúde, mesmo que certos serviços não cORdigam com
a Política Nacional de Saúde preconizada, pois isto redundaria em
ônus elevados ao Poder Público.

\lU- eomluio daOrdem'SotW • 317:

. A intervenção pretendidá já está assegurada de melhor forma '
no "Caput" do Art. 49, quando este preceitua que a liberdade profis
sional e de organização de serviços privados, será exercida na forma
~a lei e de acordo com os princípios da Política Nacional de Saúde".

~-_-------------TUTO/JUSTlfICAÇÃO----- ...,

oA NOVA REDAÇAo AO INC~SO IV, ARTIGO 89, TíTULO 11, 00 SUBSTITUTIVO:

" IV - Definir, implantar e manter espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos em
razão de sua importância ecológica, social, paisagíst!
ca, cultural e cientifica, ficando vedado qualquer mo
do de utilização que possa comprometer à integridade I

dos atributos que justificam sua proteção.

JUSTIFICATIVA

Não basta o poder públíco decretar espaços territoriais a
serem especialmente protegidos caso não tenha c~ndições de viabili 
zar sua implantação e manutenção. Atualmente a Secretaria Especial I

do Meio Ambiente (do M.D.U.) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal (do Ministério da Agricultura) se deparam com sérios
problemas, não na definição de novas áreas a serem protegidas mas
sim na manutenção das mesmas.

~---------------TEXTO/JUSTlfIC ...çio---------------...,
INCLUA-SE NO ARTIGO 89, TíTULO 11, DO SUBSTITUTIVO O SEGUINTE INCISO,
ONDE COUBER :

" Instituir a proteção ambiental como expansão da função soc!
aI da propriedadé prevalecendo a limitação sobre o uso do
bem por parte do proprietirio ".

JUSTIFICATIVA

A relação de administração, cuja característica é a finalid!
de pública, contrasta com a relação de direito subjetivo, cuja cara~

terística é a vontade do indivíduo. O direito subjetivo, cuja carac
terística é a vontade do individuo. O direito de propriedade poderá
sofrer limitações administrativas legítimas ( devendo ser ressalva
dos o instrumento do tombamento, da lei 6.902 e de proteção de baci
as hidrográficas) 'no interesse e benefício da coletividade.

É necessário p~nsar uma nova concepção constitucional do di
reito ~e propriedade \pública ou privada, urbana ou rural) rigorosa
mente vinculada à sua função social, de modo que o exercício do di
reito seja facultado apenas em conformidade com o interesse da comu
nidade, inibindo-se assim condutas a ela lesivas.

EiilENDA 751432-8

= TEXTO/JUSTlf'ICAÇio -'-__...,

DÁ NOVA REDAÇAo AO § 22, ARTIGO 49, SEÇÃO I, DO SUBSTITUTIVO:

" § 22 _ O setor privado de prestação de serviços de saúde po
de colaborar na cobertura assistencial à população,
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.,- - - .. .
'Sob as condições estabelecidas em contrato de direi-
to público, sempre respeitando-se as disposições co~

tidas no Código de Ética do Conselho Federal de Medi
cina, tendo preferência e tratamento especial as en
tidades sem fins lucrativos."

JUSTIFICATIVA

As condições para sua obtenção, o seu valor mínimo e ou

tros ~spectos hão de ser regulados em lei, que deverá ter em vista a

situ.ção atua~ da Previdencia Social, concedendo-se o benefício nos

ter os de sua disponibilidade financeira.

As condições estabe+ecidas entre o setor privado e o setor a~

ministrativo para a prestação de assistência à população no ~etor da
saúde devem respeitar as disposições contidas no Código de Ética Mé
dica, para preservar a qualidade dos mesmos serViços, o que é de vi
tal importância para a classe médica, para o Poder Público e para a
população,

O Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, no
artigo 122 , proíbe ~ intermediação do trabalho médico, o que vem se~

do amplamente desrespeitado em nosso país.
É preciso moralizar a Medicina privada, disciplinando correta

~~men!e o setor; Sugestões nesse sentido, amplamente discutidas e est~
dadas já foram apresentadas a esta comissão e a diversos constituin:
tes e, estranhamente, Jnenhuma delas foi incluída no anteprojeto. A-'
proveitamos, então esta oportunidade para novamente encaminhá-la a
esta subcomissão esperando sejam devidamente apreciadas.

l.~,75.1433-6'
I bEPUTAÓA FEDERÁL ANNA MAR~;ARATTES ~'.ll:TIDO~• PMDB

r:-r TEXTO/.lq,5T1FICA.,ÃO __,

Emenda Supressiva ao Art. 29, todo o inciso VII.

Não dev~ uma Constituição Federal prever, de
,~'forrna ~prioristica, pisos salariais aos trabalhadores, ma~ sim ass~

gurar-lhes um salário qJe corresp~nda ~s suas necessidades v.itais e
às de sua família; ou sejal através da fixação fte um salário mínimo.

. Os pisos salariais não são decorrentes de lei
e muit~menos de norma constitucional. são, em verdade, resultados
de negociações coletivas de empregados e empregadores e sofremvari~

ções em função da atividade profissional exercida. Certas catego
rias econômicas de menor por~e poderão não ter condições para man
ter pi~os de rêrnuneração, principalmente aquelas que admitem mão

de-obra desq?alificada.

....--------------- Tl:Xto/."uSTI'IC'çio ~

INCLUA-SE 22 PARAGRAFO NO ARTIGO 65, CAPíTULO 111, DO SUBSTITUTIVO,
. CONF'dRME SEGUE:

" § 22' _ Constitui igualmente crime inafiançável impedir ou '
dificultar o acesso de grupos étnicos, raciais ou de
cor, ou pessoas pertencentes aos mesmos,a quaisque~'

est~belecimentos, sejam eles residenciais, comerci 
aij~ ou de eventos de quaisque~ natureza, sejam eles
de iniciativa pública ou privada."

JUSTIFICATIVA

Como aparece no anteprojeto o artigo limita-se a definit crI
mes as atitudes racistas partidas dos meios de comunicação. É preci

, 50 que sejam enquadrados os donos de restaurantes, cinemas, hotéis,
'teatros, clubes, srhdicos de prédios, patrocinadores de shows e esp~
táculos, enfim, toda e qualquer pessoa que segregue as minorias raci
ais.

,EMENDA 7.$1434-41J AUTOII--------------..,

- Senador Constituinte Arnaldo Prieto
...LI....l.rno/co..ISllo/.U.COlu••lo,-- -, DATA

,ÇJ COllissl'lo da Ordell Social ) tE5JC6M
k;-,.-l------------_--TUTO/olUSTI'ICAÇ'lO'----------------.

o', -'EME~A SUPRESSmVA AO ARTIGO 22 - IN~ISd 11

------~·s~prl;;á-se ~~ expressão " ••• proporcional ao salário da

atividade, nunca inferio~ a l~(um) salário mínimo, nos termos do pará--.--- ....~. -.
\ grafo 22 deste artigo".

JUS1'lIFICACÃO

Trata-se de regulamentação excessiva, própria de legis-
I ~:

lação ordinária: pois, cabe à Norma Constitucional simplesmente garan-." .
tir ao trabalhador o seguro-desemprego.'

registre-se que não se pretende proibir os pi

sos Salariais, mas sim que estes obedeçam à realidade de mercado,p~

10 que devem ser fixados.livremente pelos representantes de empr~g~

dos ~>empregadores e, excepcio~almente, através do poder normativo

da justiça do, trabalho.

, O que vem funcionando bem no regime de liberda
de não 'deve ser:apr~sionado pela inflexibilidade de preceito const!

tucional.

EMENDA 781436-1
t:DEPUTADO CONSTITUINTE ARN~O PRIETO

f:é ",.""100.''''0/'.'''.''''0
OMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

= TUTO/"u~TlfICAÇÃO---------------__,

Emenda Substitutiva - Art. 34

Art. 34 - O sistema de seguridade ~ocia~ será mant!
do-através de contribuiçõês dos emprega
dores, trabalhadores e união, na forma que
a lei dispuser •

JUS'l'IFlCAÇÃO

A matéria não se afigura de natureza constitucional,
que deve tão-somente estabelecer as linhas básicas da origem dos r~

cursos que financiarão o sistema de seguridade social, deixando ã
legislação ordinária fixar as bases sobre as quais incidirão as re~

pectivas contribuições tripartites. O dispositivo previsto no Ante
projeto da Comissão tornaria muito rígido o disciplinamento'da maté

ria e impediria eventualmente q~e novas fontes fossem aproveitadas~
uma v~z que, dão raro, recomenda-se o abandono da folha de pagamen
to como base principal das contribuições.



EMENDA 7$1437-9

tJ .!.A< eJ wc. ;J&ff/J~

t?

DOS NLGROS. DAS ~UNORIAS E DAS POl'ULAÇOI:S IND!GENAS

Alt.79- ·· .. ···· .. · .. ···••·•···· · .. •···· ..
§ 30 _ A execução da po Lf t ac a ind1gonistn será coordenada por ó.r

~ão j>róprJ.o do adnu.m s t r.rcão federal, aubor-da.nado a um Conselho de T.!:,

pr e son t açiics Indígenas) a serem t c gu Lmuerrt adcs em :e~ ......... _- .. .. - .. .. - .. .. .. .. .. .. ..
PROPOSTA

Nova redação:

§ 39 .. A e'xecuçâo da poIEt aca anda.genLst a será coordenada por ór.
giio prõpr i o da mhUlnistraç:io federal a ser regulamentada em lei.,

JUS T I F I C A T I V A

o órgão tutor da edmrus t racâo federal não poderá subordinar-se
n um Conselho de representações and fgenas que venha a ser composto

por membros das comunidades tuteladas.

DOS N);GROS, DAS HINORIAS E D(\S POPULAçOnS INDrGUNAS

Art. 79 .. São 'r econhec ado s aos índios seus direitos or rg í.nârro s
SObl~C as t cr r.is que ocupnm , sua or gnna aaçfio soc ruj , seus usos. costu

mes. línguas. crenças c t rud i çôes ,

PROPOSTA

rUte Tal' a redação.

Ar t , 79. Aos índios p aos s i tvfco tas silo 'r econhe c t do s seus da-,
r e i t c s o r ag anâr í.os sobre ns terras que hab a t am, sua or-ge m eucâo social,

seus liSOS. costumes, línguas, crenças e tradições.

JUS T I r I C A T I V A

Con s a.doru c s e neces e âr i a a inclusão no texto cons t i tuc ronuj dos

conceitos de "fnd ao s" c de "s a LvIco Las " levnndo-se em ccns adc r ação 'os

élJ.fcrentes es tâg rcs de aculturação qUI} se encontram os vãrros grupos

rnd Igcnns no Bras aL,

EMENDA 781440-9

'.\.ld..l'l/cO.. '..ÃO/.uac:OH' ..ÁO- .:.... --,

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

r:v---------------- nXTOi>lIlITlfICAÇlo----------------,

DOS NEGROS, DAS mNOR!AS E DAS POPULACOI:S INDrGENAS

Art. 19 - •••.•..•••••••• o •••••••••••• o ~ ••••••••••••••••••••••••

V _ A s oc acdadc b rn s i l oLrn é p l ur i.ê tn í ca , São r econhec i das as

Eornrc s de or-gun a zaçjio prôpr m s das nações Ind Igenns •

·PROPOSTA

CnnccLm at cm V.

JUS T I F I C A T I V A

115 o r-eccnhcc mren t o h i s tdr rco da rornacão bás Icn da nacionalida
de brus í Ler ra ter sua or i gem na pLur-Letn.í a das três raças pr edommnn..

te s (branca, índla, ne gra) , Desde o In Ic ro da forma cão da scc i cdade
brus i l eLra processou-se a mísc rgenacãc natural entre as t i és raças,
que, de corta formn estlÍ criando o t:r.po hrus â j ea r o , a anda em desenvo,!
v amen t o •

/l rnc Iusâo do conceito de sociedade bras i Je t ra plunétnica, na
f'ut.u rn cons t r tu í.çfío , representa uma tentativa r.rtlficial de estancar
este doscnvo Iv Inen t.o , que vem se procussnndo llOrmonlosnmcnte ao longo
dos tempos ~ sem con í l i t.os entre as raças. Um outra ponto a ser obs:!.
va do t quanto à mc Iusfio do conce r to supraci tudo na futura cons t r tur-

cão, li que ele: não cont.r-abu í, para a desejável integraçiio nacional,com
a s oj adn r Ledadc crrt rc seus membros, sem preconcca t os ou da spc r adadc s
de qualquer nnt.urczu ,

Não há nndn a opor quanto (10 'reccuhccâmcnt.c de formas de orgnni ..
zaçâo de âmbrto nacional dos povos indígenas. desde quo or í ontada para
defesa dos LegLt amos m ee r esses indígenas. No entanto, évddencLr-s c
Como altamente nocivo no e dc scnvoLvamcrrtc ha rmon a c s c da s cc aednde bre-,
s a.Leí r-a n Inerus âc do conceito de nncêes indígenas na nova Carta. Tra
to-se, por outro Indo, de um grave r i.aco a ser assumido, proporciommdõ,
por exemplo, a oportunidade de fOIlTL.1Çfio de encraves dentro do terrítôrío nacíonnt ,

DOS NeCROS, DAS mNORIAS e DAS POPULACOUS INDrGI:NAS

Art. 79 -

PROPOSTA

Acrescente-se um pa rfig r-aEc ao artigo 79.

§ 49 - Os d í re r'ec s previstos neste capítulo não se ap La.cnm aos
Ind ro s com elevado e s tfig í,o de aculturação. que mantenham uma convivê!!.
ela cons snnte com a sociedade nacional e que não habi tem _te~rras lndí
genas.

JUS· T I F I C A T r V A

Aos índios que optarem, por livre e cxponrânea vontade, por esta
cond rçâo de vi da , junto a comumdade nacional, devem ser assegurados
.os mesmos direitos e deveres de um. cadadão brasileiro não índio.

PLEI-lAl'IIO/CO"IlS'SiO/8UI1COJ,fUI9ÃO-----------

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

r.r-------------.",....:'--TElCTO/olUSTIFICAÇÃO----------------..,

nos NI:GIlOS. !lAS ~1[NOIlIAS E DAS POPUL~ÇOI:S INDrGI:NAS

Art. 80 - ..

§ 1Q - São tie r rus ocupadas pelos fnd rcs as por eles hab í t adas ,
ns u t r Li zadns ePcJrD suas a~ivldades produ t í vas e as ârens neces s ãr i as

5. sua rop rcdução íísicn c cultural, segundo seus usos, costumes, c "t1i!

d l çõo s , incluídas as nccc s sjit-ans ã preservação do mei o ambrent e e do

s eu pu tl Imôn ro cultural o

1'1l0POSTA

AI te r ar a redação.

Art. 80 - .

§ 19 - São terras habitadas pelos Indxos ou silvícolas aquelas
por e Ies utilizadas para Iiab a uaçâo , a t avadude s produtivas para sua
s ubs t s t ênc La , que po s sdbd Lt tem o seu desenvolvimento sócio-econ§.

nncc , que mcntcnha seu ambiente cultural e que. permita a sua harmn

m csn c progressiva integração à comunhão nacaonat ,

JUSTIFICATIVA

obse rvn-e e na c Inbor eçfio do texto original, a nítida. intenção
de t orna r ande fd nrdc o ecncca to de terra habitada pc Las populações
md Ig enas , justamente num ponto onde a legislação vr gcnte , embora

muito mais clara e precisa. não tem conseguido evitar o' sui gmerrto
de Inúmeros pr-obLemn s 'admm í s t ru t âvos e questionamentos judiciais no
pr cceasc de dol mrí tnçâc de terra indígena.



Pt.UÁ"lo/co..'saio/.u.co..I..io-- .......,

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL
----------TUTOlolU.T1..ICAÇio-- ~

IJOS NCGIIOS, DAS MINOI\lAS E DAS POPULAÇOCS INDrGENAS

Art. 80 _ As terras ocupada; pelos índios serão demarcadas, !. a

eles cabendo a sue posse pc rmanent.e , com direito ao usuí't uto exclusi
\0 das riquezas 'naturais do solo e do subsolo, das util~dades nelas

~x~s:e~t~s_e_d~s _c~r~o: :l~v~a~s ~ :e:s~l~a~o ..o _d~r:~:o _d: ~a~e:a:ã~._

1I0POSTA

Nova redação.
Art. 80 _ As terras de posse Imenor ra t efetivamente habitadas p!.

los índios ou silvícolas serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse
permanente, com d í re i to ao usufruto exclusivo das riquezas naturais

do solo e das utilldadês nelas existentes.

JUSTIFICATIVA

res é de m te resse da sobe rarua nac ronal , ficando garant rdo o seu re
torno quando o risco estiver eliminado •.

JUSTIFICATIVA

Na ob r rgncâc de mant or a soberania nacional o Estado pode ser
compelido n promover ações que ob r agucm o deslocamento de qualquer

grupo populacional que se encontra numa área sensível. A responsabi
Ll dnde du de s t anncãc da área física dc sccupadu mantém-se vinculada ii
s obc r am a nucacnaj ,

~[)A--1S1446-·8;

l:J . ldlí/1 t/dt'UT~I"TtJ r4
PLUÁ'uo/cONI~sio/sUBCO..IS~io-----------

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

"" TExTo/olunIFlcAçÃO-----------------,

se necessário.

princí
étnICOS

Trata..
1>10

que
-so

não

o usufruto do subsolo pelas populações ândfgena s fere o
constitucional da isonomia, uma vez que os outros grupos
pu r t a.cLpam da comunhão nacLcna L não possuem este direito.

de uma mcd rda disctiminatória.
. QUdnto a utIlização de cursos fluviais e direito de navegação
neve constar da futura constituição e sim de legislaçno ordinária,

QOS NEGROS, DAS MINDRIAS E DAS PDPULAÇOES INDíGENAS

Art. 81 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos juridl
cos os atos de qualquer natureza, ainda que já pr a t acados , que ti:.
nham por objeto O domínio, a posse, o uso, B ocupação ou a concessão
de terras ocupadas pelos indios ou das riquezas natürais do solo e

do subsolo nelas existentes.

PROPOSTA

,
m---------------- TExToJJUSTlfICAÇio-----------------

DOS NEG\lOS, DAS MINORIAS E OAS PDPULAÇOES INDíGENAS

Art. 8D - ..

§ 212 - As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inal~~

náveis, lmprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada ou
,tra destinaçãp que não seja a posse e usufruto dos pr6prios índios.-

PROPOSTA

Nova redação.

's 20 - As terras habitadas pelos Indios ou silvícolas são bens
da União inalienáveis e impresc.r itíveis:

JUSTIfICATIVA

A manutenção da idéia expressa na redação original na nova Con,!
t: tuição, com toda certeza, limitaria o desenvolvimento nacional, sen
do quo, na região Amazôni~a esta limitação traria sérias conseqüê!),
cias.

/'leste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indigenas,

em futuro próximo, serão as maiores prejudicadas, pois, estarão i!!!
possibili tadas do usufruírom os benofIcios advindos do desenvolvime!),
to.

~_~ Pt.I:HÁ"lo/coNlSsio/auacoNluio------------,

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL
1":"I ------~-----TEXTOlolUSTlfICAÇio----------------'

DOS NEGROS. DAS IIINORIAS E DAS POPULAÇOES INDrGENAS

Ar t , 80 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3C? - fica vedada a r-emoc âo dos grupos indígenas de suas terras,
salvo nos casos de cp i dcntl a , catástrofe da natureza e outros simila

105, f i cnndc gur-an t Ldo seu retorno às terras quando o rl.SCO estiver
c j immndo e pr oIb ada , sob qualquer pretexto, a de s t annçfio para qual
qu?r outro f~m das te r ras t omporur rnnerrte desocupadas.
--------------------------_ .. -

PROPOSTA

NOVil redação.

§ 39 - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,
sn Ivo nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros simila-

AI~erar a redação.

Art. .81 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos juríd&
cos os atos 'de- qualquer': natureza, ainda que já praticados, que t!
nham por objeto o domíniõ, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão
do terras de posse imemorial habitadas. pelos índios ou silvIcolas ou
das riquezas naturais nelas existentes.

• JUS-TIFICATIV_n

Nenhum grupo étnico deve ser privilegiado em relação aos outros.
Não há porque conceder aos índios o subsolo das terras ocupadas por
eles, a menos que todas as outras etnIas brasileiras também possam

usufruir desse direito.

Pt.ENÂ"lo/cONI'do/sUbCOMISaÃO------ _

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

1":"1----------------TUTOIJu'TlfICAÇio------ -,

DOS NI:GROS, DAS MiNORIAS I: DAS POPULAÇOES INDfGENAS

Art. 82 _ A pesquisa, lavra ou exploração de nunêrí.os e de rocu!.
sos na tura i s , em te rrus indígenas, somente poderão ser desenvolvidas

como pr-Iv r Lêg i o ~União, no caso de o cxigir o interesse nacional e
de rncxa s t arcm r e se rvns conhecadas e sufIcacnte s para o consumo inte,!
no, e cvp tor ãvc Is , em ~utras p.u'tes do tcrr í tõr i o br-ns Ll c i ro .

----------------------------
PROPOSTA

.\1 te rar a redação.
Art. 82 - A pesquisa, lavra ou exploração de nuncracs e riquezas

na tu r nas ern terras indígenas poderão s c r- des envo Lva.das com pri.oridade

da Vnião, no caso de eXIgir o interesse nacional.

JUSTIFICATIVA

1\ idéia expressa nu redação não deve constar da nova Constituição

devido ao seu cnrdter limitativo e prejudicial às comunidades indíge ..

nas.
Entende-se que, em princípio, as atividades de pesquisa, lavra e

exp Ioração de nunôrros e riquezas na tura rs em áreas Indígenas, deve

rão prioritariamente ser de senvo lv rdas por empresas es ta tua s públicas,

quando se t ra tar de minerais estratégicos necessários ã segurança e
ao dc senvoIv rmentc nacional. Em casos excepcionais esse direi~o\ pode
r5 ser e s t end ado às empresas privadas nacionais e somente por alto i~
tcrcssc nnc i oua l , rcspei tundo e resguardando o espaço social, cul tu

ral e cconêmico indígena.



PLI!HARIO/co/,us3ÃO/8UIlCQMISdo _

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

Art. 82 - •••.•.•••.•••••••••.••••••••••••••••••••.•...••••••••••

§ 19 - A pesquisa. lavra ou exploração de minérios e de -recurso
ldturais de que trata este artigo dependem da autorização das popula
ões indígenas envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, cas

caso.

P R O P O S T A

Alterar a redação.

Art. 82 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - Competirá li Administração Federal, ouvindo a Comun~dade Ih
ígena, a aprovação dos pedidos para a exploração de recursos minerai~

lO subsolo das areas indígenas.

JUS T I F r C A T I V A

A exigência da aprovação do Congresso Nacional para os pedidos dp

xplora~ão de recursos ~i!lerais em areas indígenas implicara, certame~

c, em ont ruve adminis't'ia'tivo li agilização do processo, resultando e~

rejuízos as comunidades indígenas.

~ Congresso Nacional, considerando as relevantes e mGltiplas a
ribuições que certamente devera ter na nova Carta, não priorizari

lucquadamente assuntos desta natureza.

EME1'I!DA 781449·2
f1 I:.&< if ri'lJl

PLUI.I'IlO/cONISSÃo/IUICOMISllÃO'-- _

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

Art. 83 _ O Ministério Público Federal, de ofício ou por determO
lação do Congresso Nacional, às índios, suas comunidades e organiza
'5es sITo partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos inte

'esses e direitos dos índios.

P R O P O S T A

Nova redação.
Art. 83 _ 05 índios, suas comunidades e organizações, represent~

llos pelo 6rgão du Administração Federal ou por ele ass í s t í.dos e o Mi
listêrio Público sio partes legítimas para ingressarem em juízo:na d(

fesa dos dire~tos e interesses dos índios.

JUS T I F I C...A T I V A

Nãg se justifica a exclusão do 6rgão da Administração Federal 
que exerce a tutela especial dos índios -- da capacidade de represen
tal' ou de aSSistir os índios em juízo. Por o~tro lado, não cabe a ~

ferência ao "Congresso Nacional" que é um dos Podere~ da República

que tem funções constitucionais próprias e relevantes. Note-se que
pl'ópna Nesa Direto,a do Congresso Nacional é que seria o órgão do P
der Legislativo com capacidade processual - não o próprio Congress
~acional. Não poderla, por outro lado, a Mesa do Congresso Naciona
~úbmctcl'-sC a juiz singular, senão ao próiJrio Supremo Tribunal Pede
ral, o ~ue demandaria norma constitucional regente dessa especiàlíss
ma e inusitada competência constitucional parti a defesa de direito
individuais, configurando a submissão de um Poder (Congresso Nac íona )
i dccisio de outro Poder (Judicifirio).

.UTOR:-:-------------
c::ONSTITUNTE BONIFACID DE ANDRADA

PL!NÁAlo/eONllJ9Ão/suBCOMISSÃO------ _

[JCOMISSAD DE ORDEM SOCIAL

l':T----------'-----TUTO/.lUSTlr'cAçÃo----------------,

Substitua-se 05 Artigqs 44 a 55 pelos seguintes:

Art. 44- A saúde é um dever do Estado e um direito de todos, o
que será disposto em lei.

Parágrafo Dnieo- O Estado promoverá legislação competente para
que seja estendido a todos serviços de assistência a saúde de acordo
com as necessidades de cada um.

Art. 45- Lei complementar disporá a respeito do Plano Nacional
de saúde o qual será, eleborado com a participação de representantes'
da Uniã~. Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios respe!
tada a respectiva ,competência objetivando ampliar atividades 'em def~

58 das respectivas comuridades.

§ 1Q- O Plano Nacional de Saúde obedecerá entre outros os se
guintes princípios:

1- Participação da comunidade através de entidades de toda 85

pllcie na implementa~ão das providências devidamente planejadas pelos
orgãos competentes.

11- Respeito a livre escolha de todos os que receberem a assi~

tência decorrente do Plano Nacional de Saúde.

111- Fortalecimento de entidade comunitárias.

IV- Prioridade a assistência ambulatorial que deverá anteci
par ao tratamento hospitalar.

V- ~nfase à f9rmação e a presença do profissional generalista
em relaçã~-aõs das ~iversas especialidades, sobretudo no que diz re~

peito às regiões menos desenvolvidas do País.
I

VI- Garantia ~s organizações e serviços de saúde privados na
forma da lei, para atendimento, de prefrência a seguimentos sociais
de maior capacidade aquisitiva, ficandó o poder público com a obrig~

ção de assistência médica aos setores mais carentes da população.

§ 2Q- D P~anc ,Nacional de Saúde será financiado por um ,fundo
especial éom recursos provinientes da eceita tributária da União,
Estados, Distrito Federal e municípios na forma da lei.

Art. 46- Lei complementar deverá dispor sobre os recursos f~

derais destinados a saúde e no tocante a política a se~seguida no
saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e na d~

fesa da produção farmacêutica nacional, bem como no combate ao uso
de drogas e tóxicos, assegurando a livre iniciativa e atuação das
profissões liberais;,

Art. 47- A lei disporá sobre a assistência a saúde dos tra-
balhadores, tendo em vista a eliminação de riscos de acidentes e

"Âoep~8s-~~ofi6sionais, garantias específicas na tocante a ambientes
de'maior risco, fiscalização sindical e administrativa, segurança~

higiene e assistência médica. •

Art. 48- ~ vedada a propaganda comercial de medicamentos de m~

do geral e'aind~ de bebidas alcóolicas e produtos tabaglsticos mas
~endo permitida a divulgaç~o entre 05 profissionais de saúde de tu
do o que for do int~resse da produção farmacêutica.

Art. 49- Legislação especial deverá dispor sobre a re~oção de

Oltgãos e tecidos de cadáveres humanos, submetida sempre a autorização
di) "de cujas" e de sua família.
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Art. 50- Caberá ao Poder Público a fiscalização de todos os

~rodutos de interesse da saúde que estiverem em territ6rio nacional.

Art. 51- O Poder público dará integral assistência a saúde da

Mulher assegurando-lhe assistencia especial durante a gravidez, e ga

rantia aos cônjuges o direito de determinar o número de filhos, proi

bindo qualquer prática na hip6tese coercitiva da administração ou' d;

entidades particulares, propriciando ainda o acesso a todas as in

formações que diga respeito a regulação da fertilidade.

Constituinte Eloni fácio de I\ndrada

_____ PI.EN,llllltl/cOIolISSÃO/SUbCOIoUS.sio-----------

Cornhsão de Ordem Social
________________ TEXTO/JUST1FlCAÇio -,

~

Acrescente-se no ô"t. 12, § 22, após a palavra "fundações", a palavra "pú

blicas", ficando o cHaGO dispositivo'cOOl'a seguinté reíJação:

O texto do substitutivo contem vários dispositivos de lei ordi

~ária o que na Constituição darão rapidez a uma área que deve ser

flexivel, por natureza. A em~nda visa criar mecanismos eficientes e
a maté ia;

1/ 22 - P. proibição de aCUlUlar estende-se a cargos, enpregos ou funções

em autarquias, enpresas públicas, sociedades de econonãa míxta e fundaçõ

es públicas,.

.:lJSTIFICATIVA

''EMENDA 181451-4

,FIJlCjações~licas_.?ão a'P'~as criadas -e .JIl8fltidas pelo PocIer Público 58

'QlI1ÓO legislação em vigor. Fundações que não são públicas não podem, COOlO institui

ções privadas s~r tolhidas ~ suas atividades. Daí a emenda.
~ "UTOI'l """' ---,

Constituinte Bonifác1o de Andrada

r-r- ~LI:~Á"!o/COIolISsÃol$UaCOIlI".iD------------,

~.C Comissão da Ordem Social
~OATA---

'ov06 /87

AUGUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTANA / ROBERTO FREIRE

Suprima-se a expressão "e do indivíduo" do art.44.

..-__-" ~ J01.lNÃIiIIO/eON.ssiO!lIUlcnN.ssio------- _

tI .Comissão da Ordem Social - VIT-b

AUTOIt---------------
EMENDA 7$1454·9
l:

Dê-se ao Art. 56 a seguinte redaçãoe

Art. 56 -:Os .planos de previl:!ência social dô Podar-PúQlico, atenderão prece.!

tos estabelecidos em.lei, visando o atendimento em cases de doença, Inval; -

dez'-'rÍlo~te, _,ajud!! aos .dependerrtes, proteção.a matercíríade e garantias aos

trabalhadores, especialmente nos casos de desemprego involuntário para o
que será estabél~cidó um 'fundo de' asaístêncía social.

~r- TUTOlolUSTlfIC.çio --j

I·

- Suprimam-se os artigos 63 e 64.

.:lJSTIFICATIVA
O indivíduó não pode ser responsabilizado por sua própria sáuds devido

as 'tondições sócio eco,ômicas do país .

o texto Constitucional, na matéria acima fIlel'1(:'ionada não pode descer

a detal'ies, e necessita ,transferir para da legislação o'~dinária aquelas normas porme

norfradas , que precisam ser modificadas êm face das exi-gências da conjuntura, sem

'a rigidez const,l.ti.Jcioii~l.~Daí-a'emendaacímav que Vãsa conceâtuar de' forma flexivel

esta importante matéria. EMENDA 751455·7
""'--------------"UTO,.--------------~

AUGUS,T0 CARVALHO / FERNANDO SANTANA I ROBERTO FREIRE

l":'lc----------------TuTot"USTlPll:AÇÃO---------,----------,

'EMENDA'781452-2 Acrescente-se ao art. 46, inciso IV, após a expressão "controle das ações", 8

expressão !Icem a criação de eonselhos de Saúde, a nível federal, e51.aooal e

IlU'licipaln •

~DATA--=-::-l
'o9,r06 187 J

Constituinte Bonifácio de Andraáa

Comissão' mnlrdem SocialI?

Acrescente-se ao Art. 31 o seguinte paréqraf'o único:
E necessário garantir a forma de participação cE população.

Parágrafo único:' A lei disporá a respeito do, Sistema de Seguridade Social
P~blico e das normas bãsãcas para o setor priya~o, tendo por base plenas

garantias 'de quantos se valerem da prestação-de seus serviços.
- -

- Suprima-se os ,artigo~ 32 a 42.

:AJSTIFICATIVA

l3f- ---~-------AUTOI'l- ~

AUGUSTO CARVALHO / FERNANDO SANTANA/ ROBERTO FREIRE

1':1---------- PLU...Il;lo/caNlS3Ão/su.CO.,IS'!O ---,

COMISS1\O OA ORDEM SOCIAL - VII-b

Lt>~IlTIOO-~

, PCB----.J

o texto const.ítucímal na matéria acíma mencionada não pode descer a

detalhes, e necessita t!a"sferir para a legislação ordinária aquelas n~rmas pormeno

rizadas que precisam ser modificadas em face das exigências da conjuntura, sem a ri

gidez constitucional. Daí a emenda acima, que visa conceituar de forma flexível esta

importante matéria.

r;'I---------------- TIXrOI<lUSTlfICAliÃO--- -,

Substitua-se o arUgo 54, com a seguinte redação:

"Art.54 - E assegurado à mulher e ao homem O direito de determinar livremente o
tamanho. da proPe.

§lQ - O poder público garantirá as info,rmações,mátodos e "serviços necessér íos
e adequados ao exercício deste direito.



'EMENDA' 781,459:0
l::::iT~~M~; PI~TO e MARLUC~uT"PINTO

,-,, PLI!NÂ"IO/CONI'1ÃOtIUICONIII!lÃO-----------,

COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

§2º - E vedada qualquer prática coercitiva pelo poder público e entidades priva
di! que limite este direito:
§3º' - A lei disporá sabre as situações e condições em que 'será permitida a in
terrupção da gravidez.

JUSTIFICA~Q

Ainda que o sistema único de saúde garanta o direito universãl à saúde, é
necessário que a constituíção assegure o direito do casal determinar livremen
te o número de filhos.

Aquestão dp aborto" em que pese seu impacto sabre a saúde e a própria vi-
da das mulheres, não foi suficientemente discutida pela sociedade. Julgamos
necessário, um amplo debate e reflexão sobre a tema. Cabe, pcrtantc; à legis
lação ordinária a regulamentação da matéria.

EMENDA-1SI4S-7-3
AUTOR---------------j :r=pPAM'OTlBOO~rr DEPUTADO VALTER PEREIRA . ~ ~~J

PI.CNÀRIO/COMISSÃO/sUBCOI,lISSÁO--------

Dá nova redação ao pã'rágrafo üní co do art. 94:

"Art. 94 - ••.....•.....•...•••••••.•.••...~..

parágrafo llnico - Os ato5 administrativ~s de
que tra~a este a:tigo dependerão da aprovação do órgã? estadual a
quP estiver afeta a politica ambien~al, ouvida o municipio.

JUS T I F I C A ç A O

A tarefa de aprova~ão dos atos previsto5 no
"caput" do art. 94 impõe a existência de recursos técnicos e hum;!
nos que ne~ sempre a m~nicipalidade dispõe. Ademais, as ativida 
des previstas podem ter repercussões em outros municipios, o que
poderia gerar conflitos de jurisdição. Dai a necessidade de una
instância superior de decisão.

.0".-----------) r;r;f"Lo~
L --d.g~~c.c.=__:.:.Fj/'}!Z!..I'.!..r-..:./-l:::.:.rl'l:.:...- . U j _J

m:::::;:-O'T';:--:;"il
rPz!ObA

DOS NEGROS, DAS MINORIAS E DAS POPUALOES INDrGENA~

'YII~ ComISSão da Ordent SoclII ..,

1F~"100~
PL ......UO/CO.. I..I0'.uacolllll ..io-----------

J
~TA:--:J

t:=!II - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL ~O~~

!!J

Art. 89

§ 19 - Aos 'trabalhadores e assegurada a participação parit!,

ria nos colegiados das Empresas Públicas, Estatais, de Economia Hix

ta, Fundações, Empresas Privadas Incentivadas por recursos públicos e

Empresas de Hineração Primaria.

§ 29,- f m,,'ndat~ria a participação dOs trabalhado'res na di

reção das entidades referidas no paragrafo anterior, na forma qúe 4

lei vier a estabelecer.

§ 39 - A ,escolha da representação serã feita diretamente p~

108 trabalhadores e empregadores.

Artigo 19 do titulo lo DA ORDEM SOCIAL.

Valorização, do trabalho e do trabalhador como parceiro emi

nente na produção da riqueza -nacional. Participação do trabalhador no

proceBs~ decisório dos Agentes Econômicos, em cujo Patrimonio LIquido

estejam"presentes recursos públicos ou bens nacionais.

~NTA---

"ou 061 87
1":"1---------------- TCXTO/oIUITIFlcaçiOI-- _

Art. 34

I~ - Cont~ibuição incidente sobre a renda extrativismo mi-

neral.

V - Contr~buição sobre o patrimonio liquido das pessoas fi

s Le a s ..

VI - Contribuição sobre a exploração de Concursos de prog-

no s t Lc o s

VII - Adicional s~br~ os premios dos seguros privadoB.

Incluir a parcela,relativa ã contribuição incidente sôbre

a ~enda do extratfvismo min~ral. tendo em vista a necessidade inob

jetãvel de colocar os garimpeiros, faiscadores, etc ao abrigo da

proteção da seguridade social e da previdência social •

.EMENDA- 781461-1'

1":"I----------------'UTO/olUSTlF1CaÇÃO -,

Art. 84 - Compete exclusivamente ao Congresso Nacional
-obre as garantias dos direitos dos Indios.

P R O P O S T A

Cancelar.

legisla

..,---------- tlL...,uo/co M1sslo/au.co.....io ---,

~II - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
~.'T'~"ov06J87

JUS T I F I C A T I V A

Somente a União - através do Congresso Nacional pode legis-

ar sobre direitos ind!genus. A norma deve ser incluída (como está,

J oje, no artigo 89, XVII, "U") na competência legislativa da União.

ar outro lado, o udverbio "exclusivamente" alinha contra a melhoI;
'. écnica logislativa, pois significaria excluir do processo leg~slatj

o o Poder Executivo, negando-lhe o poder de iniciativa e de sanção.

Art. 12 - f vedada a acumulação remunerada de cargos, fun 

ções publiças, empregos e proventos, exceto

I
II

19

29

39 - A proibição de acumular proventos não se aplica 405

servidores civis e militares inativos, qüando.ao exercício de manda-

to eletivo, magisterio, cargo em comissão e de atividades de nature

za técnica ou especializadas.
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Os servidores aposentados e militares em inatividade (re 

serva ou reformados), quando contr~tados para o exercIcio de ativid~

des tecnicas ou especializadas, t~m sido penalizados com a exigên~ia
patronal da sistemática àe SERVIÇOS PRESTADOS, isto e, de caráter •

temporário, ã tltulo precário, sem vínculo empregatício e beneficios

da legislação social.

Arguem os emptegadores, que o contrato de trabalho perma 

nente, na f~rma da CLT, configura uma acumulação indevida de proven

tos, vedada pela Constituição.

f chegado o momento de repor as CQusas nos devidos lugares,

reintegrando na plenitude dos seUS direitos laboriais, experientes e

eficientes servidores aposentados e inativos. que em nome de umA in

t~~pretação constitucional tendenciosa e equivoca. VêD sendo esbulh~
do há muitos anos.

...- .l.ENÃIUO/CONI5do/IUICON1edo------- -,

~ CONISS/J-o 'DA OI2-DE/lII .soe-r s t:

mili

om.!,

Estado

5. Lei 288 de 8 de Junho de 1948 que concede vantagens a

tares e c~v~s que participaram de operações de guerra

te os falecidos)

6. Lei 616 de 2 de Fevereiro de 1949 que aumenta a área geogr!

fica e a naturez~ dos serviços e operações de Guerra.

7. Lei 1156 de 12 de Julho de 1950 que dispõe sobre a concessão

de vantagens a militares e cívis que participaram de oper~

ções nas Zonas de Guerra inclue os mortos) .

REFER~NCIA LEGISLATIVA:

3. Decreto 18.811 de 6 de Junho de 1945 que declara o

de Guerra com o Império do Japão.

2. Decreto 14.490 -A de 25 de Setembro de 1942 que define e

delimita as Zonas de Guerra.

.
1. Decreto 10. 358 de 31 de Agosto de 1942 que ratifica a Nota

de Beligerancia e declara o Estado de Guerra com a Alemanha

e a Italia.

4. Decreto 19.955 de 16 de Novembro de 1945 que suspende o Est~

do de Guerra~'com a Alemanha, a Italia e o Japão.

t'PT€PAftTIDO~

PTS /RR
AUTOft--"-------------

IEMENDA 781462=<t
l: OTTOMAR PINTO

0:'1-,.---------.,-;::::'-''---- TEXTO/olUSTlfICAÇio,---- ---,

Inclui no Capítulo referente a " Oisposições

Gerais e Transitórias "

IIART.1I

§ Ficam assegurados todos os direitos à promoções e as vantagens

concedidas, aos servidores militares e cívis, em atividade,na

reserva,' na aposentadoria, ou reformados e falecidos, que

'prestaram serviço nas Zonas de Guerra, durante o perfoco em

. que o pais esteve em Estado de Guerra com a Alemanha, a Itália

e o ~?pão.

Acreditamos que desta forma não haverá prejuízos para

os militares' e cívis, vivos , mortos e seus herdeiros nem

grandes despesas para a Nação, visto que a inclUsão desta

proposição significará um Ato de Justiça para um Grupo de

servidores militares e cívis que hoje ainda atropelam a A~

ministração e a Justiça com processos reinvidicatórios.

A simples eliminação dos processos pelo esclarecimento

das dúvidas representará uma grande ecoViAa à Administração
e a Nação. . ,

~d:

,.".---------------TIEXTO/olU$TIFlc:AÇio----------------,

cial a seguinte redação~

~'ARTID0=1
• PMOB

~UTOII:-~------------

SOCIAL
_______ f'Lf;NAR10/cOMISSÃO/SUBCON1SSÃO----------,

. TEXTO/olusTIFICAÇÃO----------------

oá nova r~ddção ao art. 90:,

"Art. 90 - O solo, a.faJna, a flo:-a e os recu.!:

SDS hid=ico~ serão protegidos, na forma da lei.

JUS T I F I C A ç A O

Exclui~ o solo e 03 recursos hídricos da prot~

ção da lei seria abrir a guarda para sua agce3são. Afinal, tanto

um quanto o outro, estão sujeitos ao mau uso e 8'; depredações.

EMENOA MODIFICATIVA N2

Oê-se ao Art. 54, § 12 do substitutivo da Comissão da Ordem S~

PLfNÃR10/CONISSÃQ/SUICOUISsiO----------j ~DATA~t: COMISS/lQ OA ORDEM SOCIAL .M 06J87 j

~A 781464·6
f!l OEPUTAOO CARLOS MOSCONI

EMENDA 781463:8'
'~ -OE~T;~~ . VALTER PEREIRAAOTOO-------------) crY~~~=:J

rrc;;;AT~~

DIREITO DE !IllLITlIRES E CIVIS QUE PARTICIPARAM EM OPERAÇÕES DE GUERRA, NO PE
RÍODO DE 31/AGOSTO/1942 A 16/NOVEMBRO/1945. 

-eJuSTI FICA0\:!
mSTÓRlCO

Enbora a II Grande Guerra tenha terminado a mais de 40 anos, ainda hoje há
un grande número de civis e militares que se Julgam prejudicados pelo gran
de nÚllero de interpretações de "docimerrtos Legars (Leis, Decretos-Lei e De
cretos) que nos anos imediatos ao final da guerra, deram direitos, vantagens
e regalias cemo reconhecimento dos serviços prestados.

M.litos desses docunentos legais visando detenninar situações especiais . de
serviços e localização geográfica esqueceram de considerar no mérito, a qua
lidade, a quantidade OU a maior ou menor excelência do serviço e do local
ou território onele os mesmos foram prestados, dando vantagens, desde que
o fossem nas Zonas de Guerra, ora no Brasil ora no exterior.

Assim, com o passar dos anos, há casos que foram reconhecidos pela Adminis
tração e pela Justiça que se chocam nas suas soluções por interpretações e
julgamentos conflitantes gerando descontentamentos, prejuizos e injustiças.

Eln nuitos casos, há interpretações particulares dentro de cada Ministério,
seja ele militar ou civil, inclusive no antigo DASP, as quais precisam ser
unificadas e:(fnplificadas.

É claro que houve mzí to entusiasro na época da elaboração daqueles docunen
tos legais, com isto gerando direitos e vantagens que beneficiaram de uná
forma magnânima a mn tos servidores, deixando outros injustiçados pela for
ma de interpretação momentânea do Administrador e até dos Juizes.

A própriá seqüência da elaboração das leis e decretos coaprovam a inseguran
ça dos julgamentos, ora dando vantagens a servidores na atividade, na rese:!:
va e reformado ou apqsent€1dos, esquecendo aqueles que no serviço ofereceram
a própria vida, o que exigiu novas leis cClllplementares.

Por outro lado, a cmülsão destes Direitos já adquiridos, na nova Constitui
ção, revoga os direitos de nuito~ores que . da oja prestam servi
ços a Nação, além dos nuitos beneficiados e seus relei
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°Estado assegura acesso à educação, à inform~ção e aos métodos

c1e~êíficos de regulação da fertilidade que não atentem contra a s~
, '-

~~~,.x~speitado o direito de opção i~dividual.

JUSTIFICATIVA

acrescidos de 12% do Orçamento da União, tendo em vista o crescimento contí

~,,~ receí ta. HE!!!!HH 1
No c~so da Saúde é necessário se estabelecer o piso inicial do Fundo. I

,;Os termos fertil~dade e Saúde, quero crer, re-
fletem com maior exatidão e correção, a intenção a que se propõe o
tex~o original

EMENDA 151468-9
AUGUSTO CARVALHO / Roberto Freire / Fernando Sant' Anna

Comissão da Ordem Social - VII-b
lir .LlENÁIlIOICOl,l.5SiO/SUICOIlISSãO----------

j
~DATA--,

L,__-=~~~:::-~~=~~~~~ -J tov 06187 J

I EMENDJ\- 781465-4
~ DEPUTADO CARLOS MOSCONI-

"UTO"------- _
trP"AATlOO~• PMOB

,l!J
Acrescentar no inciso Ir, do Art.32, após a expressão "para os segurados" a

palavra "DEPENDENTES".

~---~-----I'LEH .. RIO/CONI5siO/SUIlCD,.IUÃO-- J ~DAT4~tI COMI~SAÔ DA OROEM SOCIAL .~ 06f8?.J JUSTIFICAÇAO
..".,.--------------- TEXTO/.lUSTIFIC"'ÇÃO-~-~-----------...,

EMENDA' ADITIVA NQ
Sendo a seguridade social um direito universal,deve ser estendído a

todos.

Dê-se ao Art. 47, inciso 111 do substitutivo da Comissão da Or

dem Social a seguinte redação:

- disciplinar, con~olar e estimular a pesquisa sobre medicamen-

JUSTIFICAHVA

tros insumos de saúde, bem como participar de sua produção e distrl

bUlçãO com vistas à presSrvação da soberania nacional.

AUTO"----- ~

AUGUSTO CARVALHO I Roberto Fr ire / Fernando Sant' Anna

_----'----- PLUAI'lIO/cOMIS$Ão/.u.COIlISSÃO----- _

t!O Comissão da Ordem Social - VII-b

ou-tos, equipamentos, produtos imunobiológicos e hemoderivados e

Os equipamentos pára q Saúde significam gran

de necessidade para o País, e não devem ser n~~idos den(ro de uma
política que compre~nda o desenvolvimento tecnológico para o Setor.

O Art. 36 passa a ter a seguinte redação'

;fMENDA 781466-2

"Art. J6 - ~ vedada a concessão de qualquer tipo de incentivo ou dedução fis

cal a pessoas físicas e jurídicas, relativo ao uso ou prestação de serviços'
de sáude e previdência privadas."

_-------- PLltN""ID/CJ)Mlsslo/IU.COlllllSlio---- --,

l!J Comissão da Ordem Social - VII-b ' A dedução e incentivos fiscais com gastos no setor privado de assistência

à saúde constitui-se em sangria de recursos públicos que deveriam ser utiliza
dos na melhoria dõ·setor.

o Art. 39 passa a ter a seguinte redação:

AUGUSTO CARVALHO / Fernando ssnt ' Anna / Roberto Freire

o=---------------Tl:XTo/~USTII'ICAÇio, ~

m PL€MA'1I0/COMISSiO/SUICOIlIS:sio----------

j
:r;J"OTA?

C Comissão da Ordem Sooial - Vp-b , ~ _!i.Ú!L.J

AUTO.lr'--------------.

,EMENDA--75147Õ-=-r
~!!?!!~!f.~~~Q.

Adequação 11 emenda apresentada por nós, que propõe _s~jam. os artigos 37 e

38 substituídos por um único, com'a seguinte redação: "Art ... , As contribui

ções sociais a que se refere o Art.34 e os recursos provenientes do orçamento

da União comporão o Orçamento Nacional de Seguridade Social".

- O orçamento anual de Seguridade Social será submetido à~ .do Congre~

so ,Nacional, obedecidos os prazos e demais condições de tremitações do orçame!!

tá da Oniã~.

Substitua-se os Artigo~ 37 e 38, pelo seguinte artigo, dando-lhe a devida
numeração:

EMENDA 7·81467-'}"!

AUGUSTO CARVALHO/ Fernando Sant·Anna / Roberto Freire

,.,..---------I'LIN""IO/co..l'sio/.u.CO..lllJio ~

Comissão da Ordem Social - VIr-b

m---------------ruTO'olUSTI'ICAÇio-- -+-__-.
Cria-se Disposição Transitória no Capítulo 11 - "Seguridade", com a numer)

devida: I
-Art. ,.. - O Fúndo Nacional de Saúde terá dotação inicial no mínimo igual';
som~~s recursos previdenciários atualmente alocados à assistência médica.

"Art ••••• - As contribuições sociais a que se refere o art. 34 e carecursos
provenientes do orçamento da União comporão o Orçamento Nacional de SegJrida

de Social.

§lQ - Serão constituidos Fundos Nacionais especí!icos para as áreas de Sáude,
Previdência Social e Assistência Social, sob responsabilidade dos órgãos de
administração pública federal correspondentes.

§2Q - Os Fundos referidos no parágrafo anterior serão ccepastos por recursos

consignados no orçamento nacicnal de SegJridade Social.

§3Q - A gestão dos Fundos Nacionais a que se refere este artigo terá par':iêi

pação obrigatória e paritária de representantes das Administrações Públicas F!

deral e Estadual, assim como das entidades patronais, pro fissionais e dos tr~

balhadores, inclusive inativos, conforme a especificidade de cada área.
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Se não se constituirem os Fundos especff'Icos há a tendência de o Ministé
r~o encarreçado, da Saúde ficar dependente daquele que administra o Fundo NaciE.
nal de Seguridade Social.

E: necessário sim, um orçamento de Seguridade soci~~consolidade, com vis
tas a uma maior racionalidade das ações dessa área· e um crescimento global dos
recursos correspl!ndentes.

EMENDA 751474-3'
tJ DEPUTADO CARLOS MOSCONI

r::====--:::-=-==::-;- PLENA~IO/CONISSÃo/sUBCOI.ll!l'ÃO-------- _t9 COMISSAO DE ORDEM SOCIAL

r:-r----------------TEXTO/,JUSTIF1CAÇÃO-----------------,

EMENDA MOOIFÍCATIVA Nº

Oê-se ao Art. 32, inciso VI do substitutivo da Comissão da Or-

dem Social, a seguinte redação:

- preservação do valor dos benefícios, de modo que a sua expre~

são monetária conserve, permanentemente, o valor'real à data de su

a concessão.•

Comissão da Ordem Social - VII-b

EMENDA 751"471-9'
r:-r__.,--.,-- --:--:-:::-----:-AUTOII------------.,--,...-,

AUGUSTO CARVALHO / fernando Sant 'Anna I Roberto Freire

__________ PI.I:H.i"IO/COMISSio/IVICOM.S:IÃo _

tJ
= TIXTotJUSTlflCAifio -,

SUprima-se o inciso lU do Art.32.

JUSTIFICATIVA

O que se pretende é que o inciso se torne mais
clarp, não permanecendo dúvidas q~anto à intenção de ma~ter o poder
aquisitivo dos beneficios, quando comparado com a concessao, princi-'
palmente no que diz respeito à aposentadoria.

A equidade no financiamento através da contribuição direta de empregados
e empregadores evide:'1cia que a contribuição dos empregados constitui U1l novo
tributo direto que'JDcide sobre a renda dos assalariados, pois. que a parte fOL
malmente atribuída dos empre;Jadores e contabilizada como encargos sociais é
transferida para os consumidores através.' de mecanismo de fixaçãode preços.

EMENDA 751475-1
fi] AUTOR.c OEI;'UTADO C~RLOS MOSCONI

r.r---------- PLENARIO/CONISSÃo/BUBCONISSÃO----- -'-_--,

tu COMISS~O DA ORDEM SOCIAL

=----------------TEX.TO/JUSTlflCAÇÃO--- -,

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Suprimir o Art. 36 do substitutivo da Comissão da Ordem Social.

Comissão da Ordem Social - VU-b

EMENDA 751472-7'
".,. AUTO" -,

AUGUSTO CARVALHO / >ernando Sant'Anna / Roberto Freire
.,-- I'LIHUIO/cOMls s l o/ s UI COM.SsÃO ---,

tJ= TlEXTO!JUSTIPICAÇÃO , cordamos com o Fundo
pondo sua separação.

JUSTIFICATIVA

O artigo está 'sendo retirado, já que não con
Cnico para a Previdência e Saúde e estamos pr~

5q:lrfma-se o Art.41: Além disso, discordamos totalmente da referên
cia à previdência privada,nos termos em que foi colocada.

O artigo inviabiliza e/ou retarda a universalização da cobertura ao
fazer referência à prestação de serviços.

EMENDA 751473-5

EMENDA 751476-0"
AUTOR ,

(J DEPUTADO C~RLOS MOSCONI

;---------- PLENARIO/cONISSÃo/sUBCOW.SsÃo--------__--,t9 COMISSA@ OE ORDEM SOCIAL

AUGUSTO CARVALHO I Fernando Santana I Roberto Freire
=----------------TEXTO/JUSTlFJCAÇio------ -,

EMENDA MOOIFICATIVA Nº

- contribuição dos empregadores incidente sobre a folha de salá

Dê-se ao Art. 34, inciso I da substitutivo da Comissão da Ordem

social, a seguinte redação: .

rios e sobre o faturamento;

Comi ssão da Ordem Social - VII-b

l!J

O Art. 42 passa a ter a seguinte redação:

.,-----------'L.IlMAIUo/cosusdo/IUICOMlssio---________ OATA.

[!J ) fÇi o67ã?J
r:-r---------- TCXTO/"u~TI'IC"çio- __,

"Art.42 - serão criados Conselhos de Seguridade So:ial a nível Federal, Esta1ual
e Municipal com a participação paritária do Est8rln. empregadores e empregados." JUSTIFICATIVA

JU5TIF"ICAÇIl.O
---~--------

E a maneira mais democrática de participação cb conjunta da sociedade.

O IUCTO é muito manipulável, enquanto o fatura
. menta exprime, com maior segurança, o movimento financeiro da empre

sa, podendo ser auferido com maior facilidade.
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EMENDA'-751477-8
tJ DEPUTADO CARLOS MOSCONI

Com todas estas colocações, claras e seg~ras, o artigo

deve ser inserido ~o tex~o~nstitucional, em razão dos enormes'be

nefícios que dele adviriam.

r=-r TE:nO/olUSTlF1CAÇAO -,

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Retirar o inciso VI, do Art. 34 do substitutivo da Comissão da

Ordem Social.

JUSTIFICATIVA

Esta supressão visa não oferecer nenhum benefício

público para as entidades de seguros privados, não se permitindo sua

citação na Carta Magna.

EMENDA 751479-4
E CI'lf2fi-OS tbC(:Ylf/crc. 'L...."'.O""..o/..."""'.o

cOtIJ~::')'iO ,[lA ORDEM SOCIAL fl-- OATA
----,

~ Da I DÓi n ;

Deputado

r---------------- TI:XTO/.luSTlF"CAÇio---------- _

FD-1ENDA H~DIFICATIVA N'?: .

EMENDA 751478-6
ê: DEPUTADO CARLOS MOSCDNI

AUTOJt--------- _
f:PMPARTtoo~• PMDB

Dê-se ao Art. 2, ítem XXIV do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a
seguinte redação:

1:: permitida a celebração de contrato de serviços, ainda que permanentes ou
temporários com pessoas físicas ou jurídicas, desde que, quanto a estas, o co.!!
trato não se confunda com a respectiva atividade-fim.

li1 PLENARIO/COMISSÃO/SUBCOMISSÃoc= COMISSAO,DA ORDEM SOCIAL JUSTIFICATIVA

=----------------TEXTO/olUSTlFICAÇio-------- -,

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao, Art. 55 e Parágrafo Onico do substitutivo da Comlssão

da Ordem Social a seguinte redação:

E permitida a remoção de órgãos e tecidos de c?dáveres humanos

para fins de transplante, não havendo disposição contrária em vida

do "de cujus'" e 'nem mani festação proibitiva da família.

§lº - A remoção dos órgãos e tecidos somente se dará após cons

tatação da mQrte , observados os critérios estabelecldos pelo Conse

lho Federal de Medicina.

§2º - E permitida a doação espentânea de órgãos por d6adores vi

vos, maiores e capazes, cuja retirada não implique em prejuízo à s~

úde.

§3º - E proibido qualquer tipo de comercialização de órgãos e

tecidos humanos.

JUSTIFICATIVA

Os transplantes significam um real avanço da medicl

na e'uma exigência da sociedade.

A doação por cadáve,es se impõe como uma solução muito

mais lógica e menos agressiva, desde que bem ,regulamentada e com

critérios de morte cerebral bem definidas.

Ninguém melhor e mais capacitado que o Conselho Federal

de Medicina para estabelecer esta definição, com zelo e cuidado, o

que eliminaria qualquer'riséo proveniente deste tipo de d~ação.

Prevalece ainda a vontade do doador cadáver, desde que

manif~stada em vida, assegurando-se ainda a manifestação familiar.

_ A atividade econômica realiza-se através da produção de bens e da presta
çao de serviços. Quanto mais desenvolvida a sociedade mais se tem acentuado,
no mindo contemporâneo, o setor de serviços. O texto constirtucíonat , no que
diz res:eeito à organizaçªo do trabalho deve, buscar assegurar- aos trabalhado
res, alem dos direitos ja consa~ados, novas conquãs'tas que visem à melhoria
.da Sua condãcão social. Quanto a ordem econômica e socaal, UI'l3. das finali';acias
do Estado, que deve merecer expresso amparo ccnstitucional, .é a expansão áas'
oportunidades de emprego. ' _. .

, O setor de serviços, hoje, constitui. importante segmento do mercado de
trabaL'1o, e abarca, por exemplo, desde as atividades tipicas dos profissiomis
liberais como advogados, médicos, dentistas, etc; até outras formas nas quais
a atividade-fim de uma empresa depende de diversas atividades-meios. são for
~ de trabalho dissociadas dos objetivos da emPresa, 'ou .ínstatuícão , seja pu
b]~ca ',?u p~iv'7d~, mas sem as quais nã,? se logrará atingir objeto da empresa -,
ou da anst.rtuícao e nem rnesrro o cumprumerrto da lei.
_ .Ora é úrn Hospital, cuja finalidade é relacionada com a saúde e a proteção
a vãda, que_contrata uma empres:,! especializada de serviços de limpeza, asseio
e _cct;servaçao. Ou uma institu~çao ~inanceira, que contrata serviços de vigi
Lancda e segurança, ou uma uníversãdada, que contrata serviços de restaurante
para sc;us professores, a1~os e funcionários; ou ainda uma emprescl de aviação
ccmercíat , que contrata, as vezes em cada aeroporto, uma empresa para a limpe
za de suas aeronaves. -

1:: óbvio que tais serviços não podem ser confundidos com a atividade-fim,
em nenhum dos casos apontados. Não serua justo e daria lIl3r"em à fraudes e abu
sos Se fosse [ilcultildo a uma metalúrgica, por 'exemplo, a l;:;cação de outra eiii
presa que lhe fornecesse operários rnetalúr:gicos. Mas claro está, desde logo,
que mrí.tas vezes, ou quase sempre não será de interesse, quer social, quer e
conô~ ':0, que a ~tal~rgica mant:'Y'~ ,;"n re~taurànte próprio, ou um depurtaJw-!I
to nedíco , ou uma equipe de funC10lldI'10S so para tratarem da'limpeza de SUilS

instalaçÔes. Toda,s essas atividades, sejam temporárias ou penr.anentes, Podem,
perfeitaJ!)ente ser contratadas com terceiros e-para isso exí.sten, em todos os
rarros, inúmeras firmas especializadas, sem que isso signifique burla aos di
reitos dos trabalhadores. -

Ás prestadoras de serviços, pois, são verdadeiras empresas, atividade cor
r1qlleira e crescente no nnmdo de hoje, que não podem ser vistas COl!O simples
intermediárias de mão-de-obra, visto que: '

a) Admitem, assalariam e dirigem a prestação pessoal. ou coletiva de servi
ços, dando trei.naJrento prof.issaone.is a seus empregados; -

b) assumem os riscos da atividade econômica;
c) Utilizam imáquinas, métodos e equipamentos, produtos e técnicas .. adequa

das d. cada espécie de serviço contratado; '-
d) Respondem integralmente pelos salários, encargos e tributos.
Restringir estas atividades proibindo a locação de serviços, sejam perna

nentes ou temporários, significaria um retrocesso econômico-social, cujas
maíores e maisdanosas consequências recairiam sobre a classe trabaThadora que
ficaria privada de um novo mx1erno e eficaz meip de absorção de mão-de-obra.

A nova Constituição, deve ser um reflexo da realidade social do País e
uma forma de convivência entre o Estado e a Nação que o constltui. Ó Brasil de
hoje, assolado por gravíssimos problemas econômicos, não pode correr o risco
de aumentar dranaticamente a taxa de desemprego" inviabil~zando uma atividade
econômica fundaJrental c;le característica de qualquer país moderno e civiliza:b.
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