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A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 

INDÚSTRIA - CNTI, entidade sindical de grau superior, de abrangência nacional, 

fundada em 1946, conforme Decreto Executivo nO 21.978, de 25 de outubro do 

mesmo ano, (doc. nO 01), com sede na Avenida W/3 Norte, Quadra 505, Lote 01, 

Brasília-DF, e que coordena, a nível nacional, o plano de enquadramento sindical 

dos trabalhadores na indústria, exceto os grupos que dele se dissociaram para 

organização de outras confederações, vem, respeitosamente, por seu advogado, o 

infra assinado (doc. nO 02), inscrito na OAB/DF, com fundamento no disposto no 

inciso IX do artigo 103, da Constituição Federal, propor 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

COM PEDIDO DE LIMINAR 

do disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, segunda parte, da Constituição Federal, com 

a redação dada pela Emenda Constitucional nO 20, de 15 de dezembro de 1998 e 

publicada no Diário Oficial da União, edição de 16 seguinte, na forma do que, a 

seguir, melhor esclarece. 
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SECRETARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 

Seco da Reg. Norte 
(AM/PAlROIRRlAPITO) 

1" Seco da Reg. 
Nordeste(MAlPIICE) 
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31 Seco ....<1 Reg. 
Nordeste(PE/AUSElBA) 

1" Seco da Reg. 
Sudeste(RJ/ES) 

2" SeI... ~d Reg. 
Sudeste(SP) 
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Centro } 
(GO/MTIMS) 

11 Seco da Reg. Sul(PR) 

21 Seco Reg. Sul(SC) 

31 Seco da Reg. Sul(RS) 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
___________-1. TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 

1. PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA 


É certo que o Supremo Tribunal Federal tem exigido, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade, que os autores cumpram o requisito essencial da 

"pertinência temática". 

Esse requisito foi bem esclarecido pelo Ministro Maurício Corrêa, 

no voto proferido na ADIN nO 1526-5, União Federal, quando definiu: 

"Ocorre que esta legitimidade ativa não é ampla e 
incondicionada, como a outorga aos entes previstos nos 
incisos I a 111 e VI a VIII do citado art. 103 da Constituição; nos 
casos dos incisos IV, V e IX exige-se vinculação entre a 
norma impugnada e os objetivos do autor da ação. Neste 
sentido a recente decisão desta Corte ao apreciar o pedido 
cautelar formulado pela mesma requerente na ADIN nO 1.519
2, Rei. Min. CARLOS VELLOSO, unânime, j. no último dia 6 de 
novembro, que restou não conhecida, estando assim 
ementada, in verbis: 

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA: 
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 

"I - A legitimação ativa da confederação sindical, 
entidade de classe de âmbito nacional, Mesas das 
Assembléias Legislativas e Governadores, para a ação direta 
de inconstitucionalidade, vincula-se ao objeto da ação, pelo 
que deve haver pertinência da norma impugnada com os 
objetvos do autor da ação. 

"11 - Precedentes do STF: ADln nO 305-RN (RT J 153/428); 
AOln nO 1.151-MG (DJ de 19.05.95); ADln nO 1.096-RS (LEX
JSTF 211/54)". 

No caso sub judice é indiscutível essa pertinência. 

Com efeito, a norma atacada, embora de abrangência geral, 

atinge diretamente os trabalhadores na indústria, dos quais a CNTI é responsável 

pela coordenação, proteção e defesa de interesses, conforme definido no artigo 1° 

de seu estatuto, in verbis: 
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SECRt:TARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 
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Seco da Reg. 
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1" Seco da Reg. Sul(PR) 

2' Sec. Reg. Sul(SC) 

3' Sec. da Reg. Sul(RS) 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL D 
TRABALHADORES NA INDÚST 

~>:-".~~~9 
~ 

"A Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria, fundada em 19 de julho de 1946 e reconhecida pelo 
Decreto nO 21.978, de 25 de outubro do mesmo ano, constitui 
entidade sindical de grau superior que tem por objetivo a 
coordenação do plano de enquadramento sindical dos 
trabalhadores na indústria, bem como a proteção, defesa, 
coordenação e orientação geral dos industriãrios 
inorganizados, em todo o território nacional, excetuados' os 
integrantes de planos de outras confederações criadas por 
desconcentração" . 

E não se pode negar que muitos são os menores que podem 

trabalhar na área da indústria. 

A autora é, pois, parte legítima para propor a presente ação. 

2. DOS FATOS 

o Diário Oficial da União, edição de 16 de dezembro de 1998, 

publicou o texto da Emenda Constitucional n° 20, de 15 do mesmo mês, que 

"modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá 

outras providências". 

Em seu artigo 1 ° altera o inciso XXXIII do artigo 7° da 

Constituição Federal que, passa a vigir com a seguinte redação: 

"XXXIII - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. a partir dos 
catorze anos". 

O dispositivo pode ser dividido em duas partes bem distintas: 

a) - Proibição de trabalho prejudicial à saúde ou integridade física 

dos menores de 18 anos; 

b) - Proibição de qualquer trabalho aos menores de 16 anos, 

. salvo na condição de aprendiz, a partir dos catorze anos. 
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SECRtTARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 

Seco da Reg. Norte 
(AM/PNRO/RR/AP/TO) 

l' Seco da Reg. \ 
Nordeste(MNPI/CE) 

21 Seco da Reg. 
. Nordeste (RN/PB) 

3' Seceg. 
Nordeslt:v'BAUSE/BA) 

l' Seco da Reg. 
Sudeste(RJ/ES) 

21 Se Reg. 
SUdest",dP) 

Seco da Reg. 

Centro·! . , 

(GO/Ml 


11 Seco da Reg. Sul(PR) 

21 Seco Reg. Sul(SC) 

31 Seco da Reg, Sul(RS) 

CONFEDERAÇÃO NACION 

TRABALHADORES NA IN ~ TRIA r......;.\,.....l&..,,.__ 


f.l.L 

~ ~ S V' 

\ p"
.J\ J..t /./ 
p..~,...,4',,'--...-/ () . > 

, " 8 I ~ lo 

É contra essa segunda parte que se dirige a presente ação direta 

de inconstitucionalidade. 

É manifesto que os legisladores constituintes tiveram a intenção 

de igualar o Brasil aos países do primeiro mundo que adotam legislação protetora 

dos menores, invocando o entendimento bastante divulgado pela imprensa falada, 

escrita e televisionada de que "lugar de criança é na escola". 

É elogiável a atitude tomada, mas pondera-se que foi muito além 

do socialmente aceito e constitucionalmente permitido, a ponto de situar-se em 

completo desacordo com a realidade brasileira, ofendendo, frontalmente, normas 

contidas na própria Lei Maior. 

Daí a propositura da presente ação que, tem por objetivo ver 

declarada a inconstitucionalidade da norma em enfoque. 

3. DO DIREITO 

Reconhece-se que é bastante invulgar e, até certo ponto, fora de 

lógica, acoimar-se de inconstitucional dispositivo que se insere na própria 

constituição. 

Mas, o exame da matéria sob enfoque jurídico e tendo em vista a 

realidade nacional, demonstra que pode ocorrer, desde que a norma constitucional 

se coloque em completo descompasso com os anseios e aspirações próprias da 

sociedade em que vivemos. Nesse sentido, é esclarecedora a assertiva de Pinto 

Ferreira, adiante transcrito: 

"As constituições são reflexos da vida econômica e 
cultural dos grupos, transluzindo a realidade complexa da 
sociedade humana nos seus aspectos múltiplos. Não se 
elaboram apenas como construções ideológicas, 
esculturadas no recesso do pensamento ou na frieza das 
meditações lógicas, mas consubstanciam a própria 
consciência coletiva da sociedade, nos seus choques, 
interesses, aspirações e contradições econômicas ou 
espirituais". (Teoria Geral do Estado, Edição Saraiva, 1975, 
pág.395). 
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SECRETARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 

Seco da Reg. Norte 
(AM/PAlRO/RR/APITO) 

l' Seco da Reg. 
Nordeste(MAlPI/CE) 

21 Seco da Reg. 
Nordeste (RNfPB) 

31 Seco l.~ .~eg. 
Nordeste(PE/AUSE/BA) 

11 Seco da Reg. 
Sudesle(RJ/ES) 

2' Se\,. ~d Reg. 
Sudeste(SP) 

Seco da P 
Centro-( 
(GO/MT/~;:,) 

11 Seco da Reg. Sul(PR) 

21 Seco Reg. Sul(SC) 

31 Seco da Reg. Sul(RS) 

E Celso Ribeiro Bastos nos ensina que: 

"Dos atos jurídicos infra-constitucionais cobra-se a 
legalidade. Devem eles estar de acordo com o preceituado 
formalmente e, se for o caso, materialmente em nível 
hierárquico superior. 

UDas Constituições, por seu turno, é cobrada 
legitimidade, que vem a ser a maior ou menor 
correspondência entre os valores e as aspirações de um 
povo e o constante da existente Constituição .. 

"Constata-se assim que a Constituição não se contenta 
com a legalidade formal, requerendo uma dimensão mais 
profunda. a única que a toma intrinsecamente válida. Assim 
sendo, uma Constituição não representa uma simples 
positivação do poder. É também uma positivação de valores 
jurídicos". (Comentários à Constituição do Brasil, Editora 
Saraiva, 1988, vol. 1,pág. 139). (gritos nossos). 

Aponta o douto mestre que toda constituição deve guardar 

legitimidade, ou seja, deve-se conformar com os valores e aspirações do povo ao 

qual se dirige. 

Essa legitimidade fundamenta-se em preceitos jurídicos positivos, 

quase sempre inseridos na própria constituição. São normas pré-existentes 

integradas no texto da Lei Maior e que se sobrepõem a todas as outras que lhe 

guardam obediência. 

Mais marcante se torna o que se afirma se observarmos que 

estamos diante de um Poder Constituinte "derivado", pois que com a incumbência 

. de proceder à reforma da Lei Maior. Isto porque, "antes de mais nada, é preciso 

interpretar a Constituição como unidade sistêmica, priorizando o correto 

equacionamento dos princípios fundamentais e das regras de competência", 

conforme acentuado por Júnia Marise Lana de Rossi, em matéria publicada na 

revista "Trabalho" I edição de maio de 1999, encarte, fls. 637. 

Está, por conseqüência, sujeito a limitações, como bem 

enfatizado por Celso Ribeiro Bastos, ao mencionar: 
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SECRETARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 

Seco da Reg. Norte 
(AM/PAlRO/RR/AP/TO) 

11 Seco da Reg. 
Nordeste(MAlPIlCE) 

21 Seco da Reg. 
Nordeste (RN/PB) 

31 Seco ... ~ .,eg. 
Nordeste(PE/AUSE/BA) 

l' Seco da Reg. 
Sudeste(RJ/ES) 

21 Se.......d Reg. 

Sudeste(SP) 

Seco da P 

Centro-( 
(GO/MT/tvI;:) 

11 Seco da Reg. Sul(PR) 

21 Seco Reg. Sul(SC) 

31 Seco da Reg. Sul(RS) 

"O poder de reforma constitucional, ao invés, é um 
poder constituído na Constituição, ou seja, uma competência 
jurídica e, como tal, logicamente, sujeito a limitações". (Obra 
citada, pág. 155). 

No mesmo sentido são os ensinamentos de Paulo Bonavides, in 

verbis: 

"Costuma-se distinguir o poder constituinte originário 
do poder constituinte constituído. 

"O primeiro faz a Constituição e não se prende a limites 
formais: é essencialmente político ou se quiserem 
extrajurídico. 

"O segundo se insere na Constituição, é órgão 
constitucional, conhece limitações tácitas e expressas, e se 
define como poder primacialmente jurídico, que tem por 
objeto a reforma do texto constitucional. Deriva da 
necessidade de conciliar o sistema representativo com as 
manifestações diretas de uma vontade soberana, competente 
para alterar os fundamentos institucionais da ordem 
estabelecida", (Direito Constitucional, Editora Forense, 1980, 
pág.139). 

Bem especificou o renomado mestre ao frisar a "necessidade de 

conciliar o sistema representativo com as manifestações diretas de uma vontade 

soberana"! entendida como tal, logicamente, a vontade popular. 

E é a vontade popular que está a indicar a necessidade 

imperiosa de se permitir o trabalho do menor tão logo atingidos os catorze anos de 

idade, conforme vem. sendo moldada, há vários anos, a legislação brasileira e é 

. permitido por norma da Organização Internacional do Trabalho ratificada pelo 

Brasil. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1967, seguindo sistema 

tradicionalmente adotado pelo povo brasileiro, fixava, no inciso X do artigo 165, que: 

"A Constituição assegura aos trabalhadores os 
seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, 
visem à melhoria de sua condição social: 
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
TRABALHADORES NA INDÚS 

"I ..... 

"X - proibição de trabalho, em indústrias insalubres, a 
mulheres e menores de dezoito anos, de trabalho noturno a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores 
de doze anos". 

Comentando sobre a matéria, assim se expressa Manoel 

Gonçalves Teixeira Filho: 

liProibição Geral. O trabalho é proibido de modo geral e 
rigoroso a todos os menores de doze anos. Reduz-se assim a 
idade mínima para o trabalho, pois, na Constituição de 1946 
(art. 157, IX), essa era de quatorze anos. Muito controvertida 
tem sido essa redução. Evaristo de Moraes Filho, em seu 
trabalho "Da ordem social na Constituição de 1967" (in 
Estudos sobre a Constituição de 1967, págs. 198/9), observa 
que a mesma contraria, por um lado, a tendência do mundo 
moderno, no sentido de fazer subir a idade mínima para o 
ingresso do menor na população ativa, "por motivos de 
ordem biológica, social e mesmo econômica". Igualmente, 
essa redução colidiria com convenções internacionais, 
ratificadas pelo Brasil, como a Convenção Internacional nO 5 
(de 1919) e a de nO 58 (de 1936) "que fixam a idade mínima de 
quatorze anos para os trabalhos industriais e de quinze para 
os trabalhos marítimos" . (Comentários à Constituição 
Brasileira, Editora Saraiva, 1984, pág. 685). 

Observa que, na Carta de 1946, a idade mínima para o trabalho 

do menor era de 14 anos. A de 1967 baixou para 12 anos, no que se situou em 

desacordo com a Convenção. Internacional nO 05, de 1919. 

A Carta de 1988 também manteve o limite de idade mínima ao 

dispor, no inciso XXXIII do artigo 7°: 

"Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz". 

O limite etário era muito baixo, embora atendendo à realidade 

brasileira, mas havia, como continua havendo, carência de que "as normas de 

proteção às pessoas de pouca idade têm como fundamento a necessidade de 

SECRETARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 

Sec. da Reg. Norte 
(AMIPAlROIRR/AP/TO) 

11 Sec. da Reg. 
Nordeste(MNPIICE) 

21 Seco da Reg. 
Nordeste (RN/PB) 

31 Seco I.~ •,eg. 
Nordeste(PE/AUSE/BA) 

l' Sec. da Reg. 
Sudeste(RJ/ES) 

21 S~. _d Reg. 
Sudeste(SP) 

Seco da P-
Centro·( 
(GO/MT/M..::.) 

11 Seco da Reg. Sul(PR) 

21 Seco Reg. Sul(SC) 

3' Sec. da Reg. Sul(RS) 
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SECRETARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 

Seco da Reg. Norte 
(AM/PAlROIRRlAPITO) 

11 Seco da Reg. 
Nordesle(MAlPIICE) 

2- Seco da Reg. 
Nordeste (RN/PB) 

3- Seco ti.. "~ego 
Nordeste(PElAUSE/BA) 

l' Seco da Reg. 
Sudeste(RJ/ES) 

2' Se",. ",d Reg, 
Sudeste(SP) 

Seco da P 
Centro-( 
(GO/MT/~::;J 

,. Sec, da Reg. Sul(PR) 

2- Seco Reg. Sul(SC) 

31 Sec, da Reg, Sul(RS) 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL D 

TRABALHADORES NA INDÚSTR 


assegurar, ao menor de idade, condições de um desenvolvimento físico, 

mental, moral e social adequado, em razão de fatores biológicos, psicológicos 

e culturais, o que explica o interesse e o dever do Estado em disciplinar a 

matéria de forma especial". (Celso Ribeiro Bastos, obra citada, 2° volume, pág. 

502). 

Mas, a Emenda Constitucional nO 20, de 15 de dezembro de 

1998, modificou o limite de idade, alterando a norma acima referida, dando-lhe a 

seguinte redação: 

"XXXIII - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores 
de 16 anos. salvo na condição de aprendiz. a partir dos 
catorze anos". 

Se, por um lado, situou-se em conformidade com a melhor 

legislação protetora do menor, seguindo exemplo de países mais desenvolvidos, por 

outro, tomou posição inadequada à realidade social brasileira. 

Situou-se em desacordo com a vontade soberana do povo, 

levando a situação inaceitável, com graves e prejudiciais conseqüências, conforme 

adiante se demonstrará. 

De início, pondera-se que toda reforma constitucional tem por 

objetivo corrigir distorções do sistema ou do regime, consoante ensina Paulo 

Bonavides, ipsis litleris: 

"Consiste a reforma num conjunto de providências de 
alcance social e político e econômico, mediante as quais, 
dentro duma "moldura de fundamentos inalteráveis", se faz a 
redistribuição das parcelas de participação das distintas 
classes sociais. Com a reforma, corrigem-se distorções do 
sistema e do regime, atende-se ao bem comum, propicia-se a 
paz social, distribui-se mais justiça entre as classes 
ressentidas e carentes". (Ciência Política, 53 ed., Forense, 
1983, pág. 524). 

Ora, a reforma imposta pelo poder constituinte constituído não 

levou em conta o bem comum e não conduz à paz social, no Brasil, na medida em 
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL S 
TRABALHADORES NA INDÚ lf IA 

que, contrariando as aspirações e necessidades do povo. cuja vontade soberana 

SECRETARIAS 
REGIONAIS DA CNTI. 

Seco da Reg. Norte 
(AM/PAlRO/RRfAP/TO) 

l' Seco da Reg. 
Nordeste(MAlPIICE) 

2* Seco da Reg. 
Nordeste (RN/PB) 

31 Seco ú... ,eg. 
Nordeste(PE/AUSE/BA) 

l' Seco da Reg. 
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deve prevalecer nas normas constitucionais. traduz. como conseqüência inevitável. 

o aumento do desemprego, a miséria e outras tantas tragédias que podem e devem 

ser evitadas. É que, infelizmente, ainda não podemos ombrear a sociedade 

brasileira com as de outros países, ditos do primeiro mundo. Se nestes é possível, 

por imperativo social, fixar em 16 anos a idade mínima para o trabalho do menor, no 

Brasil as condições de vida do povo ainda não permitem chegar a esse limite etário. 

Esse fato é reconhecido por juristas de renome. 

Nesse objetivo é importante a explicação de Russomano, ipsis 

IiUeris: 

"A legislação anterior - em nosso juízo com acerto 
estabelecia, como limite mínimo para celebração do contrato 
de trabalho, a idade de quatorze anos. 

"O regime constitucional vigente fez reduzir esse limite 
para doze anos, permitindo, assim, a contratação de 
verdadeiras crianças, em plena idade escolar. Atentou-se, é 
certo, para as circunstâncias de fato da realidade brasileira. 
Mas, como as medidas tomadas em defesa da instrução do 
menor são de eficácia relativa, a nova orientação das leis 
nacionais parece abrir ensejo para situações nocivas à 
formação dos menores". (Comentários à Consolidação das 
leis do Trabalho, edição Forense, 1983, pág. 373). 

Enfoque-se bem a expressão "atentou-se, é certo, para as 

circunstâncias de fato da realidade brasileira". O nobre ministro e grande jurista 

deixou bem claro que a realidade social brasileira possibilita a idade de 12 anos 

.	c0l'D0 limite para o trabalho do menor, a despeito de ainda se encontrar em pleno 

desenvolvimento físico. 

Daí o raciocínio: se .12 anos é compatível com a realidade. 14 


anos o é, com maior razão. Mas. pular para os 16 é excesso. Extravasa os limites 


dessa realidade. 


No mesmo sentido posiciona-se Celso Ribeiro Bastos, no que 

transcrevemos: 
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"A proibição do trabalho do menor de pouca idade tem 
sido objeto de crítica da doutrina juridica nacional, a partir da 
Constituição de 1967, que, no inc. X do art. 158, reduziu de 
quatorze para doze anos a idade mínima para o trabalho. 
Embora o assunto em termos da realidade brasileira seja 
bastante discutível, levando-se em conta os aspectos 
relativos à formação familiar e escolar do menor, bem como 
o seu desenvolvimento físico e mental, parece-nos bastante 
louvável a atitude dos constituintes ao restabelecerem a 
proibição de qualquer trabalho a menores de quatorze anos. 

"Até porque, na situação anterior, havia uma colisão 
entre o então vigente Texto Constitucional e as convenções 
internacionais ratificadas pelo Brasil, fixando a idade de 
quatorze anos como mínima para o exercício da atividade 
laboral". (idem, idem, pág. 502). 

A realidade social brasileira está a exigir trabalho de menores, a 

partir dos 14 anos de idade. Se lhes são devidas proteções com vistas a evitar 

deturpações em seus desenvolvimentos físicos e mentais, impõem-se considerar 

que, na maior parte do Brasil, principalmente nos estados da Região Nordeste, 

situações especiais exigem trabalho até de menor abaixo desse limite etário. 

São exigências naturais de sobrevivência própria e da família, 


refletidas na assertiva de que Ué melhor o menor trabalhar, ainda que no período da 


infância. do que vir a morrer de fome". 


São inúmeros os casos de autuações, pelos fiscais do Ministério 

do Trabalho, de empresas PC?r manterem trabalhando menores com idade abaixo da 

legalmente permitida. E, aí, via de regra, surge o confronto entre o legal e o 

.humano, pois, para a empresa é fácil demitir o menor em tais circunstâncias, mas 

. razões humanitárias exigem a permanência no emprego. Sim, é melhor manter o 

emprego do que ver passando fome o próprio menor e, não raras vezes, a sua 

família. 

Em outros casos, os menores têm que trabalhar para poderem 


custear os estudos. Resta o dilema: trabalhar ou não estudar. 
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Se, na primeira hipótese, corre o risco de ter malferida a 

formação física e mental, na segunda, corre o risco de crescer analfabeto ou mal 

letrado, com piores conseqüências para toda a vida. 

Menores vadios. Menores desocupados. Menores carentes. 

Menores delinqüentes. Este é o drama da sociedade brasileira, que, está a exigir 

normas protetoras do menor, mas de tal forma que não venha a impelí-Ios a uma 

situação desastrosa sob qualquer enfoque que se lhe dê. 

Essa realidade deprimente, muito pior do que vermos outros 

povos reclamando contra o trabalho menoril a partir dos 14 anos, está a exigir 

normas mais ajustadas, mais adaptáveis às condições brasileiras, pouco importando 

o que se passa em outros países. 

Por todos esses motivos exsurge o dispositivo constitucional 

enfocado como contrário à realidade brasileira, afrontando normas da própria 

Constituição. 

Nesse particular, são importantes as observações de Eduardo 

Gabriel Saad, que transcrevemos: 

"Está o inciso XXXIII, do art. 7°, da lei Fundamental, tão 
afastado do nosso panorama social e econômico que sua 
observância, em todos os pontos do território nacional, 
encontrará sérias dificuldades. 

"Não nos surpreenderemos se agentes do poder público 
(tanto do Executivo como do Judiciário), notadamente das 
regiões menos desenvolvidas do País, relutarem em punir um 
empresário por haver dado serviço a menor de idade inferior 
a 16 anos e cujo salário seja indispensável à alimentação de 
seu grupo familiar". (Trabalho intitulado Emenda 
Constitucional - EC n. 20, publicado in LTr Suplemento 
Trabalhista, nO 038/99). 

Tem razão o douto mestre ao mencionar que a EC nO 20 está 

extremamente afastada do panorama social e econômico brasileiro. E aponta 

conseqüências que poderão advir, ipsis litteris: 
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"É sabido e consabido que o menor, aos 10 ou 11 anos, 
termina a quarta série do primeiro grau, com uma carga de 
conhecimentos que lhe permitem aprender numerosos 
oficios. O inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição, em sua 
primitiva redação permitia o aprendizado profissional com 
qualquer idade inferior a 14 anos. 

"Na hipótese indicada, a EC n. 20 vai obrigar o menor 
ficar à margem do ensino profissional e, também, do 
mercado de trabalho, dos 10 ou 11 anos até os 14 anos". 

Esse fato, por si, já evidencia desacordo 

enfoque e princípios fundamentais inseridos na Lei Maior. 

entre a norma em 

4. INCONSTITUCIONALIDADES 

É ainda Eduardo Gabriel Saad 

inconstitucionalidades da EC nO 20, antes citada: 

quem aponta as seguintes 

QOfensa ao direito à vida. 
~----------------

o direito à vida é, sem dúvida, direito natural, base de todos os 

outros, visto que sem ele não há direitos sociais, políticos, econômicos, etc. 

A Constituição não faz expressa referência a ele, como direito 

assegurado. E assim procede dada sua configuração como direito 

supraconstitucional a quem a própria Lei Maior deve respeito e obediência. 

Os romanos o incluíam como direito natural, assim entendido o 

que a natureza ensina a todos os animais (jus naturalis est quod natura omnia 

animalia docuit), conforme consta do Digesto. 

Sob esse enfoque são esclarecedores os posicionamentos de 

Saad, verbis: 

"Em meados de janeiro de 1999, magistrado paulista 
autorizou a Delegacia Regional do Trabalho a emitir Carteira 
de Trabalho para um menor de 15 anos. 

12 
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"Fundamentando sua decisão, o Juiz limitou-se a dizer, 
com simplicidade ditada pela sabedoria, que o adolescente 
tem direito à alimentação. 

"Por outras palavras, mandou às favas a nova norma 
constitucional, por entender que acima dela paira uma outra 
mais importante: o direito à vida. 

"O diãrio "O Estado de São Paulo", em sua edição de 12 
de fevereiro de 1999, pãg. A 9, veiculou a notícia de que o 
titular da 18 Vara da Infância e da Juventude, do Rio de 
Janeiro, autorizou a ingressar, no mercado de trabalho, 40 
menores com menos de 16 anos, mas concluintes de curso 
profissionalizante. 

"Esse magistrado dã como fundamento a sua decisão a 
seguinte alegação: 

""Essas reformas do Governo têm tido o espírito de 
massacrar a figura humana com objetivos meramente 
econômicos; não tenho o poder de mudar a lei, mas o dever 
de assegurar os direitos desses adolescentes". 

"Examinando-se o cerne das duas decisões que, 
indubitavelmente, contrariam a literalidade do inciso XXXIII, 
do art. 7°, da Constituição da República, percebe-se, de 
pronto, que ambas se fulcram no direito à vida, 
reconhecidamente um dos mais relevantes direitos naturais". 
(obra citada, idem). 

Tem-se, assim, que a situação social brasileira, no respeitante ao 

assunto, tem repugnado de tal forma o disposto na EC nO 20/98, que os menores já 

estão sendo obrigados a recorrer ao Poder Judiciário para assegurar os mínimos 

direitos indispensáveis a uma existência condigna. 

Fundamental para o direito à vida é a alimentacão. 

E, ao privar do trabalho o menor de 16 anos, está a Lei Maior 

privando-Q, via de regra, de prover a própria alimentação, visto que a realidade 

social brasileira, em pelo menos 90% dos casos, o exige trabalhando a partir dos 

catorze anos, e, não raras vezes, com menos idade, para prover a alimentação de si 

mesmo ou da própria família. 
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Pesquisa realizada pelo DIEESE e na qual são analisadas as 
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condições de trabalho e de educação de menores entre 7 e 14 anos confirma a 

realidade social brasileira, ~sJda~:te de trabalho dos menores a partir 

dos 14 anos. 

Dessa pesquisa (doc. anexo), destacamos: 

"Para atingir esses objetivos, delimitou-se a 
abrangência da pesquisa a crianças que frequentam 
regularmente a escola e que estão na faixa etária em que o 
trabalho é proibido sob qualquer forma, ou seja, até os doze 
anos. (2) Entretanto, já que é com catorze anos que se chega 
à 88 série, encerrando o ciclo de escolaridade considerado 
fundamental, o 1° grau, incluíram-se na pesquisa alunos 
dessa série frequentando cursos regulares, 
independentemente da idade. 

"Pouco se fala, porque pouco se sabe, do trabalho feito 
por crianças nas cidades, especialmente nas maiores do 
país. Trabalho tipicamente urbano, em sua maioria, passa 
despercebido aos olhos da mídia, tanto em termos 
qualitativos como quantitativos. 

"No primeiro caso, por serem serviços normais e 
cotidianos, as pessoas não se dão conta de que são 
executados por crianças. Quem presta atenção, de verdade, 
se é uma criança de nove anos ou um adulto que atende ao 
balcão de um bar de esquina? Quem, ao perceber a situação, 
tem algum mal-estar que dure mais que o momento? 

"No que se refere a números, de acordo com a PNAD, (3) 
em 1993, trabalhavam no Brasil 4.547.944 crianças de cinco a 
catorze anos. Pouca gente sabe, entretanto, que, entre estas, 
1.834.026 exerciam atividades não agricolas. Em outras 
palavras, 40% das crianças entre cinco e catorze anos que 
trabalham no Brasil estão nas cidades, fazendo trabalho 
tipicamente urbano". 

No tocante aos resultados, o DIEESE começa indicando bem a 

realidade do menor, ao mencionar: 

"Foram entrevistadas 1.419 crianças. 

"Maís de 70% dos entrevistados ainda não têm catorze 
anos". 
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E afirma: 

"Mais de 70% das crianças, com exceção daquelas 
entrevistadas em Recife, onde o percentual é pouco maior 
que 50%, estão abaixo da idade em que o trabalho é 
permitido por lei. Em outras palavras, a grande maioria das 
crianças entrevistadas não deveria estar trabalhando em 
qualquer circunstância. 

"Esse fato é ainda mais chocante quando se constata 
que esses trabalhadores não são crianças de rua: têm casa, 
família constituída e frequentam regularmente a escola. Em 
todas as cidades, exceto Belém, mais da metade vive com 
pai, mãe e irmãos, todos morando juntos. 

"Outro dado surpreendente, em vista do argumento 
frequente de que criança trabalha no lugar dos pais, é que a 
grande maioria destes trabalha. No caso dos homens, o 
percentual está sempre acima de 70%. A proporção de mães 
no mercado de trabalho é, na maior parte das vezes, acima 
de 60%. Além disso, em quatro das cidades pesquisadas, em 
tomo da metade das crianças tem pai e mãe trabalhando. O 
maior índice chega a 71 % e o menor percentual é um terço 
das crianças com pai e mãe trabalhando". 

E faz uma revelação surpreendente: 

"Praticamente todas as crianças entrevistadas 
declararam gostar de trabalhar. Pode-se contar nos dedos as 
poucas que não gostam. Dadas as condições adversas em 
que trabalham, como, jornada e o trabalho exercido, a 
pequena remuneração que recebem e o prejuízo que têm nos 
estudos, é preciso procurar razões fora do trabalho em si 
para essa unanimidade". 

E, no item "porque as crianças trabalham?, diz o DIEESE: 

"Com os salários cada vez mais baixos e o custo de 
vida cada vez mais alto, as famílias pobres e até as 
chamadas remediadas adotaram uma das estratégias mais 
conhecidas para superar as limitações de rendimentos 
individuais extremamente baixos: o ingresso no mercado de 
trabalho do maior número possível de membros da família. 
Essa medida leva, no limite, ao trabalho de crianças como 
última tentativa de aumentar a renda familiar. 
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"O efeito benéfico da recente estabilização dos preços 
sobre a distribuição da renda é contrabalançado por salários 
insuficientes, pela crescente precarização das relações de 
trabalho e por índices alarmantes de desemprego. Por isso, 
as famílias continuam mandando seus filhos ao trabalho. 

"O que deve ser discutido, nesse caso, é se o trabalho 
infantil é a única, a mais fácil e, principalmente, a mais 
indicada opção para complementar a renda e, o que é muito 
importante, a eficácia dessa estratégia. 

"Uma segunda causa importante e estrutural para 
crianças trabalharem no Brasil é a falta de uma política 
governamental para a educação, que considere o 
desenvolvimento infantil para além do aprendizado escolar. 
Não se concebe em nosso país a educação de modo integral, 
contribuindo para o crescimento não só intelectual mas 
também físico, psicológico e social das crianças, sendo 
dessa forma um instrumento essencial para a construção da 
cidadania. 

"Uma terceira causa para o aumento do número de 
crianças trabalhando são as recentes transformações no 
mundo do trabalho. A rápida e crescente precarização de 
relações e condições de trabalho abre brechas por onde se 
insinua o trabalho infantil. O exercício regulamentado de uma 
profissão, em condições acordadas entre patrões e 
empregados adultos, representados por suas entidades de 
classe, dificulta o trabalho precário e sua forma mais 
perversa que é o trabalho infantil. 

"Por último, não se pode deixar de mencionar os 
séculos de construção de uma ideologia do trabalho que 
considera essa atividade como a mais nobre exercida pelo 
homem, como panacéia para todos os males, como remissão 
para o crime e a marginalidade, como única forma legitima de 
aquisição de riquezas e de acesso aos meios de vida. É 
escola de vida para os jovens e motivo de orgulho para os 
mais velhos". 

Importante é o seguinte posicionamento: 

"Se o trabalho fosse o que essa ideologia proclama, 
também os filhos de famílias ricas passariam sua infância 
trabalhando. Mas são os pobres que lançam mão do recurso 
e do argumento moral do trabalho. Ao mesmo tempo que é 
estratégia de sobrevivência, o trabalho infantil é também 
estratégia de inserção social das famílias pobres, 
propriamente miseráveis apesar da baixíssima renda, 
excluídas de toda e qualquer oportunidade social". 

não 
mas 
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Se a pesquisa em apreço demonstra e a sociedade brasileira 

confirma a necessidade de trabalho do menor de 14 anos, que poderemos dizer do 

menor entre 14 e 16 anos? 

Mais uma vez se evidencia que a EC 20, na parte enfocada 

distancia-se da realidade brasileira. 

Esses meses de vigência da norma inserida na Lei Maior são o 

bastante para comprovar o desajuste, pois que, aumentou a miséria, a criminalidade 

e a ausência escolar, conforme tem noticiado os jornais brasileiros. 

Na região nordestina constam-se aos milhares os casos de 

menores com até 8 anos de idade que são obrigados a trabalhar para seu sustento 

e da família. 

A título de exemplo cita-se um caso especial. O advogado que 

esta subscreve era secretário do trabalho substituto, do então Ministério do 

Trabalho. Devido mudanças de Governo e de ministro, teve que assumir a 

Secretaria, por cerca de 60 dias, ou mais. E recebeu telefonema de uma agente de 

inspeção do trabalho, de Pernambuco, indagando sobre a posição que deveria 

tomar por ter encontrado um menor, de oito anos de idade, trabalhando no corte de 

cana-de-açúcar. Ante a exigência no sentido de não o manter, como empregado, o 

empregador lhe havia respondido: demito agora mesmo o menor, mas quem vai 

garantir a alimentação dele e da família? A família era constituída da mãe, que era 

cega, e três irmãos, com idades entre 6 e 3 anos, sendo que o mais velho e o 

segundo eram paraplégicos, e o terceiro, de 3 anos, mal desabrochara para a vida. 

O fato é exemplo típico do conflito entre o legal e o humano e das 

precárias condições de vida da família brasileira, ao mesmo tempo que espelha a 

necessidade de trabalho do menor. Ou mais precisamente: era o reflexo de uma 

sociedade ainda mal estruturada, com falhas tão grandes que não permitem seja 

comparada com a dos países desenvolvidos. 

Permitir trabalho ao menor com oito anos de idade também 

contraria o direito natural e é absurdo, a despeito de ser sabido que não tem sanção 
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prevista. Mas somente permiti-lo ao que contar mais de 16 anos é atentar contra 

esse direito de sobrevivência, sem levar em conta a situação sócio-econômica do 

povo brasileiro. 

Proteger o menor sim. Mas, protegê-lo demasiadamente, de tal 

modo a privá-lo de exercer, com a oportunidade necessária, seu direito à vida, não. 

Privá-lo de prover a própria alimentação também não. E isto porque afronta princípio 

basilar de direito que molda a sociedade em que vivemos e ao qual a própria Lei 

Maior deve obediência e respeito. 

Embora se costume afirmar que as normas legais não devem 

respeito ao direito natural, existindo por si mesmas, é certo que se trata, no caso, 

dos mais elementares de todos os direitos naturais: o direito à vida e, por 

conseqüência, o de alimentação, pois que sem esta inviabiliza-se a vida. 

São oportunas as observações de Saad quando afirma: 

"O conceito de natureza, como ideal de justiça ou como 
normas de conduta, remonta à época greco-romana e, desde 
então, conheceu momentos de fastígio e de decadência 
(como ocorre no tempo presente) segundo sua maior ou 
menor utilidade na luta contra a opressão, contra o Estado 
Absoluto e em favor da exaltação dos direitos fundamentais 
do homem. 

"Quanto a nós, limitamo-nos a dizer que não negamos a 
natura metaphysica hominis, da qual dimanam imperativos 
que constituem uma lei a priori do ser humano". (Trabalho 
antes referido, fls. 6). 

Outra ofensa à Lei Maior, apontada pelo douto mestre diz 

respeito ao disposto no inciso 111 do artigo 3°, da Constituição, assim redigido: 

"Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais". 

Neste enfoque repetimos suas palavras: 

"Negar-se o trabalho a milhões de adolescentes, entre 
os 12 e 16 anos é: a) aumentar sensivelmente os índices de 
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pobreza; b) colocar legiões de adolescentes à margem da 
sociedade, porque impossibilitados de ganhar o pão de cada 
dia, com o suor de seu rosto, como dizem as velhas 
Escrituras e c) aprofundar as desigualdades sociais, máxime 
sob os aspectos da alimentação, vestuário e habitação. 

"Assim equacionada a questão, dela deflui a tormentosa 
tese da inconstitucionalidade de uma emenda ao texto da 
Constituição". (obra citada, grifos nossos). 

Há ainda que se considerar que a~º-fi~ª[JLiº--ade mínima p-ara or _. 

trabalho, a E.C. n° 20 violou cláusulas pétreas da Lei Maior. 

Valemo-nos, novamente, dos ensinamentos de Saad: 

"No tangente às cláusulas pétreas, porém, entendemos 
que a EC n. 20 vulnerou os incisos 111 dos arts. 1° e 3° da 
Constituição. 

"Não vimos repetir, neste ensejo, a argumentação que 
desenvolvemos no Suplemento Trabalhista n. 110/98 em 
defesa da tese de que estão disseminadas, por todos o texto 
constitucional, cláusulas pétreas que escapam ao poder de 
que é dotado o Congresso Nacional para reformar a 
Constituição. 

"Permitimo-nos, porém, em apertadíssima síntese, 
relembrar que, em nosso sentir, se classificam como pétreas 
não apenas as normas atinentes à estrutura do Estado e ao 
seu regime político. São-no, também, todas as disposições 
que se vinculam aos princípios e objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil". (idem, idem). 

Explicitando melhor a matéria, posiciona o renomado jurista: 

"Neste particular, seguimos na esteira do magistério de 
eméritos constitucionalistas. 

"Eis alguns deles: 

"I) O ministro Carlos Velloso ("Estudos em homenagem 
a Geraldo Ataliba", Malheiros Editores, 11 tomo, 1997, págs. 
162 e segts.) defende a tese de serem intangíveis, apenas, os 
direitos fundamentais quando em conexão com os princípios 
fundamentais a que fazem remissão os arts. 1° a 4° da 
Constituição Federal. 
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"11) Ives Gandra Martins ("Comentários à Constituição 
do Brasil", Ed. Saraiva, 1995, 4° vol., tomo I, págs. 371 e 
segts.) diz que os direitos e garantias individuais conformam 
uma norma pétrea e não são eles "apenas os que no art. 5°, 
mas, como determina o § 2° do mesmo artigo, incluem outro 
espalhados pelo texto constitucional e outros que decorrem 
de implicitude inequívoca". 

"111) Pinto Ferreira ("Constituição Brasileira", Ed. 
Saraiva, I vol., pág. 59, 1992) afirma, com certa veemência: "A 
ordem constitucional brasileira assegura a inviolabilidade de 
cinco direitos fundamentais: a) o direito à vida; b) direito à 
liberdade; c) direito à igualdade; d) direito à segurança; e) 
direito à propriedade". 

"IV) José Crete/la Jr. (in "Comentários à Constituição
1888", Forense Universitária, edição, 1991, págs. 127 e 

segts.) diz, acertadamente, que a expressão princípios 
fundamentais na cabeça do Título I, da Constituição, é 
redundante, eis que princípios são proposições que se 
colocam na base dos sistemas, informando-os, sustentando
os, servindo-os de ossatura. 

"Dessarte, são imodificáveis os direitos e garantias 
fundamentais que estiverem em correlação com aqueles 
princípios. 

"E não contrariamos o pensamento desses mestres do 
direito, nas primeiras linhas deste item, ao frisar que o 
preceito impeditivo do trabalho do menor com menos de 16 
anos de idade, não se concilia com o principio fundamental 
relativo à dignidade da pessoa humana (inciso 111, do art. 1°) 
nem com um dos objetivos fundamentais da nossa República 
e que é a erradicação da pobreza (inciso 111 do art. 3°). 
(Trabalho'citado). 

~ Lex Legum está assim redigido: 
::-- -

"Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

"I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

"11 - garantir o desenvolvimento nacional; 

Q erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
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~L 
- ,Q" 

CONFEOERAÇAO NACION~)1'OS 
TRABALHADDRES NA IND~Rli 

"~<:I n s 

{5Y)- promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação" . 

Perfunctório exame deixa clara a violação do disposto nos incisos 

~cima referidos. 

É fora de dúvida que um estado não pode erradicar a pobreza 

emitindo normas que importam conduzir a essa situação ou mesmo à miséria os 

menores que necessitam trabalhar para proverem as próprias subsistências e, 

muitas vezes, as das próprias famílias. 

A pobreza, por sua vez, conduz à marginalização, consoante já 

referido neste petitório. 

E, agindo dessa forma, o estado deixa de satisfazer requisito 

essencial, indispensável à sua existência que é promover o bem de todos. 

Finalmente, cumpre referir ao fato de que o item 4 da Convenção 

nO 138, da organização.Jntemaclooa I dQ_Trªº-alho, ratificada pelo Brasil, permite o 
I 

trabalho do menor acima de 14 anos de i9.~!:!::...J 
...~_ ó 

Constitui norma social vigente em nosso país e que também se 

inclui, como outras semelhantes, entre as cláusulas pétreas da Constituição 

Federal. 

Nesse particular, é Arnaldo Sussekind quem esclarece: 

"Em nosso recente livro, "Direito Constitucional do 
Trabalho" (Rio, Renovar, 1999), escrito logo após a 
promulgação da EC-20/98, sustentamos a tese agora 
acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (págs. 250/252); 
mas, aduzimos que a Convenção da OIT n 103, ratificada pelo 
nosso País e considerada cláusula pétrea pelo § 2° do art. 5° 
da Constituição...." (Trabalho sob o título "O Salário
Maternidade e o STF, publicado em L Tr. Revista nO 63, junho 
de 1999, pág. 731). 
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De todo o exposto se pode concluir que o inciso XXXIII, do artigo 

7°, da Constituição Federal, na redação dada pélo artigo 1° da Emenda 

Constitucional nO 20, de 15 de dezembro de 1998, é inconstitucional, por ferir, 

frontalmente, o disposto nos seguintes artigos da Constituição Federal: 

1) - Artigo 3°, incisos 111 e IV 


2) - Artigo 2° 


3) - Artigo 1°, inciso 111 


4) - Artigo 5°, § 2°. 


Indispensável, pois, que seja declarada a inconstitucionalidade, 

mantida a norma anterior por ela modificada. 

5. DA LIMINAR 

A situação dos menores, no Brasil, é angustiante, desesperadora, 

intolerável e agravada pelo dispositivo da EC n° 20 ora atacado. 

o tempo de vigência da referida norma já comprovou seus 

perniciosos efeitos, que, devem ser expungidos, de imediato. Trata-se de exigência 

social. Cada minuto, horá ou dia que passa é mais uma oportunidade para aumentar 

a deliquência dos menores, bem ainda sua participação na atividade educacional, 

quando não ocorrerem situações piores como a fome a miséria do menor e, às 

vezes, de sua família. 

Há, portanto, o periculum in mora. E o fumus boni juris já está' 

. expressado no petitório. 

Justifica-se, assim, a concessão de liminar suspendendo, até 

decisão final, os efeitos do dispositivo constitucional ora atacado e introduzido pela 

EC nO 20/98. 
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6. DO PEDIDO 

Posto isto, requer: 

1) - Seja concedida liminar suspendendo, até decisão final desta 

ação, os efeitos do' disposto na segunda parte do inciso XXXIII do artigo 7° da 

Constituição Federal de 1988, na redação dada pelo artigo 1 ° da EC nO 20/98, 

mantida sua redação anterior; 

2) - Concedida a liminar, que sejam solicitadas informações ao 

Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente do Congresso Nacional, citado o 

Advogado Geral da União e ouvido o douto Procurador Geral da República, 

devendo, a final, ser julgada procedente a presente ação e declarada a 

inconstitucionalidade do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na 

redação dada pelo artigo 1 ° da Emenda Constitucional n° 20, restabelecendo-se a 

disposição anterior constante da redação inicial da Constituição Federal em vigor. 

Dando à causa, apenas para efeitos fiscais, o valor de cinco niil 

reais, são os termos em que D.R.A. 

P. deferimento. 

Brasília, 03 de novembro de 1999 

23 

Av. W/3 - a. 505 -lt. 01 - SEP/NORTE - PABX(061)274-4150 - Telex:(61)4230 - FAX:(061)274-7001 - CEP:70730-517 - Brasllla-DF - Brasil 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 2

09
6

Em
: 0

9/
10

/2
02

0 
- 1

7:
59

:1
4



I 

, 

--

.. ' 

ESTADOS UNIDOS DO , 

OIARIO OF-lelAl 

SEÇAol 
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, lJolO LXXXV - N: 2U 	 Ci\l'IThI, llJJDURAT. SEGUNDA-FUIRA, 28 DE OUTUBRO nu l~ 

~ N.o 21.003 - DE n DE 
OOTUIlnO DE 1I141l 

COftCItÚ reconhecimento ao curso 
• mula' do U1l1dllo Quarallcsla, 
;' Guo.ranelJia. 

VI
de 

otrnnm.o OI 1946 
;"'ÂprOva nova tabela para a classifica

,ão e jtscalSzaçiio d4 e::rportação ele 
. c6c0. 

CI'UbUca.do no Diário Oliclal - Se
çlo 1 - de 24-X·<t6) 

ItE'IUICAÇXO 

No art. 1.0 dI!. tn.belo. LUIcxa, on
. ,/""'\ de se 14: ' 
d' \ .patA trabalhos al1.\llisados 11 re
i•.~1mento por 8o!1eltaçd.Q da parte ou 

.. Vart.ea 111tC.reI!sa.d8,ll,...... 

Leia-se: 
,;' . ". ~ .para. 1rllobalil0ll rcallzad03 are
, 'lúcr1mento por solldt!l.Ç/io da. parte ou 
,panes Interessadas....... 

. 

DE 25 ,DE':, J)iilCRE'TO N.,o2t.9Tl 

OUTUBRO DE 11146 

::,'r:ct,ngu~'!lJ Fdrça' Naval do Nordt,te. 

~~~, O Piesidonte da nepúbUca, usando 
~;' da nt.r1buição quo lhe confere o ar
l!.lra 87, Incloo 1, da. ConstituIção, de

cret-a: ' 
: '. Art~ ,1.. Pica. extinta. a Pôrçll Na· 
'vai do Nonle3te. 

Rio dit Jllnt'lro. 25 de Oulubra de 
1946, 125.0 da I'lldependl!ncla. e 58,~ 
~a República. 

EUlllCO O. DUTlIA. 
. Sylvfo de NotOU/Ia. 

,;: ~O& T.aba.1had.oru 114 J1Ul~lstrja. '~.I'tlgo não 
" O Presidente dA Repúbllea, ntcn- 'rcn.]IZlLf o'.môo ao oue lhe expôs o Mllnl.stro dn mr.JtllHI 

; 

,i 

.; 

Art. Qunlqul'r altenl.çAo n<lATOS DO PODER EXECUTIVO 8. 0 

---r---------\ 

tc F.~lndo tini Nng6cloo dI,) Trnbalho, 
ndústl'h\ e Com6relo, c, usando dn 

O Presidente da Repúbllcn, usando ~trlbulçã.o que lhe confere o nrt. 537, 
AL ...... I~II 1". nf :I.. da Consolidação dn.s Leis do 

. "'" a ...... u,...o que .... co el'c o 0.1'- rrra:balllU. aprovada pelo pccr~to.!cl 
Uro 87, ltom t. da OOllstltuIçAo c nos ".0 1i.4'.r.I, de 1 de lUa10 de 1943, (Ie
ttl,noe do ILrtlgo '12 da lei orgAlllc{l. de rctn.: •
r'?!> &ocundl1rlo, decrota: ArtlRo Ílnleo. Pica rcconhoel.la A 
" ~. 1.0 E' conc~da reconheclmen- ponfed>erl1ÇlIQ Nadoual dos TM~bl\
~.4iOb regime de Inspeçlio pel1nnnen- Iladores na Indlu;trla, com sooe na 
te. ao curso ginasial do G1nt\slo Guo.- Capltnl da. Reptíbllcn. COIIIO cmttd:\.dc 

, ranésla, com sede em Ounrtuwsln, no ~lndl'Ct\1 de grnu s\tpertor. coordt'!l;l-
Estado de Mlnu Gerais: ~arn. do~' Intel'êsses Ilfo-rlsslon::s do.l" 

. M. 2.0 R.cvognm-:;c 1\5 dl.sposlçõ<$ trnba.lhn.dorcs na Ind'·lstrln. L'nl ~<ldo 
" em contri\rlo. . ~ tel'rlLórlo nndol\l1.l, na conformlda· 
; RIo de Janeiro. 8 de outubro de 1946 [de do regime 1I1stiluldQ pelt\ Con:,C)

125..0 da Independência. e 68,0 <1.1, Ue- IIdoção dn.s Leis do TI't\balho. 
, p"t.ib\1ca. Rio dcJanefl'Õ: '25 (te. UtlLtlUro oe 
i EURICO O. DOTIIA. 1046, .125. o d!\ Indepcndêncla e M. o 
, 	 dl\ n~públlc:\,
, • . Ernesto de ·Souza Campos. 

EURICO G. DUTRA; .. :. m." 13.~55 - 25-10-1)46 - Cr$ 40,00) 
Frallcisca Vieira de Alcllcar. 

;~"l:w:mZTO N.o 21.970 - DE 22 DE ,I - 

..______I!!!!!!!I!!!!III______~rer por l!sl,e ntl'lbllrdll, mediante con
r. 	 ,I ~es.~!ío. l1 entt(hlde brasfloclrn le~al
':'!U'CJ!.ZI'O N, I> 21.97t1 _ DE 26 DE' mente constl'lIkit,l f que sa~!sfaçn 
'",' OUTUBRO p~ tOM :el~t~~dIÇÓCS prem.as mste legula

:.R~l~e:e (l Conlet!.eracão ?"aclorlal. Parágrafo l"mlco. O dl.~l)o.~to lIeste 

!)f:}CllEl'O N.· 21. 960 - DF. 25 DF. 
. OU'l'UlmO l)l!! 1016 

Apróva o regulamcl1' li da E.r}Josíçlio 
l11terll4ciollol da J ulúslria c Comér
cio. 

O PresIdente 'da Repúill1cn. ll.~rundo 
da atrlbulç-'o que lhe {'A}nfere o ..ar 
tigo 87, n. Q I. da. Conslltulçl\o. (Ie
cretn: • 

Art. L o 'Flea nprovn.do o Regul'a' 
medo d:l. EXllOslçt\o In tel'1lnclon..nI de 
Illdlist:rla C Comél"Clo, que com ésle 
bAixa, nsslnndo pelo MInistro do 
Trabalho. Indúslrht e Oomérclo. 
. ArL. 2.. ll:ste Deercto (lutl·ará. em 
vigor na dnta de sua. publicação.

Art. a.· Revogam-c;(! n.s d!sposlçõt>s 
em eonÚ'drio. 

RIo ~e JaneÍl'O, 25 de Outubro de 
I94d, 125:°, da Indepcndêncla c 58," 
ela Repü'blloa.. 

EURICO G. DutllA. 

Francfsco Vieira de' A./encar. 

r:.EGtII.AMENTO APROVADO PELO 
DEORETO ,N.o 21.980, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 194G. 

Art. 1.1> A EK[loslçllo Inl,cl'undonnl 
de Indústrln e Comélocio, Instltulda 
oelo Deerelo-lcl n.O 9.880, de lO.de 
~ctembl'o de 1946. qU1Lndo u1íc orna
nlzoon 11elo' Goll'éI'110 Fedcl'lIl, pod,m\ 

JlrcjoolcarA o dIreito de 
Oov~rno l"cõeral cerlnntCi.'\ 
n:\lurl"/':\. cle9l'1€! OUI! o faca 

.plt\l\05 ou regulamento da cxpas1çA 
\ devcr:1 ser ellcnllllnltn{ln • Comlssl 

~Ill localldMle (lIVCI'5n da (ltlC fól' 11re- l'crmallcnlc de EX'poslç6cs c Feira: 
!vlsla no cOl1ccssfio. (IUC a sUbmctcdi, com seu par: :::, 

ArL. 2. 0 A cnncl's.sno n. que se re- dcllberaç/io do Mlnlst.ro do Trll;ba\hc 
('re ~ nrtlgo 1. 0 scrt\. oulorgad - JI:lr Indústrln. e Comércio. . 
~to do Ministro do 'I'rnb:\lho, Illd1Ís- Art. 9. 0 Os concurros Indush1n1j 
rln e Comt:relo e IcrA valldl1de po\,' qUlllldo rcnlll.ados no certame. serll 
11'!\Z0 n!\o clC-;:edr.ntc de dez (10) 

!anos, que po:lel't\ ser 111'01TOIIMlo. 
Art. 3, o At6 se~senln (60) dla.5 

~1l6s a publtcnçlio de-:>lc regulnlllelllo 
~_ Oomlss!io Pei'mll.1tento de El(po.~l: 
~oes e Feiras receberá. proposlns aos 
~nndldntos à conceEsno. 

I L' Se não se njlrcscntnrem cano 
lldatos ou forem reeusudas ns pro
lostM feltns. a Comissão Illoa.rc:lrà 
,lI'azos sucessivvl pnm o !lH,'SOle. fim. 

§ 2, o 'l'cnnlna-dn. uma. concer.sào. 
proeeder-se-4, em seguida na forma 
<!(}sle artigo. ' 

'Art. 4. o A.~ prOI}oslns ele que 1 r.l!!l 

Julgados l)Or lima comlsflõl) compos" 
de técnicos oflclnls r' ,-..~ 
dns Oonfederações Nncl 
dilslrla e do COlntn::.lo ' 
dade de Nn<:loua.1 de la, 

Pamgrnfo único. 0:0 
ComIssão n. QIlC nlUfIJ 
!CI'l\o (lcslgnn,lc1S peln
Trnbalho. lndI151r1n. f.e 
hHllcação da Coml~ 
de Expo!lçôes e Pt'lr~l_ 

Art. lO. Os dipl~ 
pn.ç/io conCerldos ao ' 
nio considerados oi .... ' 

Art. 11. Cabc li J. 
o nrllgo 3." devcrA() ser 1l1stl'u!das !lente de ElCpo;ilçõeaJ" 
com Informnções e documenlas Que 
sallsfaça.m 05 Itens f,egulnles:

a) v d ti! li pro n n cons, lu ç o lc;:al (la
enlldade; 

In prova oe Idolleldade c Cnlli\c\
dlld<! rl-1U\11Celm: 

. c) prova de flue as Oonfcdemc;;õNI

Naclonals da lndúS'lrll\ c do OonlAr

'" 
cio patrocli1nlll o ellloreend!lncnto' 

d) nlemOl'I:t1 eOllllpleto dos P llu; 0$, 
<IR ell'1)o<lcl'io c 1J1"'>lcl tnlnuc1aõo do.:s 
tn~ln!ncões c consll'llç,ócs: 

t) pro,relo de rC'fulnmcnln dn. Ex· 
uoslçl'io, COIU flxnelio dos direitas e 
deveres do cOllcesslofuhlo: 

/) declaracão dc que o pl'Oponen·
te accltn. todos 0.<; cnelu"<gOS 11revis\,o~
llc'lle rClmlllmellto. 

Art. 5. 0 Enc('.rrndo o pl'í\ZO de re
ccblmcnlo das proposln.s, serão Ci;' 
1M, no pr!\Zo máxImo de I.rlntn (:lO) 
ellns. encamlnhad,as ao MInistro do 
Trabalho. J11(híslrla e Oomén:lo com 
fi pl\I'CceI' da. Comissão PCrmllinc.n!,e 
de R""PDl'lt6t'S e Felrn~ para o l'CS' 
'lc<:llvo julgo.menLo. 

Art. G.· O C01!e~..i:610nlirlo flcatá 
sujeito As seguhltes Obrlgnções: 

a) dlsllor de flrcn. eobertQ.. .Glipe
rlor n 10. OOOm2. <le.stlnada A localiza
çlio dos Ustands", bem como loc\ls 
Ul'Il'n n Illstalnc;!to' de rcstauta-:1tes r 
Ubnrs"· 

'I) ~prcsen!l\r. no recinto dn. c:t
Iloslçi'io, ·atrnçõc.<; nrl!stlcas' ~ cspor-
UVllS: .' 

e) abrIr n cxoasleiio no 11Ílbllco. 
no mínimo ofta (8) horas pOI' dln. e 
dll'l'l\'nltl sei:; íG) dln.s dn semalla: 

dl ceder no' (iov{ll'no Fcdornl, 1\
vre de flltalS(Juer ônus, " espnco CitlC 
c\ste I'coulsltar para 1\ lnslnlaç/io dos 
"stan<is" orlc1~is c qu.e não será nun-
CI\ sllocl'lor a um dõclmo da "reli 
lolal da eX'ooslçiio. ' 

Art. '1.' O • '!lcesslonárlo COZ!\I'á 
nos ft\vot'~s Ilrevlstos nos arts. 13 e 
lI> tlo Der.rp.lo 11." 24.183. de ~4 de 
1\'1,"11 tt'l 1!l14 e 13 e H 110 Decrelo 
n." 3.MO. de lt d~ Janeiro de 1!Xl9. 

cnllznçClo da Erllo! 

d~ In<lústrln c CO(f


/lrt. 12. Podcrà ot'balho. hldústl'la ,'. 
... 


propostn da COII)I'
de Exposições (' lJ. 

lempo. declnrar ~ 


" 
ceSSA0, uma vez prcV _ ...... 'O"co
cessionárIo nno observa: IIS d~ 
ç(-es do presente regulamento. 

Rio de Jn.neiro, Z5 de Ou~ut,rt' ( 
19«;. 

Franôjco Vieira de Al/lllcor 

DECRETO N :1 
• , • 1. !lS:! - DE 2G IJ 

OUTUBRO DE 19{6 
E3tabclece o sistema de transporte t 

l'rcfeitura do lJis/rilo Fedual. rm 
ganlza o Departamento de Tran~ 
te e dá outra:;' provIdéncia.s. • 
O Presidente ela Repú-bllca. usan.c 

da. atribuição qUe lhe contere o ar! 
gt) 12 do do dns DisposIções Cons! 
tuc10nals TransitórIas, decNUl: 

Art. 1.0 Ficam articulados fOm sI 
tellln, de ncôrdo com o ~Isposto nt.1 
DecreLo, os órciios da Prefeitura ' 
Distrito' R'dernl que tratam dc aU, 
dadcs de transporte. 

Art. 2.0 O 518ll.'l11.'1 de trAn9,pOrte 

n t It d
~~~~stt~[3o d~: Dlslrito Federal SI; 

4) um Departamento de TranSJ)l 
te <O. T. P.). subordinado d~ 
mcnte ao SecretArio Gernl de. ;", 
e Obrns~ órsúo central orlellt. 157... 
r.lstcll'lA e execntlvo das atl\1d ~ 
tl'llllSporle dI\ Secretaria e t. 
\'1';-0& de reparos de vefculos 
:eltuta do Distrito Federal; 

lz) um ServIço de 'L"rarupor 
tamente, subordinado no Si 
Geral de Snúde e AsslsU!ncla; 

c) unldndes menores de ti ' 
Le$ das ,demaIs Secretntlas. il " 
tes dOG respectivos Serviços dI 
nlstrac!io e do õrlliio oop~erf 
<,.ret.nrla do PI"Crcllo. 

-:-c·~:=:-.;;""==" - .-e!!Sí-.;-sin.aiiãÍNi~~i!Pa~~ 

----..--------------
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SECRETARIAS 
flEGIONAIS DA CNTI. 

Sr;c. da f~eg. Norle 
(AM/PNROIHR/APITO) 

l' Ser; da Reg. 
N,jrd(dt:(MNPIICE) 

. 

" SéC. da Reg. 
ric,rdeste (RN/PB) 

:j' Seco da Heg 
Ncrdeste(PEIAUSEIBA) 

l' Seco da Reg. 
Sudeste(RJ/ES) 

/' C)•.:c. da Reg. 
';udc:stt:(SP) 

ucC da Ré:} 
Centro-Oeste 
(r;OIMTlMS) 

l' S,"c. da Reg. Sul(PR) 

," Sec. Reg. Sul(SC) 

\' St:C. da Reg. Sul(RS) 

tYN~~(~""nl .\~~ 
CONFEDERAÇÃO NACIONA,~~,DOS --+-I~":lJ1oLI.f--

'~ . TRABALHADORES NA INDÚSJ'61 " 
,.. 	 ",i) s 

PROCURAÇÃO 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 
INDÚSTRIA, entidade sindical de grau superior, com sede na Avenida W/3 Norte, 
Quadra 505, Lote 01, em Brasília - Distrito Federal, por seu presidente, in fine , 	
assinado, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: Dr. Ubiracy Torres 
Cuóco, OAB/DF nO 755-A, CPF nO 000.185.892-00; Dr. David Rodrigues da 
Conceição, OAB/DF nO 5595, CPF nO 067.051.206-06 e Dr. Jasset de Abreu do 
Nascimento, OAB/DF nO 1461, CPF n° 000.714.551-91, todos brasileiros, casados, 
funcionando nas dependências desta entidade, outorgando-lhes os poderes da 
cláusula ad judicia, para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância e Tribunal, 
especialmente para moverem ação direta de inconstitucionalidade do disposto no 
artigo 7°, inciso XXXIII, segunda parte, da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98, publicada no DOU, edição de 
16/12/98, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir, transigir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em conjunto ou 
separadamente e, inclusive, substabelecer os poderes do presente mandato, com 
ou sem reservas de iguais. 

Brasília, 03 de novembro de 1999 

I'w. WI3 - a. 505 - Lt. 01 - SEPINORTE - PABX(061)274-4150 - Telex:(61)4230 - FAX:(061)274-7001 - CEP:70730-517 Brasllla-DF - Brasil 
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/\,\ tl A 1..'

TERMO DE POSSE DOS MEMB~ 

.~~~ 

\(~} 
EFETIVOS DA DIRETORIA, DO 
CONSELHO FISCAL, REPRESENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E INTERNACIONAL E 
RESPECTIVOS SUPLENTES, DA CNTI 
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA) PARA 
O QUADRIÊNIO 1996 I 2000. 

Às oito horas, e trinta minutos do dia vinte e nove do mês de maio do ano de mil 
novecentos e noventa e seis, na sede da Confederação Nacional dos 
Ttabalhadores da Indústria, à Avenida W3 Norte Quadra quinhentos e cinco lote 
zero hum SEP/Norte Brasília - Distrito Federal. O Sr. José Calixto Ramos, deu por 
aberto os trabalhos da seção solene de posse, convidando para presidila o 
excelentíssimo senhor Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo, presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade, que 
ao assumir a direção da solenidade, convida para fazer parte da mesa a 
Senadora Emília Fernandes do PTB do Rio Grande do Sul, a D~ Sônia Cristine 
de Carvalho, procuradora do INSS e presidente da 88 Câmara de Recursos da 
Previdência Social, e o Dr. Antônio Timóteo dos Anjos Sobrinho, procurador geral 
da Agência Espacial Brasileira. Continuando a solenidade o Sr. Presidente da 
Seção passa ao ato de posse dos membros efetivos da Diretoria, do Conselho 
Fiscal e Representação Profissional e Internacional e seus respectivos suplentes 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), eleitos para o 
quadriênio de vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e seis até o dia 
vinte e oito de maio do ano dois mil, em pleito realizado, na sede da 
Confederação, em Brasflia, no dia vinte e seis de abril do ano de mil novecentos e 
noventa e seis, conforme resultado das eleições, antes realizada. A Diretoria 
eleita teve a seguinte composição: I - Para à Diretoria - Efetivos: JOSÉ CALlXTO 
RAMOS, presidente; JOSE GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS, Secretário Geral; 

~, - .. ,. 
JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS, Secretário de Finanças; JOSE ZITO 
CALASÃS RODRIGUES, Secretário de Educação; MANOEL VALADARES DA 
FONSECA FILHO, Secretário Para Assuntos de Trabalho e Previdência Social; 11 
- Para Secretários Re ion . : Marivaldo Nazareno Vieira da Silva, Secretaria da 
re I e; ariano Antônio Nunes, 1a Secretaria da região Nordeste; Pedro 
Ricardo Filho, 28 Secretaria da @gião Nordeste; Manoel Ribeiro de tãtnos, 3a 

Secretaria da r ião Nordeste; Luiz Antônio Rodrigues, 18 Secretaria. da região 
fu:Jdeste; Ozano Pereira da IIva. 28 Secretaria da ,região Sudeste; Luiz Lopes-tte 
Lima, Secretaria da ~gião Centro-Oeste; Geraldo Ramthun, 1a Secretaria da 
região Sul; Altamiro Perdonã, 28 Secretana da re~ião Sul; Edir Inácio da Silva, 3a 

Secretaria da re ião Sul; 111 - Conselho Fiscal - Efetivos: João Aparecido Lima, . 
David de Andrade Bap IS a e Renato Rodrigues de Oliveira; IV - Representação 
Profissional e Internacional - Efetivos: Ercílio Borriero, Flor'Ízio Alves, Francisca 
Éloi ~e Almei~a, José Maria. Soar~s, Elias Piauhy ~outi~ho, Fra~~i~co ~7y.z/:!sí.'j>~~' 

_~ 
• 

-
Amonm, Ramao Jarces, ÊniO Klein, Renato Tarcíslo Vlero e Ilaflo·J3ent~.(:i((' 

'. 11'" ;';- ;,':':: • .' ,~>,:,~:'" ( ~<) 
, ~', ..~ >01' ,." . ~\\~" •• 

... «1. ';1 ~ ...\11 '\ .,... ~~i f'....\.. 
\ \', .~. ,'9;J\t\~' \\_)',_~'-~ 

, ,r~.~~'·~ 
"rr',),.\·~I~:~"'-.j·· ('\. 

\':':':,;\1'" 
,< I<':::'~~ ,,",' . , t'l\C}<;}';, 

,~\I\I\\/7 .,,\\. 
• - r ~. \/,,/!I :\."J~;r.'" 
'. •.;.,...~", ..h~ ... 

\~,,:;,;::;,/,. ... " :'·t:~::';~: 
\. ;,;'~:;:, 3,;· ",;~, ' 
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Menezes; VI - Suplentes da Diretoria: Nereu Nunes Pereira, Edgard J",
Viana, João Carlos de Melo, Milton Teles dos Santos, Antônio Bezer 1 ~ 
Almeida, José Jacy Ribeiro Aires, Francisco das Chagas Viana, Expedito Félix da 
Cruz, Antônio Carlos Pacheco de Almeida, Roberto Luiz Figueiredo Rangel, 
Antônio Silvan Oliveira, José Roberto Silva, Jabes Agibert Pinheiro, Arlindo 
Barzan e José Maria dos Santos Neto; VIII - Conselho Fiscal - Suplentes: Carlos 
D'Amato Gomes, Antônio Carlos Francisco dos Santos e Nivaldo Parmejani. 
Prosseguindo, o presidente da solenidade solicitou que os empossandos 
prestassem o compromisso de bem e fielmente cumprirem os deveres e as 
atribuições dos respectivos cargos, o estatuto da Entidade, as Leis vigentes, as 
deliberações do. Conselho de Representantes e decisões da Diretoria, 
assinassem o livro competente e os declarou empossados, entregando as 
respectivas credenciais. Terminada a parte formal da posse, fez uso da palavra o 
presidente recém empossado, o Sr. José Calixto Ramos, que fez uma 
retrospectiva do mandato findo, salientou a responsabilidade que pesava sobre a 
sua presidência, bem como dos seus pares de Diretoria, comprometendo-se a 
desenvolver os maiores esforços, no sentido de continuar o trabalho que a 
Confederação se propõem a fazer em benefício dos trabalhadores industriários da 
Entidade e da própria Nação. Agradeceu o confiança dos ilustres membros do 
Conselho de Representantes que o reconduziram mais uma vez à Presidência da 
Entidade, concitando a todos para um trabalho conjunto. Prosseguindo, o Sr. 
Ministro Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo, usando da palavr~ para parabenizar 
os emposnados, desejou uma feliz gestão na certeza do prosseguimento dos 
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Confederação. Agradeceu pelo 
convite que lhe fora dirigido para presidir a apuração das referidas eleições, e 
presidir a presente seção solene. Por fim, devolve a presidência ao presidente 
empossado que, procedendo os agradecimentos finais, declara encerrado o ato, 
convidando a todos para um coquetel. Eu, Arlindo Paschoal Bráz, Secretário 
Geral, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Sr. José Calixto 
Ramos, Presidente da CNTI, e por ais quem desejar assinar. Brasília - Distrito \'1;:' 

Federal, vinte e nove de maio de hum iI novecentos e noventa e seis. /) ;;~,p\)\Y.~') 
C.~'\)~ . 

~.''I:~~~;:'
&;:,.fr

" 

/'flin ó .E.PsettmIlt3~z 
Secretário erâÍ 

CIO DE NOTAS DE rln/v:;!Uf\ - I:;; 
Q. 504 - [ , '.' lANA-....DfW~~I~fI -. DF 

Haconheço, por semelh'!l! a(l)) De~iiud?(s) y~n nl7' :,rq'.!!·:t 
li (li) fírma(s) do__•.L_·.2t.?'!?.:.-IIi.22.cArd.<:?----....':.2::--'(;:i 

" l/ 
CARTÚmO DO 42 

SEP/NORTE -

/' 

.. 

" . 
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'r!'l'ULO I 

Dl\. CONS'l'ITurçí\o 

Art. 1<;.> A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, 

fundada em 19 de julho de 1946 e reconhecida pelo Decreto n921 ..976, 

de 25 de outubro do mesmo ano, constitui entidade sindical de grau 

superior que tem por objetivo a coordenaç~o do plano de enquadra

mento sindical dos trabalhadores na Indtlstria, bem como a proteção, 

defesa~ coordenaç50 e orientação geral dos industriãrios inorgani

zados, em todo o território nacional, excetuados os integrantes de 

planos de outras Confederações criadas por desconcentração. TíTULO 
11 - PHERROGNl'I..Y.Mi .' f:VERES' Df\. CONFEDERAÇÃO - CAPíTULO I - Das 

prerrogativas -10rt.- 2 - são pren:oqativas da Confederação: a) , 

Representar, em âmbito nacional, perante os Poderes Legislativo, I 

Executivo e Judiciãrio, os interesses das entidades sindicais, de 

trabalhadores na IndGstria; b) Atuar, como 6rg~o t~cnico e consul

tivo, no estudo e solução dos problemas que se relacionem com os 

trabalhadores na indústria; c) Representar e defender perante os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciãrio, os trabalhadores 1n

dustriirios n~o representados por entidades sindicais, inclusive I 

celebrando acordos e convençaes coletivas de trabalho ou siscitan

do dissídios coletivos; d) Promover a solidariedade e união 

entre as, federações filiadas e, sindicatos do planoi e) Arreca

~ar a contribuiç~o sindical ·que lhe ã devida, nos termos da 

legislaç~o em vigor~ f) Arrecadar constribuições de todos os 

jndustriãrios nao repre~~n~ados por entidades sindicais, fi 
,i , _ 

. .'\ados através de acordos, ,li convcnçoes ou dissídios coletivos 
, ,t' , . , 

le trabalho;' <) RC1'a.li zar'j'di retttn\lante ou em colaboração com 
\ 

()Ut.:fáB ,\Len t.idàdêll alI .pa troci'll'.cll· congressos, ,conferências, sim....... . 
p6~ie!i':'\ ou (r,nO('lt'ltcL'\l1. d(;.1 tr.:'\balhadores, visando a aprimorar' 

~. t 

os conh~cimGntos interessados e ,sua maior. , .....,' ,,0, 
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jurídicos el. 	 legal; i) ~1untcr serviços técnicos, 

tivo de dar assistência às entidades sindicais integrantes do respectivo 

plano e atender-lhes as solicitações; j) Colaborar com as outras en 

tidades, com vistas ao melhor desempenho de suas atividades e desen 

volvimento da solidariedade social; 1) Incentivar a organização de ent!. 

dades sindicais de inc1ustriãrios; 111) Prarover cursos para trabalhadores . 
I 	 I 

j\ 	
industriári,ost em todo o território nacionaltvisando ampliar seus 

I: 	 c.'Onhecimentos c Itklior cilpacidade para desempenho de suas atividades profis

sionais ou sindicais; n) Promover coleta de dados e informações que 

faciliten o melllor dcsanrxmho de suas atividades; o) Fazer-se representar, se!.'.! 

pre que possível, an congressos, simp5sios, [).2linéis e conferências, nacio

i: 	 nais ou internacionais,de interesse ,direto ou indireto, para as in
!, 
;: 	 dustri2\rios; p)M.anter serviço de divulgação dE;: suas atividades normais,

(.."
r 	 ' I, 

legais e reCJu lamentares, e outros a tos de interesse dos industriários; 

q) Arrecadar d.:\s enti~ades filiadas as contr ibuições que forem fixadas 

pelo Conselho de Reprcsent~mtesi r) Healizar encontros, simpósios ou congr, 

sos para pronunciumento sobre propostas de alteraçio ou de emissão 

fi de normas llXJais; s) Firmar contratos pa,ra prestação de serviços jurídi' 
il 
i 	 cos e outros de que Fossa dis[X>r t para terceiros,mediante retribuição em 

II valores previamente aprovados pela Diretoria i t) Ceder a terceiros, pelo 

i:' prazo que for acordadotinstalnções da sede ou do CTE,mediante paga

r mento de valores que forem previamente fixados pela Diretoria, u) 

;i Filiar-se a entidade ou organizuçôes nacionais e internacionais &= nature 
f 

r za sindical, ouvindo o Conselho de Hepn.:?sentantes; v) Arrecadar, no percer: 

;: 
i 

tual que for fixado, outras contribuiç6es devidas pelas entidades 
I: , integrantes do plano de enquadramento e decorrentes de acordos, cor 

venções ou clissidios coletivos de trabalho ~)tTULO II - Dos De

L vere.;!.-~~ - silo deveres da confede~ão: Colaborar com as 

demais-~es no desenvolvimento da solidariedade social; bl 

Sugerir aos Poderes pGblicos il claboraç~ot aprovaçao ou reje! 
, " 

ção de projetos de leis e q~~isquer outros atos que envolvam 

interesses dos.'ind~strifirios e de suas entidades sin~icais; c) 

, Promover e incentivar a fundaç50 de cooperativas de cr~dito, de 

'," habitação, c de produção e consumo para os industriãrios; d) 
} t: ~t8~6V~t burso~ dS ~~éinaménto e capacitação para idustriãrios, 

ti 	 .1 

.' .' ~j ,.Patt8e lftaf.. j lHitd ab~ ,EJetares adminis tra tivos e j udi diários I ' 

I: :ã "(]gfe!tin L1Qd ;\.n\!~H~tHíSOH\ prÓpr,i.os das entidades filiadas e in 

dividuai7 dos int~Jrantes das cat~Jorias profissionais representadas/inclusive 

respondendo a consult~s; f) Patrocinar, junto aos setores administrativos 

I, e judiciãrios federais, est~duais e municipais t a defesa 
I! 	 dos .. ". 
t 
'/"' (i 

, 

(Jf: 
Jii 

I,;" 

I 

i 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 2

09
6

Em
: 0

9/
10

/2
02

0 
- 1

7:
59

:1
4

http:pr�pr,i.os


...... '.,'..... ,.11..... 11.1'''.1 •••.• p 

, "J,. 

.,,, ... 1 ~''''_'''_·.~''~ ..r ._ ..... , .... · 

-t 1 


: . J
~ I(,~
-----J.::~!-.......-----_...~ .. ,""...............--.. -..... 


, . ·;h 
·1 

••• f 

·i. 
• I •• " 	 interesses dos'/..1:"',: ',' "t, 

sindicais; g) Promover a conciliação em negociações e dissi 

dios coletivos de trabalho, OLt deles purticipur, sempre que sua 

mediaç.:\o for sol.icit.:tda; h) Incentivur a sindicalizaç'ào e a 

constituiç5o de entidades sindicais integrantes de seu plano • 

de enquadramento sindical; i) Manter õrg~os de divulgaçio; j) 

Promover a conciliaç~o e a arbitragem em relaç~o ãs entidades 

do plano e aos industri5rios, sempre que possivel; 1) Manter 

a integridade do respectivo plano de enquadramento sindical; 

m) )mpetrar mardado de segurança coletivo e mandado de injun;!::r1'l'rUI,Q UI -- D1\ CLI\SSIFlC1\ÇÃO, DlREI'=OS E DEVERES D1\S 
.. , 	 . ., EMDl\S _. C1\Pl'rULO I _. Del ~lélssificaçao Art. 49 elas .. 

sific.:\m-se as ConfNleradas 0.11\; J - FUNDADORJ\S - as que tenhamU 
: " 
" 

~ 	
part.i.cipaoo da l\sselllblóJd Gcr,ll de fundação; 11 - EFETIVAS 

.1 
; ~ aqwÕ!las gU(~ apre~;(~nt(H'Llm, ou v(~nh.:1m a Zlpresentar, o pedido de 
~ i 
.r,. 	 admiss~o apfis a dJta da funJa~5o. l\rt. 59 - A todas as federa 
I! 
:: 	

ções de trabalhadore~,; na indCl~::;t:rL1, satisfeitus as exigências 

da lei e deste estatuto, assiste o direito de fiiiar-se ã Con
" 

feder.ução. Art. 69 -- Cabe.:\o Conselho de Representantes defe 

rir o pedido de admissão de nOVilS entidades, o que deverá ocor 
, 

~.' rer na prõx{~a reunião. Par~grafo 6nico - O pedido de filia

: I; 
I: 
: 

li 

~ çao ser5 dirigido ao Presidente da Confederação e instruido com 

:~ os seguintes document.os: 1·- Comprov,lnte do registro sindical;.,
! 
\. 

! 	
11 - Dois eXempli:11~c'!S do cstatuLo; 111 - Cõpia da at.:l de reunião ,. 

do Conselho de H(~presenté.lntc~; que autorizoL\ i:\ filLlção; IV - Re 

laçâo dos Diretores e Suplentes, com indicação dos cargos ocu
" 

" 
pudos e,ldatas do inicio e término dos mandatos. CAPITULO 11 

Dos Direi tos das Confcderadé.l!:; Art. 79 - S~o direitos das 

'. Confederadas: a) Gozar de todos os serviços prestados pela 

Confederaç~o; b) Participar de congressos e outros atos prom~ 
..J

vidos pela-Confederaçao; c)"Participar,. através de seus dele
.'" 	 gados representan~es, das reuniões do Conselho de Representan

; ':'.. . . ' . .. , 
tes; d) Solicitar.p exame ?, pronunciamento da Confederaç~o p~ 

ra assuntos ou iniciativas,de relevantes interesse de seus re-
I 
~. 

. ( ..... '1 	 . . . . . 

" presentadosi e) ~âttldípãt"através de seus representantes,de 

árg~a§ €HÜstêtit~H3 dU É!tltt~cf~désque venham a ser criadas. CAPt 
, ;,' 

" '\; '.:', Ttltó. fil ;;; bds buvet'tils das Confederadas -. Art. 89 - são deveres .~\~. .f"._ '; • 	 li'" 

das 	Con'f edera'da.s : 'a) E1.e9-,~'r seus De legados ao Conse lho de Re

~. . present.:lntes da Confederação e .:lOS órgãos ou entidades que 

LIIt~~:nham a :,er criadas; b)' r~C.L~,:~~_:.~~~t í t 111o de 	 anuidade, 

:I/fi!. 	 L"J~'oVbll"ll/ IOIfU 
. u 't 
,_ " 1 ,.1 • 1>1\1 i:. li' III'cr,.;,'.", 'I.!~ ".! l'tÍ,(I\IL: 	 AdVOQOClo: '/5~.A.'OAR.Of 

. . Cf'~' (\,I()·lG'.)O!J~/OO:1 l' :,: .', : ... : .. 1 fl~ - t;;.L'. 
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ter ior I compreendcndo- se como tél i s () s verbas provenien tes ' ''h1ê.!..
,lr:.11 contribui~'ão liccOl~rel\te de negocii1ç5.o ou dissídio coletivo de 

trabalho , exceto, nCLlte ültimo CuSO, a contribuição confedera 

I tiva. 1\ i1nuicl.::1c!c , em CjU.:.1lclucr hipót~se, não será inferior a 

, 3 salfl.r ios mínimos vitJentcs no mês de dezembro dO ano anterior I 

nem superior () 50 vezes esse si11firio no mesmo mes. c) Enviar 

,ã Confederação, ut~ o d6cimo quinto diu seguinte ao da re!..ip,ecctl 

va aprovação, cApias autenticadas do Relatõrio Anual de suas 

atividades e du demonstração da receita; d) Comunicar os no 

mes dos eleitos para a respectiva Diretoria, Conselho fiscal e 

De lcgôdos HeprcsclI t.:ln tez j un to à Con f edcração, den tro óe 30 (trin- -. 
l' 
I 	

ta) dias, contados a partir da respectiva possei e) Dar ciên

cia aos seus delegado!3 sobre as convocações para reuniões do 

Conselho de Repres~ntanlcs d.::1 COllfcderação; f) Efetuar as des 

pesas de seus delegados, quando esteja vedada a participação 
I destes, ou da entidi1de, na reunião do Cons~lho de RepresentanI' 

r,.. 
:~ 
' tes; g) Comunicar, imediatamente, ã Confederação qualquer al 

i! teração nos seus ôr<)ãos administriltivos, inclusive a perda de 

II mandato; h) Encaminhar pedidos de licença de seus deleg! 

dos, providenciando a substituição pelos respectivos suplen 

tes; i) Remeter a Confederação 2 (dois) exemplares de seu 

~ '.' estatuto social, guundo alteradoj j) Propu9!1ar pela criação,.. 
:, 	 e manter Departamentos Profis~sion;lis, abrangendo as catego

rias integrantes de cada grupo indusl:l:iário; 1) Zelar pela 

manutenção do sistema confederativo ~a representação sindical. 

TITULO IV 005 DIREI'l"OS E ol::VEH.ES DOS DELEGADOS REPRE 

SI::NTAN'rES - Cl\Vl'l'ULO I - Dos Direitos - Art. 99 - são direitos 

do Delegado Representante: a) LicenCiar-se, a pedido, por pr! 

zo de até lUO (cento e oitenta) dias, durante o mandato, ou, 

a lém desse prazo, por motivo de .d'Dcnça dev idamen te comprovada; ,
b) Receber diárias e passilgens asseguradas pela Confederação I 

aos participantes das reuniões do Conselho de Representantes
" . 

óu de outras express.::1mcnte convocadas, na forma prevista nes

t~ estatuto; c) V6tôr e ser votado nas eleições na Confedera 

~ãd i eliltil3f H1fHí às j1t)ti11t~8 ló~;ti. S e os ta tu tár ias i d) CompaDecer 

às f€UpiãeHi cio t.h:Jhseliio do «cpresentantes participando dos de 
ba tes i e da D ele l.í.beraçócs tom'-:lda S, l.nc lusive nos casos de dec i 

i 
l' sões pOl:"" escrutínio 5ecret·0. l\.l:'t. 10 Perderá seus direitos 

I, 	 o delegado representante: a) Que deixar o exercício de ptofi! 

0, 

/ 

; 

, . 

' !lJf.
l'i '~~'~~(l. tiO!: "!t. O I 

.... 	 r'\"'" 
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sao comprcendid~ no 


neste estatuto; 


o suplente de deleglldo representante substituirá.Q. efetivo em suas 

faltas ou impedimentos e será convocado pela entidade confederada, I 

de acordo com a ordem de inscrição na chapa. Art. 12 - Em caso de 

ren6ncia. f~íta ou impedimento de todos os delegados representantes 
, 

e não h~vendo mais suplentes pllrQ substitui-los, o Presidente, ou 
i. 	 substitudo leg~l, di\ federaç~o scrfi seu delegado representante, at~ 

que seji1 (~mpossild~ a nov~ Direto)'i;,. C1\Pl'rULO 11 - Dos Deveres 

Art. 13 - S~o deveres do DeleguJ() Representante: a) Representar a 

respecti v:, cntid<\clc no Conselho d(~ I<cpresentantes da Confederação; b) 

Partieip;1[ d~ todas as reuniões do Conselho de Representantes da Confe 

dcrilç.10, dcl.i.l)2ranclo sobre tudo o que forneeessário; e) Atender às ~ 

signaçôes feitas no interesse d'l Confedel·a.ção e do Conse1J10 de Repre

5entllnt(~S; (1) Justif iear.', via confederada. suas ausências ou ~ 

tos ãSn':urü<)cs elo Conse lho e ;:IOS d(~ll\;ü s a tos para que for convocado i 

e) 'l'r.:U1~;llütir :IS ontid':\C.k!~; de (lUO ~;.::i() l'epresentClntes as decisões emana 

das do Cons(~lho de Rcpresent'::l1ltes (1.::\ Confederação; f) Trazer ao a:)fll~ci
I; 

rrento e deU.beraç~\o do Conselho d(~ H('!presentantes assuntos que con

sidere de pcculi(\r interesses pi.ll"':\ a Confederação ou para os traballi 

dores industriãrios; g) Abordar, com dignidade e respeito para com 

os eompClnlleiros, as matérias que estejam em discussão nas reuniões 

do Conselho de HeprQsGn tan tGS. '1'1'1'01.0 V - Da. Administração - Art .1· 

A ac1mi ni s t raç~o da Conf ederaç2\o f;C'r.:l exerc ida pe los seguintes árgaa 

a) Conselho de Representantes; b) Diretoria; c) Conselho Fiscal. ' 

CAPl'l'ULO 1 - Do Conselho de Representantes - J\rt. 15 - Ao Conselho 

de Representantes, constituido dos delegados efetivos indicados p~ 

las Federllç:ões f i 1 i <1(1;:1 5, na forma prev is ta no parág ra fo único des

te Art igo I e le i tos conforme le~Jl111rcnte permi tido, compe te, como or

g~o soberano da. Confederação, deliberar sobre assuntos de interesse 

da cntidil~e, em especial aque10s exigidos por lei, bem comb traçar 

as norma~ pari} exeeuçao dos enc~rgos previstos neste estatuto. Pará 
~,grafo Único A CN'l'I pagarQ passagens e diárias ao delegado v~ 

tante e pagilra apenas diár:ias ,ao nao votante, cujas despeS'a 

de transporte sorilO, neste caso, custeadas 
\

, . pela Federação q\Ie' 

\. representa. &rt., 16 Ao. Con~)clho de Hepresentantes incumbe: 

I a) ElcçWr os mcmbms d.J. D:lr.etoria,do Con~>elho Fiscal, c respectivos suplentes;
l 

b) 	 Eleger membros efetiv{,)s e suplentes para participarem das reuniões 
,---, 
I" I 

" 	
y n, . . /

( )!) .,,\. ,~S:'Y. t, J' l ij ., ~ . " 

-:it)w~ "!tolrl",(u,)(P /' 
~d<l; I.....t 7:.:, ... , QÂ8.0f 

! 

CP'f 	OjO 1':J t.~:.',OO1,W/3 ~ o. !)O~J - LI. 01 .. ~;ClJ .. rJOflll 	 f"' r- õ" -,."'1 - - ... 
t;f 
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trip<lrtites especlfic.:1S realiz.:l(las pela OI'l', que ocorl"er~~i:9~S 
rante o mandato da Diretori.:l, c represcntfi-la junto aos DepaE 

tamentos Profissionais respectivos; c) Elaborar e aprovar o 

respectivo Regimento Interno, bem como aprovar os demais reg! 

mentos de interesse da Confedc~aç50; d) Criar Comissões para 

os trabalhos do Conselho, das qU.lis n~o podem participar mais 

de um membro de cada fcdcraç50 filiada; a) Apreciar e votar 

a previsão orçament5ri.a anual; f) Analisar o Relat6rio Anual 

da Diretor :i. LI. (~ vot;:\.r o 1)[\ LU\l~'() do Exerc ic ia F i nanca i ro e o Da 

lanço Patrimonial Comp.:\l-ado; 'J) Aplic<:u: .:.\S penal idades de 

sua cornpc tê:nc ia I tJn~v Ui tilS nefi te cs ta tu to i h) Aprec iar os I 

. ~: :'.~ ' .. 
recursos a ele diriqidos; 1.) neformar este est.ltuto pelo vo 

to de 2/3 (dois ten;os) clilS Confederadas presentes, el'.l primei. 

ra convoca'ção, e IIIctade mil i s 1 (um), 0111 segund.l; j) Aprec iar 

propos ta dü con!,tl uJi Ç~\O de c réci i tos ad ic iona i s apresentados
\ pela Diretoria, e vot~-la; 1) Autorizal" a venda de bens im6 

veis dil Confedernção; m) Delibcr~\l: sobre a criação de novas 

fontes de rendas dn Confadcraç50; n) Eleger os representantes.....- :~. 

da Conf ederação· j un to nos ól-q50s de de 1 iberação colet i va, nos 

casos em que.a lei exigir a cleiç30; o) Referendar a admis

são de empregados da Confederdç~o; p) Deliberar sobre a paE.... ; ;:'.: .... ........ .
.~. 

I 

ticipação da Confederação ai" enti.dades internacionais; q) A~ 


torizar a Confederaçâo a celcl)rar conv&nios, l"eceber empres


timos c/ou doaçõe~i de ent:id;:l(le~l"'; internacionais; r) Deliberar 


~l' t f' .:.:.5 

. 

,,~ 

í;; 
:. :! =::;.::... ,. 

" , : 
Ti '. 

,f;. : J. , 

sobre planos e proqranms ele atividadcs da confederação, incl~ 

sive o:.> do Centro de Tr~i.néll\1ento Educacionalj s) Í\lItorizar a 

Confederaçâo a celebrar acordos c convenç~es coletivas,bem c~ ,
,Imo impetrar dissldio coletivo de trabalho em relação aos in- , 
"idustriár ios ainda i norgan i zado!:; em en t idade s si ndic"'\Í Si t) .. I 
··iAprovar um plano de contas para él Confederação. Art. 17 O j 

Conselho de Representantes reunir-se-á: ~) Ordinariamente, . .. 
até o [ütimo dia lltil do mês de novembro de cada .:\1\0, em dia 

estolhido rela Dirvtoria, para aprovaç5o da Prcvis~o Orçame~ .~: 

tária da Confed6rélçilo L~~rél ..o exorc ic ia (i nallCC i 1:0 soguin te, =~I 

apreciâçÊlo e V0tà~dO'-.t::là\"pres t'tIÇi.lO de con t2\S dos admi ni s trado- I 
;:fê§ i;~;á êt:H1teÜé.tctçu~, cOlnprccndclldo o Relatório <1.:1 Diretbria, 

üálã~~ddd mMêt~lcio ~\nancei~6 0 Dal~nço Patrimoni.:ll Compar~ 
do; b) Extraor\din,-H'L::\Incntc~: I·· }'.::I1'0 "plovaç~o lk~ proposta 

de abertura de créditos "dicJon.:l.Ís; II - 8cmpl:c que for oe

cessirl0, tendo em vista OS interesses da entidade e dos in

,!,,::;:~' · Q'~!'(J!' -~- se I'mOllll: .. I -11''') ,- i '1 ,,: -(l -- 1<-"": ,,;',; ,1;'.111 t:", /il. I. 'il - 11, .<SI".]./)F - B';1

1~_III'IT. no ................... . 
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L.~ 
dustri5rio5. § ]9 As reuni6es 

tes ser~\o instaladüs, em primeira 
~ mlnima de 2/3 do total das Confederadas e, em segunda 'convoc!I? 

" ,- çao, com um m1nimo de 50% desse total, uma hora ap5s ~ fixada 
,:i para realização da primeira. § 29 O Conselho de Represe~ 
!1 . 

tantes, em suas reuni6es, somente poderá apreciar e deliberar 

as matõrias constantes do edital de convocação, salvo se, no' ti 
;' inicio de reuni5o, for suscitada mat~ria relevante, q~e deciI: 
~ ~ di di, P01" aclilmi1(~50, sobre él i nc lusâo na pauta dos trabalhos I 

I 

~-... 

I: hip6tcse em que a sc~s50 ser~ automaticamente prorrogada apos 

I; esgotada a pauta que motivou a convocaçao. § 39 - A convo 
"~: 
,,: caç'.Jo elo Conse lho de Hepresen tan te s deverá ser f ei ta por edi
, 
!i tal publicado no Oi5r10 Oficial da Urtiâo, com anteced~ncia m~ 

.. 
I 
" nima de qllinze dias para as reuni6es ordinárias, e de sete I 

! 
I; dias, para ~\s cxt'raordinllritlS, e constituirá ato de competê!! 

cia do Presidente, da Diretoria, Conselho Fiscal ou Conselho I 

I: 
I,
: de Representantes, sempre ror maioria de seus membros. § 49 

oi 
,I 

li O pedido de convocaçao ser5 dirigido ao Presidente da entidade;i 
.. 
: 

que, terá o prazo de cinco (Lias para efetivá-la, não pode,!! 

do a ele se opor. Caso o Presidente nâo o faça, no prazo fi 

xado, cab<.:!rü ao óryilo i n tr~re s ~,.:\do promovê-lo. § 59 - Deverá 

comparecer 5 respec tiva reull J.~io a ma i ar ia dos que a promoveram, 

sob pena de nulidade. § 69 Cõpias do edital referido no 

§ 39, 0 dos fundamentos c!;.\ convocação, serão encaminhadas, por 

ofíc.i.o (; com 1\H, a todas d~; [cdcr<:lç6es filiadas. CApITULO II 

Wa Diretoria - hrt. 18 A Confederação será dirigida por um, 

Diretori;:\ constitu.ida de 15 (quinze) membros eleitos juntamentl 

com igual nGmcro de suplentes, com mandato por periodo de 4(qu~ 

tro) "lnOS, a contar da da ta da posse. 1\rt. 19 - A Diretoria 
: 

é composta de Presidente, ,Secretário Geral, Secretário de Final 
I 

ças Secret5rio ae Educaç5o, Secretário para Assuntos 'de Tra'I; 
balho e Previd6ncia Social u 10 (dez) Secretários Regionais 

§ 1,9- -O encabeçac10r da chap,-l eleita será o Presidente da Con 

.r· fe~craç50 aos Secret5i}os ocuparão os cargos para os quais 

,; ;'-'\';: ',;: f8fahi'i ihI.Hecttib'9' tia composlç50 da chapa. Os secretát:ios Regio, 
,;.';; 

-

;.í;fiais, Él)(t:!tcerãti ' oso' ca'rg'os'atllando nas l'eg iões ~ue lhes forel 

~:, ,11 destinac1a~ .. § 29 ,~" ?S' c~'l~c1ülatos a secr:~tã.r,i?s Regionais s 
;'i" , - rao escolhidos deI!trç trabn lhadóres indus'triários sindicaliz 

, ~ • • !,', ,.' . ','. " 

dos, residon tes na, regiZio. § 39- " Haverá: 04 (qua tro) Secre 
" ' 

Hcgionais para c1fi regiões,. Nor_te ,e Nordeste e 6 (seis 

a f) _ () /.' 
, j 11'1 ... \ O, ~<~\ ~, , ,; ~ ,,-. 

-- ~':':~f~':':~O<r;;'I';;:'0;;";:::>"'
".l:~ :~., I 41'.1 7;::' A, pMI nf 

tários 
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• • 

áreas de l1tLlaç~\O de c2lda um. § '19 Os Diretores Presidente, 
r: 
I· Sccrc t:\ r io 	Gera 1, Secn'!tár i o de l'inanças, Secrc tE. r io de Educa-'
II 
i. ção c Soc r.etár io p~\ra 1\s sun tos de 'l'raba lho e Prev idênc i a Soc ial,H 
I residirão, obLi.q<\lOl:Llln(~nte, n:\ C,'lpitl'll Ué.\ ncpública. Os Secrel
I 

tários Re9ioné.\.i.~; fUllcionaúio, efetiva e pennanentemcntc, nas 
;: 
~I 

árüi.ls (h! ;ttLla(~;\O que llw~; [orelll destinadas. Art. 20 Comp~ 
I 
~ ; teã Diretoria: a) Oferecer a apreciação do Conselho de Repre
Í! 
,~ sentantes o relat6rio de suas ;ttividades, referente ao exercicio 
I.
I:
'. anterior, 	 élSS),n\ como o balan(~:o do excrclcio financeiro, o ." 
" b,:üé\nço p;:\trimoniaJ cOll\par.:\(lo (' li previsZlo orçamentária, comL...... i 
l. 	

PareC8r do Conse lho Fi sc.::\ 1, nos termos da leg i s lação em v i 

90r : b) Dirigir a Confedcraç~o, administrar o Patrimônio 50 

cial, pcomover o bom E~st.:ll~ qer;tl d<1s confederadas e nomear comis 
(., soes; c) 1\present':lc ao Con:;(!lho de Representantes estudos e su
b gestões destinacL1s a prOl\\ov('r o desenvolvirrento do sindicak
li lismo e o bem-esl.1r do tt-~\balhadori d) Elaborar o regu
l. 

,.I, lamento geral da entidade, os regimentos internos de seus 


serviços, e olltro~; (lue lhe forem cometidos neste estatutoi 
I 
( 

L
',' e) Cumprir 	e fazer cumprir LI le<jislação em vigor e o estatuto,
I, 

bem como r;cus requlal1\entos c reg imentos I resoluções próprias e! 

:' do Con~;elho de Rc.pre~;ental1tcsi f) Reunir-se, ordinariamente, de 

três em tr6s mcses, com presença de, pelo menos, a metade mais 

um dc !iL!U~~ compon~ntes, c, extraordinariamente, sempre que convo 

cada pelo Prcsidente ou peL:\ maioria de seus membros; g) Cons 

tituir mandat5rios, na forma de legislação em vigor; h) Apr~ 

sentar ao Conselho Fiscal os balancetes mensais da Secretaria I 

de F inêll1çaS, acompanhados dos comprovantes respectivos i 1) 

1\plicar as penalidades de sua alçada, previstas em lei e nes . 
C!:;t.:1tutOi j ) Criar Ól~9.ln~; l; serviços para execuçao dos11

I

" ,; I ' bulhos da o.n tid;:\de i 1) l::lilborar o relilt6rio, o balanço I 

'i: ;'exercicio fiuill1Ceiro, o b;tl.:)nço patrimonial comparado, a
I' . , 
! ',\~Zlo "orçalúentE'u:ia, , red,üJ'ir ,,~; é\tas dos trabalhos. e ru-
I 

tar os ~ivios legalmente exigiveis e em uso na CO'nfederak 
! 

li 1\1) Organizar. o 1]\1<1(11:0 d~) ,Pessoal, com fixação dos ven~ ~ 

mentos, ,"ad referendum" do Conselho de nepr.9sentantesi n) 

.iar Delegacias nos Estudos onde não houver' diretor/nomear 

cus titulares e elaborZlr o reginlento interno desses 6rgãos,ju! 

I; tt~f·icando sua cr i a.:- ~)O .:10 Con :i(: 1110 cio. ~ Representantes; o) Adro i tir 

~ A,JJlifj.·~ 	 -k_L-'l\Ü<2!2Li~~ 

,I r7~ 	 ,,~""{~q "11(1 L,/,\lc(1 / 
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I 

I 

L. 

. ' I' 
I' 	

prcsentantC'!;, c dcmitI-los; p) Ortjanizar e executur os planosI,; 
de cduc':l\~i.io da Confedcraçi:io I com in teg ra 1 apl icação da verba 

r 
I1 

que fo:r destinadu no orçamento, ou em créditos adicionais; q} 

Contratilr coordenadores e monitores para realizaç50 de cursos;. 	 , 

r) J{ea lj, Z.1r cur !:;úS, s .impós .ios, con[erências e pa les tras de âm

bi to reg .i.ond 1 ou nac ional; s) ~ix~r o valor das di5rias ou I 

ajudas de custo ou verbas de representação necess5rias â rea

lizaçEío de cur~;o!; (~ln [illlhito recJionLll; t) 1\dministr.:u o Cen

tro de '1'r(~i.l1amcl\to e l::c111C,H~:~io - C'l'E, da Confederação, situado 

no ntunicipio de LuzL:tnia/ GOi:I~;1 decidindo sobre a melhor for 

ma ele uU Li '/.. \(;.:"io e ilproveitamcnto, "ad-referendum" do Conselho 

....J 	 de Repr ...::;(:nl:3.nt:l~s; LI) Orq':\llÍzar e submeter .=i aprovação do
--' 

Conselho (]c Hepn~:)(.:nt;1I1tC!;.-' propo~til ele criação de créditos 

':lclicionaü,; v) Pn;st,\r toda!; ~l~; informações que forem solici 

L..1d.:1 s pelos membl.:o!.i do Cnn:-:L'J ltu F' i. !~ca 1 c 00 Conse 1110 de Rcpr~ 

sentante~) i x) Hef;ol ver os C~l ~;os de ~x trema ur'] ênc ia, ouv ido

I o Conselho Fisci:d., c "c1cl-l'cfl!n~ndum" do Conselho de Represen
j' tantes. SEÇÃO I Do Presidente Art. 21 - 1\0 rresiden 
I , 	 te compete: a) n.epres(~ntar ;) Confederação pel."ante as autori " I: 
~ , 	 dades Excclll:iv':'l:j/ Lc\]i.!;L\tivd!; e :JudiciZ\rias/ e onde sua pre

sença se faça necessfiria; b) Convocar as reuniões da Direto

ria e do Con~;elho (11.:, Hcprc!!:;cntéllltes, presindindo-as; c) Assi

nar as corrcspond6ncias afetas J Presid~ncia, as atas das ~~~ 

niões/ bem como os documentos e livros legalmente exigiveis e 

em uso 11 ..\ Confederaç50; (1) Onlen.:tr as despesas autorizadas e 

assinar, conjuntamente com o Secretârio de Finanças, os che

ques de. contas a pag.::tr i e) Dar posse aos delegados regionais , 
,. aos membros Diretores dos departamentos profissionais e aos 


comeon,entes das CC)(l'iss~esi f.)- Preparêlr, anualmente, o rélat§. 

" 
rio 	das atividac1e·s '<jel.:nis. da cOJ\fedcraç50 e da Dirctol'iaj ']) ',:: '\ 
'f 

Convocar os suplentes da Diretoria, elO Conselho Fiscal e do ~~.. 
I . ' 	 ( , 
I ~ • , .. 	 Conselho de RepreS?ntClnterí/nos casos e pela forma prevista '-.... \ 

neste estatuto l respeitado o disposto no artigo 11; h) Efe
, , tuar estudos para expediçãQ de normas atinentes ao aprirrlora

. mento do!; serv iço~; c tomClr as pHW i.d(~nc iqs que f orem neccs sá 
.. 

r~as ao ~asyuardo do interesse da entidade e dos tr~balhado-

I res i i} Promover o relacionillllento dà CN'rI com as entidades 
I pGhlica~.;, sinclici.tls e priV.1d.:1s; j) Promover o relacionamen.. 

uive1 ll,.\cional internacional. I 

••,.' 	u" "1.(),l,.l1: 11;1.d~t IC/onr:,~,(~,(;r(I',"ãO 
t 	 ! '•. I,:x~ (I> 1) ,12:::0 _. CIY IO.nO ... Bra5l1ia-DF - Bras\ "..J" •• J j /i'r.)!1 - ,) - , 

I 
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---.............. -_ ... --_.-.. , 

I 

l 
r os emprcu~dos'r prcsentill1leS, e demitI-los; p} Organizar e executar os planos 

[! 	 de educ~\(~<io da Confedcraç50, com integral aplicação dn verba 

r 	 que fOl' dcstinac1.'\ no orçamento, ou em créditos adicionais; q) 

Contratéll' coorc10.I1.:1dorcs e monitores pnril realizaç50 de cursos;. 
r) Heal.iz.]r cur::;us, simpôsios/conferências 

, 

e palestras de âm

bito reyiondl ou nacional; s) ~ix~r o valor das diãrias ou I 

.' 

ajudas de custo ou vcrbils de reprcscntaçáo llccessãrias ã rea

lizaç'lo de cur~o~') l"1n .1!1lbito n:(Jional.; t) l\c1ministrzll.- o Cen

tro de 'l'[(~ i n,llllCll t.o e Edllc;I(Jio ". CTr~, da Con[ (~deraç.1o, si tuado 

no IIIUlIit.;:i,!)it) de 1.\\zLllli~\, c;ui:i:;, th!cidinclo sobre .:) melhor for 

ma de ut..i\..l ·,·.,\(~<1(l c <lprovcitatnC!llto, !lael-referendum" do Conselho 

de Rep\",.!:;,~nl:;.lnt:(\:;; LI) OnFIl\l"/'dr '.' submeter ii i:lprov.lç:i1o do 

Con~,c.lh() ÜC Hl~l)l-(~~-;cnL;.lnte!; <1 PU1L)()sta de criiJ.ç50 de créditos 

~\dicion~li~,; v) Pn~st'iu' toda:; ;.1~; informações que forem solici 

tad,"\s pcl()~; nwmbro!; do Con:;tdhu Fi.~~cill C! UO Conselho uc n.epr~ 

i 	 sent.:1nte~,; x) Hcsol ver os Cil ~;os de ~x trema Ul"Cj ênc ia I ouvido 

o Conselho F'isci:ll , L' ","\d-refcrcndum" do Conselho de Reprcsen-I· 
I 
j' 	

tantes, SEÇÃO I Do Presidente ~rt. 21 - Ao presiden
I 
," te compete': a) l1eprcs..::~ntar .:1 Confederação perante as autori 

I: 	 àades Executivas, LC9i~)lativds e :Judicidrias , e onde sua prei' 

i 


sença !:>C? faça necc::;~,t\r.jil; b) Convocar as reuniões da Direto

ria e do Conselho de I{epn;!:;cnl:antc~s, presindindo-as; c) Assi

nar as corrcspond6ncias afetas J Presidência, as atas das r~~ 

niões , bem como os documentos c livros legalmente exigiveis e 

em uso l)<1 Confedero i:lçZlo i d) Orden.:1r as despesas au tor i zadas e 

assinar, COJljuntamcnte com o Secretãrio de Finanças} os che

gues de. contas a pa<J~lr; c) Dar posse aos delegados regionais, 

aos membros Diretores dos departamentos profissionais e aos 

comeon.entes délS COmiss?esi r.)- Preparar , anualmente t o rélat~ 
. 	 ç 

rio das atividades ·~crêlis. da confederação e da DiretoL"iai g) 

....,: 

"-.. \ 
' 

.,.;-~' 
I'. 

Convoca r Os Gup.lent es da Di n~t()r ia I cIO Canse lho F isca 1 c do ~ .......... : 
. 	 I 

, 	 \
Conselho c1cneprcs?1l L.ln tes ,nos CílSOS e pela formu pn~v i s ta 

I ' Efeneste esL:Huto , respcitudo ü disposto no artigo 11: 11) 
I. tuar estudos para expeeliçZlo l1l~ normus utinentes ao êlprin\ora

menta' do!; ::;erviço!:; e tom,ll~ a~j provi.dl~ncias ql\Q forem necessá 
.. 

r~as ao resyllardo do interesse da entidade e dos trabalhado

res i i} Promover o n~.lacionilmel1to da C;N'l'l com as entidades 

pr.i.vzHb:.; ; j) Promover o relacionamen.. 
n í ve 1 1) él C i o n iJ l. e internacional. 

I ;l~l 	 I ~.lt:x· (li 1) 1\230 -. CIY iO.nO . 13ra~)lIia-DF -- Ora 

I 

I 
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.. SEÇj\O 11 - Do ~;ccret::i.rio Geral - f,rt. 22 

pete: <l) P~lrticipar dos trabalhos (b Comissilo de 
(: 	 (COES); b) S4pervision<lr as iltividildes das Secretarias Regionais 

e das Delc~ilcias; c) Auxilinr o Presidente nos demais encargos que 

por este lhe (or.em CO!1l(:!lidos; d) Secretariar, l.-edigir e ler as atas 

l1<lS rCllniõe~j .(1;1 Diretoria e do Com.clho de Representantes; e) Pre 

parar o cx~edicnte da Secretariil c assinar a correspond~ncia; f) 

Manter sob sua gUilrda aryuivos da Confederação e os livros de 

registro de filiilJas, de atas de rcuniâo da Diretoria, do Conselho 

Fiscill c do Conselho de Repl'í.~~;(~ntantcs, e o de registro de emprega

dos; g) P}'(.:pélrar, dll\.ulmcnte, o l.'ldi1tório C)crill das atividades 

oa Secretaria; 11) On,FlI1izar a Sl~crctariai i) Atender <lOS pedidos 

de cerlick)I.!~..i, cópia~; Xl!rOX (! olltr;,\!~, que forem diriC)id05 a Confe 

deraç~o; j) Manter devidamente escriturado o Livro de Registro de 

federações filiadasi 1) Desenvolver, junlamerite com o Presidente, 

o pl<lno de COIl1UIÚCdÇZH) :,OCLll cld Confederaç.:lo. SEçit.O lI! - Do Se 

cretário de 1:'llf1lill!1l(\:as - J\rt. 23 - Ao Secretário de Finanças compete: 

a) 'rer sob ~;l\a glli1rd.l c l:espol\silbilidade os valores ela Confederação 

b) A;-.isini1t", conjunta e exclusivamente com o Presidente, os cheques 

e e f e tua r O!;; reccb,ífll(!11 tos e p<l(J amentos autor i zados i c) Apresentar I 

ao Conse lho Fi scal Ofi ])a li1n\~c tes 1\\1211sai s e os ba lanços anuais, acom-

I
I 

panhados dos respccU. VO~) comprové1n tcs; d) Di r ig i r e f i scal i zar os 

trabalhos d.:\ SecrcLéILi.;:\ ae Fj.nL\IH~~':'I:.>; c) Hccç)lher os dinheiros da 
I' 

ConfcuerzHiúo .:\Os e~:;t<lbclec,illll;lll:o~j de crédi to autori zados por lei i 

f) Prepariu ,ll\tli.\lmcntc: o relL\tóri.o geral dns atividades da Secreta

j' 	 ria de Finanças, acompmlhado dos balanços do exercício financeiro 

e patrimon.Lll compclLI(\O, bem COIIIO da previsão orçamentária, na for

ma da le9islé1ção em vigor; g) Dar conhecimento, mensalmente, ao Pr~ 

sidente, e, de 3 (tr~s) em 3 (trôs) meses, ã Diretoria, da situaçãe 

ec6n6mico-financeira da Confederação,propondo ns medidns cabiveis 
r 

1 para rcs(JI1<lr.c1ar. os ,~nter.csses -tb, entidade i h) Elaborar a ~roposta 

t,. de, abel"tura de crê'lUt.os adiciol\;.lis i i) Selecionar ,por ordem cronol 

\:, gica, c entrC(Jiu <lo"contador da confederaçâo todos os documentos n 

~~ cess~riou â org~nL~aç~o da escrituração contâbil da entidade; j 

:: Prestar aQsmem6'r"os do Conselho Fiscal todas as informações que f 
to. '.) l. .' 

lf' 	rem solicitnda$;~:'~~lativas â administraç~o financeira e patrime
I ' ' . • .'

t' 	 niàl ci.~'C6nfcdera"ção;' i) ApliciU", em bancos oEiciais l sempre em nr 

m~ d~ Confeuer~çilo, em cadernetas de poupança ou semelhantes, as 
-\J 

verbas da entidade, enquanto disponíveis; m) Manter devidamente ef 
.', tí 

• 	 crit~rado o Livro de Inventtãrio de, Bens da Confederação; n) Faci~I: 
I, 'tar aos membros do Cf-'" ';elho F i sCLll a ver i f icaçâo dos valores exiSi 

I" $fi/! O ..', /''".. 
, 
l ' 
(,' (. 

j 'l"(' "r-:) 
_ ••_ ....1..'.' . \ I, .. r" \"1 " \ 

-" •.•• ~, .......... l •. .. ~:.~;.;.. ~.~ \.!~. '" .;:.':".. J..'.~ 
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I' 
I 

val1\cnte ~l .::ls:wntos iltincnt(~rj 21 c:;cl:iturução contábil da entidade;
I 

p) ~l.:.\nter :;o\) Sl\;l ~Ju~lrda o:; li,vrl)~:; "Diário" c de "Inventário de 

13(:~ns" I c dem~\is livros conti1bc:ls; q) Controlar a arrecadnção da 

COl1tribuiçJo Sindical c da rcndu ~rópria, fornecendo, a respeito, 

rel.1tór..io!, mensais; r) Conu-o] <11.' .1 <1pliC.:1çi:\o do orçamento da des",: 

pesa; :;) ~l\pervisiol\~lr o serviço de cadast.ro financeiro; t) Elab~ 

rar o plano ele COl1t:\~) da Conf(~(h~l-a(;ão c propol--lhc alterações sub 
I, metendo-<1 s ao Conse 1110 de nepn~ ~;cn tan tes par a aprovaçZio, após ou

I vida a D.i.retoria. IP\l"llragrafo Onico - r: vedado ao Secretário de Fi 

• 
I: nanças C(ln~;C!rVi,\r em :;cu poc'lcr importância, em dinheiro superior a 
I, 

I· 
50 (cinquenta) vezes o sa15rio mínimo vigente no paIs, exceto nosI· 
dias do rouniúo do Conselho ele Hepresentantes. SF..çÃO IV - ~ 

I TÁRIO DI:-: EI)UCAÇÃO - 'Art. 2-1 - 1\0 Secretário de Educação compete: 
,I.'lo a) Elaborar planos de educaç~o c treinamento, a serem realizados 
11 

após apreciação da Diretoria; b) Realizar estudos que visem ao de 

11 
I senvolvimento do espIrito associativb e estimulo ~ sindicalizaçio; 

r c) Submeter a aprcci~ç5o da lliretoria os planos educacionais e1a

I:. bOt'ildos, (!lll conjunto/ pelo~:; Secretál"ios Regionais; d) Levantar da 
. 

dos est~ltIsl:,ic05 sobre os cursos realizados pela Confederaçãoj e) 
j 

Prestar <\0 Conselho Fiscal e ~\O Conselho de Representantes as in

fonllaçõc~; que forem ~:;oU,cj t(]t1(\~) ;1c(:~rca dos cursos jil realizados, 

óos em realizaç~o, c das progral1\aç~es futuras; f) Planejar, na pa, 

te educacional, o aproveitamento e utilização do Centro de Treina 

mento e Educ(\ç~o da Confcdcraç5o situado no municipio de Luziãnia 

g) 1\provi1.r I junt.:.\l1tcnte com a Diretoria, as propostas de realizaçã 

de cursos, fixal1clo-lhcs as diretr-izes básicas e as condições de 

funcionamento; h) Elaborar propostas de ampliaçâo de cursos e de

cidir so~re os que deverão spr realizados em condições de priori·
-"111 

dade, d~ acordo' com os interesses da Confederação, ouvi~a a Dire' 

toriuj i) Coorderwr as ativid~\d ...~~; dos Secretários Regionais no t. 

I ,cante 55 attvidades educacionai~ e as dos Coordenadores e Monito,,' .. ' ... res de c~lrsós;, 'j) Propor a aqui s içilo de 1 i vros, e laboraçio de ap 

.' til;I~~Ü '()ut~os. Ihqte~iaj,s 'J')(!ce~;:;(\l.·ios à realização de cu.rsos I prc 

à~nci'anc1o 
'" 

adl.stl.-ibu,içãó. !~I:Ç.riO V - DO SEClU~'l'AIUO PAUA 
\ 

ASSUNTOSf' 
,, l)(l, TUflBI\UIO E' pnEVlur.n~CII\. !'OC:U.I\.L - l\rt. 25 - 1\0 Secretário pari:. ' , 

Assun tos de' 'l'r<.\bi.dllo (~ Pl.l!vi.dC:ricia Social compete: a) St 
L \.' 

I pcrvisioll.::lr as a ti vidac1es do:'; Depar tamen tos Pro f issionais; 

b) Real i zar estuc10s e inquéritos sobre matérias relaciona-
I' 

du trabalho, da previdência social 

...-..-...-._-----_..............._.....
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.. 


ti 


' 
I 
j 

de Estudos ~;ocilll!; (COES); 


f~ viços de llss.\stência judici5rL.l l~ dclministréltivél em questões

I. 

i! 

" 	 sindicais, trabalhúlt~,s, de previdênciél sociéll e outras de inte 
I • .., 
11,
!; 	 resse da Confcdc~L"\(;Z1o t' de Sll~,~j fi.l.i.adasi e) l\companhamento 'de 

processos de i.ntCl"C~;~;(~ li.] Confcdcl:açc\o e dus enticlades a ela vin 
I cllladas. s~~çÀO VI - Das !mbsti tui(~ócs - 1\rt. 26 - Eta suas fal 
,. 

tas Oll iml;cdil\\cntos n~lo slll)(::~riorc~; ;l 30 (trinta) dias, os nanbros 

da DÍl:et()rj~1 ~;L~l<io !jllb::.;LitLlido~.: ;1) () Pn~sl.dente pelo Secretário 

Gcrill; b) () SecrctEILi.u C(~l.·.:d 1-'(:1.\) :iccrctZlrl.o elC! Finunça~;;c} O 

SecretE,ri.o e]e 1"in;l!Iç'd!; !.(!lo ~)'-:l:n.~l:-ILlO de Eelucuçiio; d) O Secre

t5r.i.o de Educ,\(,'~\O pelo ~)ccret;-\ríl' 11;\1"<1 l\:;suntos de 'l'rab.:llho e 

Previc1êncÍi' Soc.i.l.ll; cl O Sccrettlrio pura j\s~;ul1tos de 'rrabalho e 

Previdênc-l:1 :;oci!tl por Ul\\ ,1o!.; r;('(Tl:L;lrjos HC(JiolliÜS. § D.9 - As 

sUbstitui(\:ócs n'[(:ritL.\~; Iwstc ~lrt .Ú)O serão c\.l!npridus sem prejuí

zo das (\\)t:.ibll1.çé'jc~; nOl"lll,lis clt: Cde!.\ diretor. § 29 - Nos casos de 

~usênci<l por p(~rlodo superior li :lU (trinti.\) dias, o Diretor substi 

tuto assurnirfi as funç6cs do substituido; rcmanejando-se os de

mais Dir(!t()rc~; p~:'I'<1 ;\!;:;umirem b!; c~\r<.J()s que, em consequência do 

remaneji.lmento, fC)l-em V.:\giHH.1o, c ch~\m(\ndo-se o suplente colocado 

t· 	 em l)rinlelL() l\.\(.1ar ni1 ()rC1Cln <le jn!;c~l.~içno l1i.1 chapa cllle concorreu t 
,. 
i 	 as eleições, para ocup;\r o CIlt.llllO ci.lrgo vaSjO. SEçAO VII - Das
i, 
r ttelações Internacionai~ - Art. 27 - A CNTI manterá efetivo rela

;. cionamento com as entidade!:'; sindicais inte.rnacionais. parágrafo,
Único - 1\. CN'l'I [.lOdel~;\ COliJ\)Ol.",ll' l:1Il 

rênc ia s e ou tJ~o~; evcn tos promov i.do~J 

caput deste arti.go e realizados no 

VIII - Dos Secretários neg,ionais 

palestras, simpósios, confe

pela s entidade s refer idas no 

Drélsil ou no exterior. SEÇÃO 

Art. 26 - Aos 

gionais compete: a) Elaborar proqramas regionais a 

dos na respectivil firca de ntunç~o, apõs aprovaçâo 

b) Propor estudos que visem ao desenvolvimento do 
I 

Secretár ios Re 

serem realiz~ 

da Diretoria; 

espírito asso

ciativoi c) r-1nntcr contilto pe'nll~H\Cllte com a~) confederadas de sua , 
,~urisdiç~o, objetivnnJo a exccuç~o dos planos uprovados pela Di

r.etorin; LI) l{t~L>n~!:;entnr a C0nfL~dc~r.:\ção perante a~ autoridades f~ 
,,' .' r '.,.. 

derais, (!!:;t.:\Lluais' C municIpais, sL'lliadus na respectiva área de I 

iltunção, no que tLlnCJC ao intcres:;(; da enU.dade; c) Cumprir e fa

~er cumprir' ;I~; detenlli.n'H~:óe!;; CI\\:IIl<ltla!:; da l!il:ljtOl~Ü\ e do Conselho 

r) I:: Ld.Jol." I: 1'e l...:.t tór io~; tr imes 

trais de suas aU.vidaclcs e plano!.; semestrais de cursos, remetendo 

estes ao~ Secretário de Educaç:~io. CAP!'rUr..Q 111 - 00 Conse1Jlo PiscaI 

~) 	 ~I. ,/I
OJ I:' _1. 

_ ._ .• ' ), ..\.l,.c\~<,;::Ltt\. (:: i.0'.' r~-
'lI! 'H.. tI 'ft'II!'~~ ",I,.' 

'·"1 .f-f1-";\'51C"~r,.'I;~'..(li'!)'~?;Ú5' ·~··tr i' /D.;'JO - Brasllia-DF - [3rasi 
(, j t 	 (.I ,ju t ~ ~ \..:.. .. i VU 
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Art. 29 - f\ Confedut"uç30 tedl um Conselho Fiscé:ll 

(três) membro!;, /1.:\0 podendo ser mais de 

eleitos pelo Conselho de Represcntuntes juntamente com os membrost da Diretoria, na forma deste estatuto, limitando-se a sua compe

têneia 5 fisculizução da gestão financeira e patrimonial da enti r,. . ' f' 
I. 	 dade. 11l.í.lJJ[,;]'S]I".:lfo (Duico - Junté:lmente com os ti tulares serão eleitos 
I',. 
li os membro~.> ·suplentes do Conselho Fiscal, em número de três, os 

quais ser<\o ch~)mados ao eXf~rcicio <10 cargo na ocorrência de vaga. 

por ufastilmento tempor5rio, ou definitivo, dos titulares. .Art. 30 

o Conselho Fi.scal rcunir-s(!-.:1, ordinariiJ.mente, de três em três me 

Sl'S, c c:-:t,clonlinl1rj;tll)c'nU: pcn" !;\)[icituç.lo dêl Diretoriél. Parágrafo 
'I 	

Único - Ar, rcun iôc S ord inilr L):; tIu Conse lho f i sCéll ser50 reali za

das nus mesmol::; (bt~)s dus reuni.ões ol'dináriils dé:l Diretoria. Art. 31 

1\0 Conselho FiSCtll, que dcliberélrâ por maiorié:l de seus membros,i!:. 

cumbc: u) Emitir parecer: 1) Sobre a proposta orçament5ria da Co~ 

federação paru o exercicio seguillte; 2) Sobre abertura de creditos 

adicionél.ls; 3) Sobre compra e vend~l de bens imóveis da entidade; 
r. 4) 	 Sobre os balancetes mensélis apresentados,peloSecret5rio de Fi'1 
.I nanças; 5) Sobre os balanços fin~l)ceiro e péltrimonial comparado e1 

I'. a demonstraç30 de aplicaç30 da COlltribuiç~o Sindical; 6) Sobre ou 

" 
I 

tros .:\tos que ill1portclll, diretél (! indiretamentc, em movimentação 
I 

pa tr imon ia 1 c1.:.\ Conh~dcrl:tç.)o. b) Examinar, detalhadamen te, todos 
" li os lançé:lmento~j cont5.beis dõ Confederação, cotejando-os com os docu 
r· 

I mentos que os embasaram, apondo o visto em cada um; c) Verificar a 

conciliação do saldo bancârio c~n o saldo contãbil; d) Veri~icar,' 

; juntamente com o Secret5rio de Finanças e o Presidente,os valores 

existentes em caixa, lavrando o competente termo, pelo menos três 

vezes por ano; e) Examinar o livro de inventdrio de bens, o livro 

ou fichas de registro de filiadas e tódos os demais documentos 
,', 

que, direta ou indiretamente, possam ter influ~ncia na contabili 
,.'. dade da Confederação; f) A~vertir o Secret5rio de Finanças e o 

Contador dn ConfederiÍção, sobre possiveis irregularidade;:; encontra.d.ru:". 
'.
'. 	 nos lançamentos contábeis, detenllinando sua correção e dando ciên

cla ã Diretori;:); g)' Levar ao conhecimento da Diretoria quaisquer I 

irrc9ularidades ~ollstatudas na gestão financeira e patrimonial da 
'" 	 ,

Con(ederaçuo que ,não tenham sido corrigidas niJ. forma prevista na 
. '" 	 \ 

·~l!neiJ. anterior.' A falta de providência por parte da Diretoria, o 

assun to ser5 leyudo ao conhec !lIIC;'n to do Conse lho de Representantes. 
p~r~grafo Onico 1 : O parecer a que refere o nGmero 5 (cinco) da 

\ . 
I' 	 alinea "a" de~.;Lc! l\rtigo dever:) constar da ordem do dia da reuniãot", 

, ~') 
I, . 	 ,) :, 1':,/ 

~ . ( . , I- I \ f'i. __._ .., II"l.::..LLL:::.ill.,'rt.,.:.,· ...·,- . 
:~i! a , . .1/ r,'II.':i L l'{~111 " ... 

I',' , 't "'........ uv·.I·,111 ..crI" .f'1 II,.", l;,.'I I) " . l) ri.lS rI' i I 	 Jf"r) '(L' ' "ll) 1.3-DF 8 rü!11.: ... ., 	 
i • 	 \.1.).J,:....J ... ~~•• \.t.J# 
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• 
... 1.' .• ,' 0- •.• ,.... -..".<\ ...... , ••••• , ... ,.,... ............ 
 L()~P(fP'Á>Q\( :~() Or:/~o' '11: 1,\: Uu S}C~ C/~.__....__ H'. . 	 II~tt\ \j)~!~:tiJ[J\é~:,:i\.~: JI) S '" ~•••• ......••••• __•••••••• 

I: Art. 32 - A Confeder.lçiio prest.arZl apoi~ aos departamentos que fo-

I! 
I 

rem criados congregundo grupos federativos, observando-se: 1) Ca 

da deparU\mcnto cnngregur[\ entiLlildes sindicais do mesmo grupo de 
}' .. 

;: 
indus tr i élr' .rO!:;; 2) Não será admi t ido ma i s de um departamento para II' 

" 	 congrc9ar ~\S [cc}cl"açõcs do mcsmo ~Jl:UpO; 3) Será prestado apoio fi 

nanceiro a cad.:l dcpurtamcnto: I - Em quantia mensal equivalente a: 

il) 2 (doi.!,) ~;:Il[ll:.i.o~; mínimos, ou equivalente, uO depurtamento 

que conCjrt?gue l11.:1iG de SO (cin([uenta) sindicutos; 11 - Ajuda 

para renlizaç50 de congressos c eventos assemelhc1dos, qua!} 

do or'JM\izac1o pelo próprio departamento. 4) Cadu Departaríle!! 
. 
~ .. to dever5 remeter c1 Confederação c5pi~ de seus atos consti 

I 
,. tutivos e os nomes de seus responsáveis, ber.t como elemento 
I 

sobL"0 suô ;\umi n i !.'i tr ,ler 50 [ i n~l nc (: j r a p.:1trimonial. TtTULO VI 

Da UcprC!:ienLaçao Profission,.1l c Internacional 1\rt. 33 A 

Confederaç50 terá, lllec1iilnte processo eletivo, uma represent~ 

ção profi~~sion;:ll (: .internac.i.on.:ll. integrad.1 de 2 (dois) dele

gados representantes de grupos do respectivo plano, nos ter 

mos óefinidospcla Oignnizaç5u Internacional do Trabalho 

!• 

.: 
•.J 

do Conselho t](! HCpr<.::sl!IILantes CIIl que seruo 

li' ildminit.ll" ..ldore!; da Confellen.\ç:Zio, cAPl'rULO 

OI'r. P<lriÍqrafo Onico 

mais de um dclegudo 

nal e internacional, 

delegac1o~; eleito!> de 

representantes, dos 

Parágrilfo único Os 

Di retor ia rc lu tór io~.; 

I...~", "'~~! 
ROl} 900",,,. f 

~::t I O~ ~~\ 

..-.r-:-.... 

~ 
14. :" 

\{l/:/ 
~ /) : ___-:- ~ .,..y

uprovudus as. con~ 

IV - Dos Departamentos 

Cad'-'l federação f i 1 iada nao poderá ter 

participando da representação profissi~ 

1\)[ t ü.~jO 34 "A Diretoria indicará os 

cad~l qnqlo para participarem, como seus 

respectiv~)s departamentos profissionais. 

representantes indicados apresentaria a 

c i rcun ~i time iados dos trabalhos realizados 

em prazo no superior a 30 (trinta) dias da ocorrªncia. 

Art. 35 - Os delegados eleitos de cada grupo profissional se
i 

,., "... rão indicudos pela confederaçfio como os candidatos a representá

la nas Reuniões Tõcnicas Tripartites a serem realizadas ~ela OIT. 

§ 19 - Os delegados interpretar5o, com fidelidade, o pensamento 

e as decisoesqo Conselho de Hepresentélntes e da Diretoria 
J 

da C?rfeder~ç50 sobre' os problemas especIficos dus categorias 
t.,. integrantes, dos ,grupos federativos por elas representfldos. I 

I 

~ .il' §' 29 -.:. Os de lçgados. da Conf cc.lcração que partic iparem da 

;. Reunião 'l'écn;~,ç~ '1I'r\~i \~~rti t~s d:.\ 01'1' deverão apresentar à Direto

i .. ria dentro· d~~o (tr;nta) dias após o regresso, relatório 
f " " ", , ...., I ." . 	 , \.;\ ", .', 	

I 

-	 '" 
.1" . pormenor i zacl() clo~ ~;Utl S .:I U. v idadc!,. 'l't'rq~tO;:VI I - DAS ELEIÇOES. 	 . r C1\l)1TUI.o I Disposi):õcs Diversas - Art·; '36 - As e·leiçõcs para 

: 
: 

.' 1 
' 

. " 
! 

",/1/:." ,*. •..... r
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t~ção 	prufission~l c interndcion~l, 

scr.1o rCillizad<l~.:; no período I..'nlre 60 (sessenta) e 30 (trinta) dias I 

.)ntCl'i.ürl~!> ,lO t<:J:uüno do lll;uH!;\lt) (~xpirnntc. § ll.9 - Serão reali 

Z.1d.1S 	 Qlc:iç:éic!s ~>uL)lell\entan;s qu;\ndo vagarem três ou Il\élis cargos I 

da 	Dl.retüri.ü c falun um tel:'ço ou lll.1i~) do período de tempo para 

termin.:u- l) 1I\,\Ilda to, n~i.o ex i s t indu 1l\.J. i 5 suplen tes pnra subs ti tui-' 
;'. los, excc to os SecrcÚlr ios Heg 1011<1 i s. § 29 - Em se tr'n tando do 

Conselho Fiscal, ~;cr:.J. reClliz':'\I..L\ :1 eleiçno suplementar quando va
I' 

garem dois ou mais de seus cargos e n50 existindo mais suplentes 

para substitui-los. §]9 V<HJ,mdo cargo ele Secretário Regio

nal e n~o existindo sllplente parél substituí-lo, caberá ãs federa 

cl:1S da resp(:ctiv<.l região, sob coorelenaç50 direta da CNTI 1 formar 

o colégio elcl.tor<.ll, vi.sando a elcCjer, mediante escrutínio secr~ 

to, o novo Secret5rio Hegiol1l'1l c respectivo suplente dentre inl 

, dustrifirios residentes na região e que preencham as condições exi 
;. 	

gidas por este estatuto. O eleito exercera o cargo até o término 

do m~ndato da Diretoria em cxcrcicio. § 49 O colêgio eleito
" \lO; ti , 	 ral a que se refere o parúCjrafo íll1terior será formadc. pelos delega

" dos 	vot.1ntc!; de C<1(\a fedcraçEio [i li,~lda I con\ sede na 5rea de atuação 
I 

I' , 	 ,. da ~;ccreldrJ.':i Hc<]ional.. J\rt. 3-' O Presidente da Confedera
" 
" çao é o rcspon s~\Vel pc 1.1 COnVOCi\çaO, processamen to e real i zação I" 

du 5 ele i c,;;::;c !.'; , COIII .:.\ co] (\bor;\(,:i~n do~. dema i s di retores I incumbindo
~

lhe: a) Cumpri,r e f<.lz(~r cumprir decisões da autoridade ou do or

giio cont(:dl~r;\ti,vo competente, prol1\ovendo notificação às partes i!! 

teress':H!<lf;/ pilr:a ciência e provhlências que julgar convenientes; 

b) Providenciar a composição d.1~; mesas coletOl:u e apuradora; c) 

Publicar o rc~sl\lt~ldo do pleito eleitoral, com a chapa eleita; d) 

El.1borar <1 folha de votantes e clIll\prir outras atribuições inere!! 

tes ao pb:~ito eleitoral; e) ,Comunicar aos órCJâos competentes o 

resultado d<1s eleições; f) Fornecer aos candidatos concorrentes 

ao pleito eleitoral as certidões solicitadas por escrito. Art.38 

Não pod C 1-;1 concorn~r 5n (üei\'()e:c> na Confed(H·i.'\ção o industriário 
:~.' , 
,4 • éj'tie: <;\) [·úio ti.ver definitival\lcnte aprovadas as suas contas de 

'exercíCio em c;;:u,c;o de . <\dministração sinc1icéll em qualquer g,rau; 

". 
" , b) 1I0uver lcs.'lc1o o l~aW-;'.i.môll io de; lJlla lquer el1 tidnde s ind ieal; c)

,,', r 
',1 I ; Não'cs'tiver, c1csdé'\;lol's '~anos ;:H\ tl~S, pelo menos I no exerc lcio 

.. ,ef~t.;i.vo da' proflssão ou no desempenho de rcpresentáção profissi~ 
I nal i cl) Tiver s 1do condenado por cr ime ''.doloso, enquan to persi s-
t;., 

tirem 	os efeitos da pena, ou crime culposo contra o ~atrimanio Ir: 
~',. 'dâ' ',con fodoraç30 ou 1J~ qualquer entl.dade liJldical; e) Conte, ã da 

. ",,' r) rI ,,'\' li...' 
,} ( , .. , 

__ '~.', I I" \. .\..)...0 • .1 1.1(..(,(.' (~ 
) " • I' :'; I • I' .',' • \ ~ -;-;1-..... .' ... r' ....t\ ','" .tfi:1,,,,I'"'''' 
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ta da realização do pleito eleitoral, em primeira 

caça0, menos de seis meses de inscrição no quadro social 

de silHlic.:!to inteqrante do plélno da Confederação e menos 

de d () i ~:; llnos dc! excrclcio 11(1 profissão como industriário; . 
f) Nelo esteja no pleno qozo de seus direitos sindicais;' 

q) Tenha menos ele IH de idade. lUto 39 Não 

pode r ~i() a) Os que renunciaram a I 

manda to (In ter :ior em ent idi1d(~ s indica 1; b) Os que es ti ve 

rem incursos em qualquer dllS comin.lções previstas no I 

Artigo UJ deste estatuto. Art. 40 A aceitação da ca~ 

didatur.:! ao excrclcio dos cZlrgos de 1'res idcn te, Secretá' 

rio Geral, Sccrctár io de Fi rwnças, Secretár ia de Educação 

e Secretário par.:! Assuntos de; 'l'rabalho e Previdência So

cial, importarZ\ 'compromisso, prestado por escrito, de re 

sidir em orasil.i.a, dentro de 30, (trinta) dias, contados 

a partir ([(1, c1,lta de posse, sob pena de perda do manda 

to. par59rafo finlco O disposto no caput. deste Ar

tigo nao se ~lpl l.Cé\ aos SccretãriosRegionais, aos mem

bros do COrlSI; lho 1:'.1 GCi.ll \..' da representaçã.o pl:of issional 

e intel.-n.:.\cional. C1\P l'1'ULO 11 Da Convocação Art .41 
.

~3eI' <lO COI1 vocadd~; pelo Presidente da Confe

deração, mediante: a) Ed.iti.ll, publicado em resumo l
t 

no U.i:, r in Ofi.ci;\l c1il !llli,:)() e fix.:l{\o nas sedes da Con 

federaç3o, das Secretarias I<.ogionais e Delegacias; b) 

por escrito, dentro de 48 (quarente e oito) 

hor':1:;, C 0111 l:l..:ll\C~~;a de CÓpL.1 do resumo .:I que se refere 

a alinca anterior, a todas as Federações Filiadas. 
~ 

l\rt. 'U2: o [:di tal referido no artigo anterior sera 

pll b 1 ic.:dclo no mZlximo 60. (sessenta) dias e no mínimo 30(trin 

ta) dia~ (1ntes da realização do pleito elei 

tor(11, em primeiraconvocaçao, e ospecificarâ: a) Dia l ho 
, ra 10Cil1 de -vob.:lç3o i b) Prazo parü l~eg istro de cha 

, "pas; c) Duraçfio' do' poriodo de votação; d) Hora e 

local ele .:\púi~açi\o;· c) Dia I hora o local das se
I 

'gunda "e tereéilli':l', ; I'vJ1Gç:\3cS, caso 11.:10 seja decidida a 

eleição, por, ·fal ta de quorum ou por qualquer outro 

motivo, nas precedentes i Data' de nova vo

tação, -em caso de empate entre as chapas mais votadas l 
em p r j me i l~ él ou em sCCJLllldu vota(;:,o; g) PrélZO para impugnação' de candida 

r-"

1fI" (/ .' 
I \ ' • - ..( , • [J', ", t" '\ ,) - .\., \_~~"';""""'~r" \" j 

': ' } : i 0. (] {I' I I .'~. ít. t • J( • I  • I 
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~. , 

correrem ao plei to (.; lei toral, os interessados formarão chapa 

contendo os nome:.> dos membros da Diretoria, do Conselho 

".:' , 
'; , ( ;. , ... 

.'.. . 
; 

.' 

respectivos suplentes. § 19 Os 

çi'lO pro[ i ~;~.;iorwl e i.ntcnwcj ol1C1l 

mesmos l:ct]uisitos exi9idos p:n'u 

ra conCOrrel"em .10 pleito. § 2() 

conter () tOL.ll de c:andid~ltO:"; 

l\rt.·H O pcc1i.c.1o de reqi:.tl.·o 

ao Pres idente (b Conft'!(1Crél(~:.::\o (~ 

quintos documentos: a) Fic:h.::\ de 

membros 

dever30 

os demais 

Cada 

efetivos c 

de clwpi'l 

da representa-

satisfazer os 

dirigentes p~ 

chapa deverá 

suplentes. 

Sel"a dirigido 

sera instruido com os se 

qualificação de cada can 

didato, contendo o nome, tempo de sindicalizaç~o 

e de l'xt~rci.c.i..o ~1 ti vl.cLtdc como industri5rio; b) C6pia 

de 'l'r.::\balho e Previdência Social; 

c) O compromisso c~:;crito c:d<jido no artigo 40. § 19 

Ser5 e:-:clllido du chapa o candidato que, notificado, nao 

suprir, no prazo de 4U (quarenta e oito) horas, omissões ou 

anotações errudas em sua ficha de qualificação. § 29 O 

requerimento e os documentos que os instruem serao entre 

gues, em duas vias, na Secretaria da Confederação que, d~ 

ra o conipetente recibo. 1\rt, 45 -; O registro de cha

pas Gera feito no ato de entrega, na Secretaria da Con 
I' 

federaç~o, no expediente normal, no prazo e no horãrio I 

, I fixados no edital de convocaçao. 1IJr1t. 4lilD Serã negado 

registro a chapa que: a) N~o cumprir o disposto no 

artigo I} I} e respectiv<'1s aJ.lneas e parágrafos; b) For 

apresentada fora do prazo previsto no edital de convoca-

I.'" çao da~; eleições; c} Não estiver acompanhada da documenta 
1: 
~ t çao necessária; d) Não con'tiver o número total de candidatos Ii.. \ 
J: efe t i vos e suplen tes. l\.rt. 4., - Logo que encerrado o prazo para, , 
'li 
I ., n:gi!;;ll"C) c1Q chapa~:>, o Presil\(mtc~ da Confeck:ração providenciará lavra 
,.' 

tura d0 ata que, mencio,Dará. toda:; as chap.:ls apresentadas, m.unerando-as, 

de acordo com ri on]em de aprescnu,\'~io, discriminando todos os nomes 

nela'~ incluIdos; CClll Imençiio l1o;:;i:;êll-(jOS que poder2\o ocupar, be'rn corno 

as C]~le tiveram' (~ as qn~~lnão 'tl.V(!l"am deferidos os pedidos de 

registro, referindo expn,:s:;anwnte sobre qualquer protesto e 

seus, fundamentos. Art. 4U Constatada a ocorrência de ir 
i I
t' regu lar idad!= na documen taç~io ílpresen tada para reg i s tro de I 
\~ 

t chapa, o inten.::::;sado 'r5 notificado para, no prazo de 'lahoras, 
"', .. (J I' (- ~ ~ jJy 

l\..t~·J.·'-"~~\_I.·J~'<I:;l{ :.: i:./j/~ . . . '.- .. . 
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j" ., ' • tl"'-' • , ............~.U'l'l.a;;If'. í.... " . 
. ~ ... ,' 	" 

da data 

chnpas concorrentes. i\rt. 50 Procedente n impugnaçio de 

c':lI1dhLII:O!;, podcr~\ ~l Clh\P~1 COI\(,l.\l~rer ao pleito eleitoral, des

de CJue rl::!.it~lrcm Cl)ljC01:r(~ntes (;Ill nlullcro b,;:;Lmte par.:l preenchi

mento de todos os C':lnJO~'; e[cLl\,O!:; d~1 lhl·(\toria, do Conselho • 

F' i scC\.l L~ rcpre !;cn t.:.\<;ão prof i s~;j (I rI<) 1 c in tcrnac iona 1. Parágr~ 

[o Único Ni.io n:!still1do cilnditLltos em número suficiente, con.., 
-forme C:Üí) ido, obscrvar-se-,J: ,l) 1\ chapa será excluida, nao 

podendo concorrer ilO pleito eleitoral; b) Se houver uma so 
~ 

chap.:\ concorn.Hltc, , o Pl'esi<h~llh) da Confcdel'açilo, no prazo de 

10 (dez) dias, convocará novi'\S eleições. l\rt. 51 - 1\s elei 

ções sllplcment.:lres obccleccr3o ;,\0 mesmo procedimento adotado p~li 
f ra eleições gerais. 1\rt. 52 - Nos' procedimentos eleitorais 

I 
i para os cargos de adlninistrilçao nuo serâ ~dmitido voto por cor 
I 

i 	 respondt!llc Íé'\ . C1\Jl.' l*Jl"Ul.O IV - Dil ci>dula Única - Art. 53 
\, 

IIaver5 \.\11\<'\ cédula única contendo todas as chapas registradas,
!, 
" 	 com os nOll1CS de todos os ci\ndic1.:1tos e referência aos cargos!i 
,, 	 que podcú'\o ocupar, para lOell\bros da Diretor ia I do Conselho Fis 

cal, IlIclllbro~; (In rCpl~(~!:;(>llt;H.:;\O profission.11 e internacional, e 

res[)ectivos ~;;Llplentes. J\rt. 5'~ o Pl"cs,iden te da Confedera-
J 

çao, no pr.:\'lo dQ c .i.nco di ':15 i.lpÓS o reg is t ro de chapas I public~ 

" r5, no 1>1.:'lrio ()f ic.l.:.\l da Uniii(), a cédula é.\ que se refere o arI, 

.' 	 tigo anterior. Artt. 55 - l\ c;:dula única sera confeccionada I 

em papel opaco, contendo, .:l esquerda de cada chapa, retângulo 

próprio para o eleitor assinalar a chapa de sua preferência. 

CAPl'rULO V Do Quorum - 1\rt" 56 O quorum para. valida-
de da cleiçi,lo ~.el"fl de, pelo 11\('nos, 2/3 (dois terços) dos delega

dos vut:;1l1t.(~S, em ptinwil:é1 VOUl\;;)O, metade mais um dos delega

dos votantes em se<JuncJa vot.1c;iio e pelo menos 40% (quarenta 

,'. por cento) dos delcqados votantes, em terceira votação. pará 
I, "" , 

g rafo Único - S'2tii i:!eé:larndil elei ta a chapa que obtiver'; a) 
, ' 

: ...... 	 .' , 
~ 	 Maioria absolut~ de votos dos delegados que votaram, no prime!
I';1 ro escrutínioi b) Matoria s'implcs de votos dos delegados que 

: .~, fi 
\; 	 votil.rumi em !)('!Yl\nd~~' ou terceü'.:t votação. Art. 57 Em caso 
(: 

. de 	empate na vot.:lçi.io, observar-sc-ã: a) Se o empate ocorreu!<l 
t. /} 

11 
I! 
U fJ 
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. ': •, ~ 

na primeira ou na segunda votaç6es, ser5 

ou a terceira, conforme necess5rio; b) Se o empate
.~ 

~ 
na terceil:n votnção será decL.ll"C:lda eleita a chapa que tiver 

maior númel'o de cnndidatos com lllais ten1po de sindicalização co 

mo :i.rH.lustri.Z\rios. J\rt.!:lU Em caso de decisão judicial imf: 
.; I , . ~ 

L !Je(~itivd d:l rc.:d.i.za<.,<io ll~l eh~.i(;,ío na data prevista, a Diretoria . : . 
' .. ~ . , I. 

em c:-:crcicio tcr[l seu m<1!1dato prorrogado até final do novo ple!·' 
1 

." 	 to cleitor~ll e pos~;c dos eleito!;, Par5grafo Único 'Juntamen 


te com :\ [) in:! tOl' ia !.icr30 prou:'<.)'Jddos os manda tos dos membros do 


Canse .Lho F J. sc.:!l c dos membro~; ll<\ H::!prescn t.açao prof i ss ional e 


intcl"ILlciünal. CJ\pl'u,·m.o VI 1)(.1 votaçiio - Art. 59 - Comp~ 


te ao Prcsidqnte da Confederaç~o nomear o presidente, os mesa 


r ios c o :3Up len te (b mesa co 1(: ton.l, escol h idos den tre pessoas 
 I 

§ 19 Os membros 

du nH,':~;~l coletor:l n;lo podel"~io ler vinculação ele pal'entesco, até 

49 Cp:;Hl, com qu~ll,qlH~r dos C;ll1Clidd tos. § 29 - Em caso àe nao 

compa rcc.i. men to de qua lque r dO~3 membros ela mesa cole tora, obse r 

var-sc-~I: él) FalLll1do o Pre!~i(1ente; o primeiro mes.ário assumi

ra a pt·csidênci.é1 c1;l mesa; b) Em caso de flllti1 de qualquer dos 

me r.\.os, o :311plenlc ~lssllmir-ll\c-á o lugal-; c) Em caso de fal 

ta de dois dO!1 mcmbros desiyrh\do~), o que llssumir II presidência, 

observi:\Ilclo o disposto nas a11nea~) ti e b anteriores, designará, 

.. 	 ad hoc, d" VC~~~;OD~; lICcc:is5rLl~; para compretar a mesa coletora . 

Art. 60 - A musa coletora scr5 constituida at6 10 (dez) dias 

a n t {~ !.:i d , \ li : \ Ld ti a (!.1 C! ,i. çiio , d ü 'llll! 5 e d a r 5 a m p 1 a p ti b 1 i c i dad e i n 

terna, COllllHI icando-sC.! aos enc'::lbeçaclores das chapas concorrentes, 

e ser':l .i.n~;lilL\da ató quinze minutos antes da hora marcada para 

o inIcio da votdÇ~O. Art. 61 - A mesa coletora funcionar~ no 

periodn d~IS nove !\Ol'as até '::IS quinze horils, nil sede da Confede

raçiio, e poder[\ enCerrlll", al'ltecipadamente, seus trabalhos se 

'\./ t • tiverem votado todos os delegac10s eleitores constantes -da lista 

de votantüs. Art. 62 Os trDbalhos de votação poderão ser 

acompanll':ldos. por. [i sca i s de:,i(J 11 ''I(.1os , um por chapa concorren te, 

esco 1 h idos den,tre os. niembroH do Conse lho de I1epresen tan tes, e 
;.. 

o: •• que' se iden ti f icat.:lo "l:n-i:;W i alllen te peran te a mesa coletora f Cada 

, " 
fiscal atuar[\ a 'pal-trl r, do mOlllC:n to em que se ilpresen tar à Mesa e.\' 

" 
agir':' de modo a nã.o prejudic,u:' o bom andamento dos trabalhos. 1 

,purii<Jr<lf{) Único - O nilo credenciamento de fiscais nao prejudic~ 
.j rá os trabalhos ela. mesa' coh~tor~l e a votação. J\.rt. 63 - O res
:' 
ii pons5vcl pelo processo eleitor.:!l organizará, at~ 5 (Cinco) dias 
, .~ 

,\ 
\ antes ~o 	pleito . .~ l.:\çno (h.~ vota)) tes, ,-Que será a f ixacla na se, , 
\~ 111 i l(',l ... (,) , 

j' i I 1 I l' 'r \) r ( .' 	 \' .. I 'I_- ..__:...:l.....J:...\ 	 :•. _~. ,_,~ 
• . ~ 1 . ' 'I" 4: .." ,t' • 
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, I 

! 
deraç~io filiada comunicar5. t:\ confederilção, até 15 (quinze) dias 

an te~) ([,1 llil ta do ph! i to, os nomes de seus de legildos represen ta!} 

tes c ~;Lltllcnt.c~i,eSp()cific~\lH]O () delegado eleitor e o suplente. 

§ 29 Ti fol!i;\ cio. vota(;2'io ser,) orgilnizada com base na relação 

de vot;lilt.e~,i, l\rt. &J1 - l\ vot;IÇ~:iO I?l.·ocessar-se-á pelo sistema., 

àe escrutlnio ~;ccrcto, ob~Jcrv,1nc1o-se d seguinte tramitação: a) 

CiJda (lt.d,l!iJ .1<.10 l~ .L\.~ ,i lo r (~II\ Cl)l) di \:óc~.J de vo to, a pó s i de n t i fica r- s e 

per2\ntc i'I mesa cL)lc~tora, (1::;~)in(1rtÍ. a folha de votantes e recebe

1.'5 i\ cl~\.tuL\ Ll11tct\ dcv.ld~'lllunt(· rubricada pel.o presidente e mesá

r .lo s ; b) i\ 13CIJI.I,Ü diriCJir-:;(·--Zi 5 c(1bin("~ indevassüvel, onde 'as

sinaLI\-:\, no loc~ll ~lpropr.iat1o, ~1 cédula' de sua preferência, c01~ 

c.1ndo-.], em sctju úl~\ I n.:1 url1,-:l, ':\POS tê-lu mos trado <.lOS membros ' 

da mes.:\ C]lll:, podel:;:\o v(~l:ificdl' sua legitimidade, sem tocar. 

Paratjril(O Único l\ C'::llJ i. Ih: irldevilssável será colocada de tal 

modo (lue tl~)rjctjllrc a inviolab.i lidadc do voto l e a urna deverá fi 

car junto aos mcmbr-os da ml~:'(.\ coletora, Art. 65 - Somente os 

fiscais poClcr50 impllqnar voto, Os delegaqos eleitores cujos vo 

tO:'i hlrem llllpll\jnZld')!i VOL\l.<"io \'1iI !iepl\rado. Seáio tidas como ine 

xistl.:l1tcs üS i.llIpt\(.ln(\(~õcs (jUQ n2ü forem ratificadas, por escrito, 

.:t té o tc:rmi no do horár ia de vo taçao. ParágrafO Único - No vo 

~ •. tfl Cf.l ~;(!pi1.r.:1do ob~wrvur:-se-(1; 1) l\ mesa'coletoriÍl @ntl.-egará ao 

de 10.~FHIO c le i tO!: Ultl enve lopt~ opaco, no qua 1 será aposte pela me 

saio nomc cio de.ll.":(ji.ldo (d.eiloL , a indicação do fiscal que impus. 

nau e os mot .i. vo!:~ d':l imptl'Jl1a(Jio; 2) O delegado eleitor colocara 

a cédula Lln,lc;.l, com ~;(~U voto, llcntro do envelope, dobrando-o e 

coloc:ando-o ni\ urna. A\rt, 6(, -'l'erminada a votação sera lacr~ 

da a lln\~l, com fita auesiv.:\ (lU outros meios, de modo que fique 

inviol;\v('l, para o que serão apostas assinaturas dos membros'. 

da mcsn e cios fiscais pres~ntcs, lavrando-se ata dos ttabalhos, 

a qual ser~ assinada pelo Presidente da mesa coletora, pelos m~ 

sário~;, [,i,!jc<lj~; P):(~!,;entc~i (! CilllClidütos, estes se o pretenderem, 

e Inene i oni'lrft: u) N01l1e~. <1os cOll1ponen tes da mesa c funções desem 

penl1iHli.I!~i b)'·lior;:\c\(: ini.ç:io c: ténn.i.no da votação; c) No~es dos ,... 
fiscais de!:~,l<.Jnado~3 pe,lils clwpas ou '~1 menção de que não houve de 

signaç~o;d) N0~~r9 de dplc~ados el~itores que votaram: e) Re 

fer6nclt:l. <105 votos impugn.ados e.l em . resumo, Os motivos de im

pt\(JnilC.:oe~;; f) rh'fcl~ência ,I protestos e, outras ocorrências que 
p
I': POSS~\1ll afet<.lr i) vul.Ldilde (L,H; eleições. Art. 67 l\ urna, de

.! , !: #(ijv r:rac1a 1\:omp.:ln 1l;I,i1( ~la i:1 ta /10:; trabal110s de votaçãoj"d,.;m(:llll~ 
, .. :1 ;) 1 I \' , ;., I . ___..._t•.~",~.oJ.:!,.{~~ ~: 

f \ I "~ l,ltJ4 t \ I 1 \ I • '. ,1ll'l f./tt,."ff"Lf,' Jh"~,'·"[l..~ "~fr:, li, ti'. f"\'" 
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e dos documentos 


ratificadas, por escrito, serã entregue ã mesa apuradora,media~ 


I ~ te recibo, para os devi.dos fins. CAPl'l'ULO VII Da Apuração 
j J\.rt. 6 U 1\ mesa apuradora seL1 constituída pelo Presidente da. "~ , 

. ;,,;:' ! 

,,' Confederação, observudo o disposto no at-tigo 5Y. kt. 69 - lns . 
I ~ talada, ~, mesa apurzldora verificará, inicialmente, se houve qu2, 
1.: 
I' rum para valid<:Hiü (lu eleição. t~Zío obtido o quorum, encerrará ",.' 

os tr<1balllos, lavrando <1 COIllP(~t(,l1te Rta e comunicando ao Presili 
'I 

li dente d~ COll[eder~ção, para as devidas provid~ncias com vistas.. li 
I,

O· 

I· 3 segunda Oll i\ terceira votações I conforme: o caso. Art. 70 - Al:1 o, 
I, 
!I cançado o quorum, a mesa verificará se o número de votos coinci 
t 

de com o ele delegéldos eleitores. Em qualquer hipótese procede

ra ã apur<1çâo. Se o número de votos for superior ao de votantes, 

descontará da chapa vencedora o excesso. Se este for superior 

à diferença entre as duas cl)élp~,s mais votad~s, observar-se-à: I 

a) Se esse excesso ocorrer em primeiro ou segundo escrutinio, a 

votaç~o ser5 anlllada, comunicando-s~ ao Presidente da entidade 

para providenciar a segundR ou terceira votação, cwúprindo o 

disposto no edital de convocaç~o do pleito; b) Constatado esse 

excesso em terceira votação, será aplicado o disposto naalinea 

b do artigo 51. Art. 71 A apuração, cumprindo o disposto 1 

n9 artigo anterior, começar5 pelos votos em separado, decidindo 

a 1esa sob~e sua validade. Somente os votos válidos seria com
I I . 

I l: o putados. ftr~. 12 - Terminada a apuração, a mesa apuradora la 
I 

vrar~ atJ, da qual constarã, necessariamente: a) Dia~ hora e 

f" l~wal da ;aberturil c término dos trabalhos de apuração; b) Ref~ 
. rência à mesa cpletora; seus 'membros e número de urnas utiliza, I 
f,

!'. 
dasi c) Número de votantes; d) Resultado geral da apuração; 

I I 
~l"Ocorrências de protestos, recursos ou de qualquer outro ato 

qu~"possa inf luir' n'o . rés;l Urdo do pIei to i f) Proclamação dos I , 
~ dsoprotest~s formalizados durante os trab! 

, . 
Ihos da apuruçi:\o SürL\'o' tré.H1Sforma~8s em recurso para o ConseThc de 

Repr~scntantes no prazo de quinze~ias, 'contado do t~rmino da 
I ~, ,,' t jUt1 n, .' .. 

" apUri.lçaO r sob pena de serell'l~cnnsld~rados como HleXl.stentes. 

" 


Art. 74 - Do recurso i~terpo~to na forma do artigo anter~or, 

'... 


~ 
será dada ciência a mesa apur'ldora e aos encabeçadores das cha-

I 

I, as concorrent,es. §f1<:.> - A lllC'sa apuradora poderá aduzir es

laJ:eüimentos sobre O· procedimento que ensejou o recurso. § 2Q 

)S '~~n~~bêçádor~s' das chapas~',concorrentes terão o prazo de 5 (ci!! 

:0) "ia~;, contéluo d'l di). til (:::1\1 que tomaram conhecimento do recur
~/il 
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50, par~\ apresent.:\ren\ contt·.:\-r;,zões. 


têm efeito ~uspensivo. Art. 75 Em caso de recurso ou qual

quer outro ~lto (j\.lL: 
 I)O~;~iive1 recohtagem de votos, a 


urna se! LI 1 ou perm::mccer:\, L.1Cl~ild~1, apos tas ti ra s de papel gom~ 


do, com ·i\~)~;.illaturas dos Illembl:o~; da f'.1esil, fiscais e candidatos t 


presen Lt:~·;, pc'nn,l ncccnclo ~1\.l'H( l.ldd na Con f ede ração, c1ssegurado ~os 


intereSS;ldos o direito de viqi Linciô, se o pretenderem, através 


Da Posse 

l\rt. 7G - O~:; cand j (L1tos elci to~) tomarilo posse no dia em que t 

termin,l r o manda to da Di retor LI em exercíc ia. § 19 Adiada 

a posse, por motivos alheios ~ vontade da Diretoria, os membrQs 

da Diretoria, óo Conselho Fiscal e da representação profissional 

e internacional com mandato expirante, pen:tanecerao no exercício 

dos cargos at6 a .data da posse. § 29 - Em caso de procedimen

to judicial, a posse ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias, con

tado da data de ci6ncia da decis30 judicial definitiva. § 39 

N50 sel~[l permitida i1l1tecipaç2io de posse, salvo em caso de renún 

cia expressa, POt- e::;crito, de: todos os membros da D·iretoria, do 

Conselho Fiscal l: d~l rüpn:~.:icllt.)ção profissional e internacio

n.)1. /\.rt. 77 Para toml1r posse, o candidato eleito deverá 

prestar o compromü;f;o exilJido por lei e assinar o respectivo 

c.AP1'I'IH,O I X l~~ Recursos - Art. 78 

N0 prazo de cinco dias, contddo da publicação do registro de 

chap;\fj, (lu~lltjuer concorrente, ou membro do Conselho de Represe!! 

tantes, podel~5 impugnar candida tos integrantes de chapa, ou to 

da ü chdpa. l\rt. 79 ()ualquer recurso visando anulação do ' 

pleito e),citoral devcr5 ser interposto no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da elei<;ão. Art. 00 - As impugnações ou 

reé:Úl.~sos· serão dirigidos ao Presidente du Confederaçilo que, re

cebendo-os I dever.á: a) No "p1:';1 zo de 4n (quuren ta e oi to) horas. 
" notificar os intere'ss~dos ['':\l"d, em cinco dias, contados da data 

do rccd)iInento da notificélç:i1o, aduzirem suas razoes; b) Rece

bido o pt"OTll.l nc,i.amcn,to dos .i n t \..'1"0~; sados, i ns t ru i r o proces 50, no 

p'ruzo de· 72 (~etenti:\ 'e Id,!:li)~;) horas, aduzindo razões, e realizan 

ao dili0~nciqs, se for o casu; c) No prazo referido na1allnea 

nnteri.ol.", encillllinhilr ã autorj.ddde competente para decidir. 

C/\.Pl'l'ULO X l\rt. U1 Serão nulas a~ 

(:!lc,iç('j(~~;: ;1) QU~lnclo n!('lli.!.dd~1 a votaç.:lo em dia, horil e local 
./ ' 

ti, di í l2n:n tes dos cons tan tcs d(l l~c1 i ta 1 de convocaç~o, ou quando I 

hora l11,n'cada, sulvo se tiverem votado 

, 
b 
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todos os dclcg~dos eleitores; bJ N50 forem 

, 
 c) Não forem 
': 

preceitos lt.~q(\i~; apJic.:\vcis. F''I.Tt. 02 são anulnveis as • 

e lc.i. çôc ri q \I;ln(]o I Ct~\\IJrüv"d':''IJI\entl~1 ocorrer v I c i a q tlC compramo ta sua 

le<Jiti,mi.e.1~H.lc, .lmportllndo prejuízo par.:l os concorrentes. TtTULO 
VII I - J)!\ Pl·:nn1\ DO Hl\N01\'l'O E DA HENONCI1\. 1\.rt. 83- Os..., 

membros d':'l Dircto.rLl c do Con~.>c.lho Fisc"l da Confederação perd!:' 

âio o 11I~lncl;\ to nos (;~'I 50S de: ~1) ~1.1l vers3\,ão ou di lapidação do 

patr:imônio 11;1 Conú:del.';\ç.=io; b) l;ri1V"; violação de preceito legal 

,ou ch: norma constLlntc deste l'statuto; c) Renúncia ou abandono 

,df~ c.:\nJo i d) J)ed,;·wr d..; levLlr ,10 conhcc imen to dLl au tor idade p~ 

licii1.1, pnra efeito de instauraç30 de inqu~ritc atos pratic!I 

Jos por outros membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal que 

sej.:llH consid..;r~ldos como crime, (1.:mdo, imediatamente, ciência I 

do fato i1.0f5 Illc·mbros do Cons(~lllO de Representantesj e) Por ação 

ou omis~),=to venham a CLlusar danos ao patrimônio da Confederação: 
I' 

I: 
.' 	 f) Aus6ncin seguidü a trGs rouni6es ordinárias da Diretoria,do 
'/ 

I' 
,I 	 Conselho de Representantes ou do Conselho Fiscal/ou.a quatro • 

convocaçoes continuils para as rcuni6es desses õrgâos, sem moti 
: ~. vo justificado. § lQ A aplicação de penalidades pelo 

l{ Corwelllo de n(!prU~;clll<intes independe de resultado de ações cI

i+:. ~ vais ou criminais que venham <1 ser utilizadas, mas nao ocorre-,. 
,.li 	 ru sem qlH~ tcnh,l ~Jido conccllill0 <10 indiciado amplo direito de 

defesu. § 29 - Para aSl3cgurar o direito de defesa dever-se-á: a 

Determinar,por escrito, com precisão, as acusaç6es contra o in 

diciado; b) Notificar,por escrito, o indiciado para apresentar, 

defesü, oral ou escrita, perante o Conselho de Representantes 

..,. 	 vocado pura esse fim: c) Conceder ou indiciado as certidSes ou.. 
i' 

" 	 cõpias de uoc~me~tos que solicitar, por escrito e forem necesI'
:',. rI 

r; 	 sár'ias à defesa, Ar I: . 84" - A perda do mandato será declara
I~ 
I': 
i1 	 da' pelo Conselho de Hepresentantes, cumpridas as forma'lidades 
" 
i.i , :. í·:', 	 constLlnte!:; da legislação, 'Ou c1es·.t,e estatuto. Art. 85 - Vaga!!~t, 	 t,.,. , , I' \ t 

" do-se o cargo, seja q~~l'for o motivo, inclusive perda do man.... .,~' 

'i dato ou falecimento do titulür, observar-se-á: 1) Se dos mem 
'.' bros da Diretoriü, obrigatori.:lrnel1te residentes em BrasI1ia, s! 

rá observado o dispo~to no § l~ do artigo 26 deste estatuto; 

. 2) Se do Conselho Fir.:;cal, 5er5 preenchido por um suplente,obseE 
I • 	

vada ,il ordem de colocuçiio n~l ch':lpa. Art. 36 1\.s renúncias 
.' 

serao 	 Po!~ escrito/ e dirigidas ao Presiden. ,.'.' 


lu d.\ CU!lr~'d{;r;\(,;:\\' 1\r.l: . trJ ~ renGncia do Presidente 


dn 	 ConfederDç50 DO Secretário Geral 

tlu e , ;, ri :; U!lI i . 	 ld6nci.I, comunicarfi, no prazo de 46 ho 
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~ ... 	 ... ~..... .. 

--..-......"..-_.....-.... ~ .' 

Ocorrendo renGncia coletiva dos membros da Diretoria e do Con 

501ho 	Fi!lCal, !.cm que (~xisL\ln !;\Iph~ntes p,'ua substitui-los, o 

Presidente, aincLl que resigll.ü,flrio, convocar5 o Conselho de Re

presentan~os,pnra ci6ncia, c designaç50de junta Governativa 

provisória ql1e, no prazo de 90 dL\s, promovcr5 Q realização de. . 

novas eleições. 'rl'!'uI,o IX DA SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DE! 
j' 	

DI Illil'l'OS Art. U9 l\ C:lllSl?ncia de Confederadn a três reu., 
r· 
I niões 	sequ,ic1as do Conselho de n(~pn;sentantcs, quando realizadas 
I com 	 espaçamento mínimo de 30 (trinta) dias uma da outra, sem m~i~ 

~ 
I'
;1 tivo justificado, implicará !;uspensão de seus direitos pelo 

prazo de 1 (um) ano. § 19 - A aplicação da penalidade compe

te 'à Diretoria, apos ouvir a elltic~ade, que ter5 30 (trinta}diasI', 
para 	justificar a falta. § 29 Da decisão caber5 recurso~I' 

i' 
! 
I· • 	 com efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias,contado da.. 

data de recebimento da notificaç~o, para o Conselho de Represe~ 

.. tantes que, na prõxima reunião decidir5,pelo voto de.2/3 ( dois 
j.... 
I. 	 terços) dos delegados votantes presentes. Art. 90 - Não po

derão participar das reuniões do Conselho de Representantes as 

entidades filiadas quc,. na data ue sua realização, não estiverem 

qui tes com as anuidacle~>. referentes ao exercício anterior. Art. 91 
:' 

A regularizaç50 dos d6bitos implicnr5 restabelecimento autom5ti 

co dos direitos da Confedernda. Art. 92 A Confederada • 

que se dc~fili~r tcr5 dcclar~dos, pela Dirctoria, extintos os 

seus direitos, ficando sua readmissão dependente da manifesta

çi)o do Conselho de Hepresentantes, pelo voto de 2/3 (dois ter

ços) dos delegados votantes presentes 5 reuni3o. l\rt. 93 
.;' A violaç5o de preceitos deste estatuto, por qualquer Confedera 

li da, acarrctarã sua eliminaç50, ou a suspens~o de seus direitos, 
.I 	 . . . 

pelo 	prazo mãximo de 1 (um) ano, em conformidade com a.gravidaI' 

., 	 i, 

'.' . de do' <.\to, a jul.zodo Conselho de Hepresentantes, que decidirá, 

na pró:<lllla r('uniEio, PC:l!" 2/3 (do,i~; terços) dO~i seus delegados 
r. 

, f' 	 co~ direito a voto. 'Pa~5grafo Único Â Federação acusada 

assiste o dir~i~o de a~~la defesa, no prazo de 30 (trinta) 4ias, 

a contar da data qo. rê~ebimento da noÚficação.e.xPe<:1ida pela Diretoria. , 
I' t 1 ! 1 V',. . J • • 

'l'lTUl.O X DO PNl'RIMONIÓ DA CONFEDERl\ÇÃO Art. 94 - Cons 

tituem P0trimónio da Confederaç50: a) As percentagens da con 

trihlli.çi"io !i\.ndical pl:(~Vifit:é\S em lei.; b) As anuidades ou mensa

lidadcs das confederadas; c) Os percentuais de arrecadação da 
., C;si!:i te ~ia.l, ou (,(!lliv~lc Ce-,) devidos pelas entida 


, , ~ . ~ \ '\..1 ...~ /1; ,'. I. ;:~:;,f, . 

..!- l0-) ~ -' \ / 

, '~I'H' '["tlS\tl" ,., 

" ~ .. \ , ~ f ! '.. '1 '" ." 'Y; IJ" ,r'''' , ~ t" • ~ ..... 
I \ j ~, 	 • 
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a, ~ 

tl'a~i l.°CIHol.:olS cvcntu~lis; C)) contribuição para o custeio do sis


tema con[eder.:\tivo da represent~lção sindical (contribuição cOEl 


federativ.:.:t). Parii<jrafo Onico O percentual de contribuição 


cspeclfic.:.1l10 na alínea " g " deste artiCJo será. definido pela en
" tidade sindical cio plano c s(!r~1 distribuido conforme delibera-" 


do por css.:\s cntidades. l\rt. 95 As despesas da Confede

raçZío correrão pelas rubricas constantes de seu orçamento e 


dü acordo com as nCrlllc1S le(pi!: vigentes. Art. 96 - Os bens 


imóvei!3 e os títulos de renda somente poderão ser alienados. ' 


com cxprcss.:\ autorização do Conselho de Representantes, em vo


t.:\ç30 secrota, observadas as demais prescriç6cs leCJais, inclu


sive P,1 r(.:ce 1.' do Conselho Fiscal. Art. 97 - No caso de dis


solu(;iio da Conf(x\cr~\ção, o qLlt~ ~ie dará por deliberação de mais 

de 2/3 (dois terços) dos Delegados Representantes das federa

çocs no ~Jozo de seus direi tos I os ~eus bens, pagas as dividas 

decorrentes de :.U;\!;~ responsabi.lidades, serão, enti:e estas fe

dera(\~()(~!; distrjbtli.dO!i pt"0l)orc.ioonnlmente a sua participação • 

finill1ceira 11':1 vid.:l dcJ. Confederação, decorrentes de contribui

ções efetu.:\d.:\s, est.:ltutiirias ou legais. Art. 98 - O Secre

t5.r io de F.i nanç:an Ô o responszlVc 1 pela a.rrecadação, guarda, co!:!, 

servaçao e cJ.plicaç~o do patrim~nio da Confederação, cumprido 

o dispo~Lo na, leC)islação em vi00r e neste estatuto, bem corno 

as dclibcraç6es do Conselho de Hepresentantes. Art. 99 - Qua,!. 

quer aplicação, alteração ou modificação patrimonial dependerá 

de prévia cJ.utorização do Conselho de Representantes, salvo se 

já estiver prevista no orçamento da Confederação. Art. 100 

A escrituração contábil da Confederação será sempre feita por 

contabilista legalmente habilitado, cabendo ao Secretário de 

Finanças encaminhar-lhe todos os documentos necessário~, cole

cionados em ordem cronolõgica. O exerclcio financeiro coincidi 

orá 	com o ano civil. Art. 101 - são livros obrigatórios da 

Confederação: a) Diário; b) Registro de filiadas; c) Inven

tár;io de Bens i o q) 1\ tns ,de reuniões da Diretor ia i e) A~as de 
, ,. ,;. 0,'1' ~ I" ,I! r 

oreunlOOS do Conselho tF1SC.:lli f) oHegistro de empregados; g)Atas 

de n~tlnio':io do Conselho de H('I)J~l:~Sentantes. § 19 - Os livros 
.. .. 	 . 

refer idos nas al:í.neas a t ,ob e c deverão ter folhas tipografic!! 

mentI.:; lH\lnCradas c conter tcnn()~3 de abertura e de encerramento, 

devcndn :,;vr .1lltenticatlos" . 	 vejo Presidente do Conselho Fiscal. 
,'! . 	, ti • 

,./.. , 

, ' .... , " 

I 
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,.....,........... 


.'. 	 I 

I 

I 

L 

'I' . 
t·:
I, 	 cLlis. 'l'l'rULO XI - DISPOSIÇÕES GERAIS E 'l'RANSITÚRIAS - eAP!I' 

1, 

'l'UI,o I - Dispo~ ições Gerais - Art. 102 -,Constitui condição 

b5sicll p.)rél funcionélmento da confederaçno a observância das 
:.1 	 norma~; ll~gais visenLcs c deste est.:ltuto. Art. 103 - A Diretoria •
j'
!: 	 poder;1 c:r i.l r órg30!:.i de consu 1 ta nos Estados e :1a Capi t~ 1 Fede

r .11, subord in~ldos <Ias rcg .imen tos por ela ext-Jedidos, compostos de 

seus delegados, dos dirigentes Jus Federaç6es filiadas e dos I 

Sind iC;l tçn:; v incu lados à ConfC<.lcr~'ç.lo, can a finalidade de f aci li tar 

a ação da clltidade no que tHnge a defesa· dos direitos dos in~ 

dustrUirios, através de sugestões ou recane.ndaçôes que expressem o 

penS0mcn to ou ;) vontade dos tra ba lhadores na Indústria das diferen 

tes regiões de pai~, em relaç~o aos problemas que direta ou in 

direLm1Cnte com eles BC relacionem, especialmente no que concer 

nem a: a) Estudo c planejamento de ma~~ria social-trabalhista e 

sindical; b) l\c1o(~:iio de n:~di.d~l~' tendentes a promover o bem estar 

da col(~tivi.t1ddc l.ril\);llll'ldor;1 fortalecimento do slnàical ismo i, hll' 

c) Coonleni.lç~io de inten:sscs d<lS entidildes sindicilis integran0 ~\ 
te:; ctn Con~;c] 110 ú (lou ucus l:(~!>rcsentilntes; d) Coordenação da~~ 
atividíldcs dos Dep;u"t.:lrnentos Profissionais visando ao encontro d 
de [orm;)~; que conciliem seus cspeclfico$. interesses i e) Orden~ I"" 

çno tlOé; tr,lbalhos LI serem (;~:(~cutados pela delegacias regionais,~ 
de [arma a manter lêm perfeita sintonia seus pronunciamentos e ~ 

ativ.idaúl!~j. 1\rt. l0" - De tju.:ll<juer ato lesivo aos direitos das 

ConE ecler~\(Jas, da Di retor ia, uo Canse lho F i scal e dos membros do 

Conselho de Hepre!3l:!ntantes, CUjil formil de recurso não esteja I 

previ~t.:l neste estatuto, cilber5 pedido de apreciação dirigido ao 

:..:. Conselho etc l\cprcsentantes, no prazo de 30 (trinta) dias, a con
i 
!' tar Go conhecimento do fato: recurso esse dirigido ã Diretoria 

~ 

para 	julg<\I1lcnto pelo citado Conselho, em sua próxima reunião.' 

.:: j, . Art. lO~ - 1\5 despeS(,.l!:i dü v iagclll e estadil dos de le'Jados às re~ 

'U 


I'.~·. ni6es do Conselho de Rep~esentanteslobservildo o disposto no p!
,t ,,<4, 

.. .. J 	 rS.gra to único do '<1rtig<Vll,5 f con:,erão por conta da Confederação, 

compreendendo: a) Custo total da conduç~o entre ai sede I 

da Confédcrada e o local da reunião, tratando-se de Fe

dcrilçZio Estadual c, 110 cas? c1f's demais Federaç6es, desde' 

I 	 iI localidade do domicílio elo delegado, quando residente em ou
I: 

tro 	Estado, mediante entrega dos respectivos comprovantes; b)II 
Di5ri;ls, em valor estipulndo pelo Conselho de Representantes e 

,,. [:.d 	 não supel: iorc5'.:\' tIl' ~io sal~rio mínimo por dia dê reunião, 

• • ' I;, " "..i(it:!Jn, """"'1' 
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previsto na ulinc~\ ;)nlerior; li) Ci)be à Confederc1ç50 fixar a data 

de retorno l l11é\rc;mdo vôo e p'HJando, se houvel." necessidade de 

prorrog ..1C;~)O .do perm..\nênc iu I [\~; ti i.:"\ r ic1S corre spondentes aos dias ' 

de retard;lfllcnto, § 19 - A Fecll~r<..)ç<10 interessada informará a Con
"I. 	 fcdcra\<io l p;1t".:1 ef(~,i,to dc pa~lalllenlol o montonte das despesas de ' 

seu dC\.ll~{.Fl(.\() desde:l 10c,lli<.1t.Hh~ dl: seu domicilio até é\ sede da Con 
lo 

fedcL\(l:1. § 29 - Na~,; reun iões (~X t rLlord i n.:lr i as poderá ser convoca-

li do llpends um ue1eg.:\<.10 rl'!presen tdn te, exce to nas eles t inadas ao exa
I, 

I me cl il ~J (~ !:i t;\ o f i 11 u n C c .i r u j.J. c ti In P 1: 1. d.J , total ou parcialmente. § 
,~ 

. '" 	 I· Na COI1CCss.JO 	 de diZ1rias sorno observados 6s seguintes percentuais:•. 
I1 

, , I!
.1 
I: 	 LI) As concedidus LlOS Assessores, udvogados, jornalistas e outros 
,. 

!. profissionais de nivql superior, quando no exerclcio de cargo, ou 


função de 	confiança: 80% (oitent~ por cento) do valor das diárias 
lO 

I f iX.::ld;l~) purc1 or.; mellloros do Canse 1110 de Repre sentantes; b) As con
i~o\ _ _ 

cedidas ..,\OS demai S ~:a.:rv idorcs d.:l Confederaçao serc10 .equ i valentesl
I' 	 I 
I' 	 a 50 (cinquenta por cento) do vLllor das diárias dos membros do 
r Conselho 	de Hcpresentantes; c) As concedidas uos Coordenadores de 
I; 

:; cursos 	serão fixadas pela Diretoriu, não podendo exceder a 50% 
I~ 
" 
, .~ 	 (cinquenta por cento) do V~1101 da diária de cuda Diretor ~ d) 
L' 
:. 	 Quando, paril 05 Dil'l~tores, niio houver pernÇlite no local de destino, 
li 
:1 seru pi:HJêI éllwnas 50'~ (cin'1\.\cn l:<t por cento) do valor da diária (meia 

, di ár ia). Arlt:. 106 - Em ca~)o de previsão de compra de imóvei s, s~ 
..", 

rilo estcs Ü!:ipecificudos na prevís~lo orçament5ria. J\rt. 107 - Os 

Diretores, inclusive os Secrct5rios Regionais, cumprirão suas atri 
\ 	 buições de COIH~lIll acurdo com a Diretoria, c ':\!J de carZitcr polltico 

seriio cumpridas sob supcrvis.:lü elo Presidente d.:l Confederação. 

Art. lO~ - Cada Diretor remcter5 ao 'Presidente da Confederação, 

! o 	 tr irne!~ tra lmen te, re l3,t?r i9f~~)~~t; in tos de SULI s rea 1 i zaçõe~, en tr~
gando ~õpias aos domais Diretor0s. Art. 109 - Qualquer Confeder! 

da, em telllpo hribi.l, [Jodcr.1 Pl"U!'qr d inclusiin, em n:~l\nino do Con
',' 

'\ 	

selho Lle Heprcsentantes I de mut[~t: ia consider':'lda relevante para os 

industl~iflrios. Art. 1.(0 - O~; LH n:''!tores da confederação não res
i 

ponder':io 	~;uh!üdiflr ia ou ~iol 1.<.br i",ullente peléls dívidas da entidade, 
I', 


sa 1vo ~.ie dccorrenh~ de LI to cle r~'~;ponsabi 1 idad8 do d ir igen te. 


CAP!'l'lJJ.() 	 11 - Disposições 'l'r.m~;itórias - l\rt. 111' O presente I 

ri estatulo, entra em vhJor LI pdl:t.iT da data de registro no órgão co~ 
: ~ 
I~ peten te, rl!vogando" neSSil da Ll, o anter ior e somente poderá ser 

. refOI"ntddo por ( libeJ~ação do Con~:>elho de ~presentantes, observado 

•• f.. l; 	 .1-114;;.. ~) uO \ .")".
,VF/ 	 ~~" .x.:.1C~~~:r:r ~ ~;~o~y- , 
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.. ~~.I# Ç/.fQU/~'~ 26 ; ~í 
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~f!j4';-~"~~_/ <l~ 

o disposto Ih' alínen "i" do .:nl.i(jo 16. Os atuais Diretores'rl)mettl1. 

bros do Conselho F.i.scal e Heprcsentação profissional e internacio 

nal pennal1eceri1o no exercício d(~ seus mandatos até final do prazo 

fixado. Art. 112 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Con

selho (h~ !«!prescnLmtcs. 
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SUPLEMENTO, TRABALHISTA 

038/99 

TEMAS TRABALHISTAS (4) 

Tl~ABALf-IO DO MENOI~ E A EMENDA CONSnTlICION/\L N. 2()/98 

1. Elllcmin COl1stituciol1al - EC 11. 20. 
2. [~cflCX(lS sociais da EC 11. 20. 
3. COI/S/Í/uíçi1o Fedeml c () ImlmlllO do mellO/'. 

4. A OlT c? o Imunl/lO do I11CllOr. 

5. Trnbnl/IO do lIIenor e as CVlIsliluições cslrnl/gciras. 

6. EC 11. 20, 11 crinl/ça c (l n(/olcsccl1le. 
7. A EC 11. 20en CLT. 
8. EC 1/. 20 c v jllízo d,) il/fância I' da jlll'cllllldc, 

9. IlIcOIlsliIIlCÍollillidnd,' da EC 11. 20 

1. Emenda Consti~lIcíonal- EC n. 20 Entf\o, não escapou, ~ obsel'\'açf\o dl~ ll,dos 
quantos acompnnhavam os lrabalhn~ l'dnslilll

o Congrl'sso Nncionnl, dc"uns tl'mpos a estn intes, que nl'slcs estavam subjan!nks l'ho'llll's 
p'll'te, vem introduzindo relevnntcs l110difícaçôes ideológicos mesclados da euforia qlll" de ordi
no texto constitucionnl. nário, ataca os que vcncem batalhas l'lllltr" o 

autoritarismo.Trntn-se de esforço, um tanto tunlllltllndo, do 
Lq;islativo, objctivando n extirpaç;)o, da Carla do..> Sabe-se que, cntrl~ os l:'stlldiosos do cllllstitu
outllbro de 1tJSH, de dísposiçôl's quc, malgrado cíonalismo, há consenso no tangente à impossi
seu curto período de vigência, se tornaram ina bilidade de o poder constítllíntl.' (e, lambt-In, do
dequadas no momento sócioeClJl1ümico l]lll', ago derivado - adllzimos 11th) realizar-se num di
ra, estamos v i vendo, mn de honlOgene~dade de pe!1::l,lml'l1to, d~' id",lÍs 

Digamos lluC nosso legislador maior está retiran e de esperanças. E o que' se pode conslal.H nwdi
do da nossa Lex Leglllll ilrestas deixadas, originaria ante incursão pela hishíri,l do direito con,;titucio
mente, pelo festival de idéias e aspiraçôes instalado nal de todos ()S povos. 
sobre os escombros do regime autoritário instaura
do em 1%4 e sepultado no fim de década de 80, Displ~nsamo-nos de l'sclnl'ecer qlll! nOSS.l a~sl'l'

livn tem, como premissa, l) livre LÍesl'I)\'o!\'llIll'n
to do pl'OCeSSO de elaboração cl1nstitllcion.l1 num

(.) Erilll1rdo (;llltrid 5tlíld é AdriOsadt>, Atlt'mllft} lia Jl;ns/ fia Arl1~ 
,terl/il! Nuciol/allle Dín.'ito do 'Ji'nbllllw " li,) III:>tilulll d~,." t\dp(l~lldo:,. Congresso plul'iparlid.lrio, 
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I)l' CllI\S(')',uinll', n;i() (; de eSf1;1nt,H que" C"rt", 

cll' ()lIl\lbrll ti" I'I~;H, l's!l'j;1 rderla cll.~ I)r()jeçtws das 
c()rrentes liber,d, S()Ci~ll·democr'lt,l e Illarxisl", 

t\ 1.1 is um" \'''1" cI i/cm()s que est,' fen(lIneno não 
l' l'l'Clili.l1':1 l'e,1Iid,llk política brasileir,1, pois sua 
()(orrênci" tem prl'~;ença na vida constitucion"l de 
tod"s "s n"ç()es, 

Coerente com ,'st" ordem de idéias, "firm"mos 
qlle nijo nos c"usa espécie" recente série de emen
ti"s ao Texto Constitucional. 

Reconhecenws que algulllas dess"s modifica
ções visaram ti rellloção de normas constitucio· 
n~1is que imf)edi,lll1 ou dificultavam diligênci"s 
indispensáveis ,) nosS,l integração n,1 economia 
mundial, cad" \,,'1. ll1"is glob,lliz"nte, ou melhor, 
car,lleriz"d" de ll111d" "cenluildo pel" interdepen
dênci" das n,lçõl'S, 

I 
N,'SS,l persp,'di\',1, só nos rest;-t elogi;-tr - em 

"cus termos 111,1 i" ,ll11pl,)s - o exercício do poder 
constituinte deri\',lc1o (ou poder constituído - na 
"ic'ç;]o de f, f. C"III,','; Cnl/ul il/rl') pelo Congresso 
N'lcion"l. 

I 

- no aLlc.1dll, as emendas cOllslilucionais 
Illl,,:cem "plilUSOS de' todos n(ls, no varl'jo, hú o 
'1l1" ('11,,1', 

N(ls~;:I crílir,ll' ,,"lt.ld;-t pM;-t () ponlo <i" F,men
da 11, lO, de 1 S dl' dezcmbro de llJl)o, que cuid;-t 
d,l ,1It,'raç;]ll do I11CISO XXXIII .. do ar!. 7º da 
C011sl itui~',io d,l 1\l'jH',blic", d,1I1do-lhe" s(!guinte
I'"" ,1~',i u: 

"j'wibiç,lll d(l tr,lh,llho noturno, 11l'1'Igoso ou 
i11~;,lll1bre a Illl'nOITS de dezoito e de 'lu,llquer tra
b,lllw" ml'IWI','S d" d"l.l'ss,'is :lnos, s"lvun,l con
di~<io de .1prl'lllli/, ,1 f1,utir de' '1l1'ltorl.e anos" 

() Il'xlo 111"difi,',lllo ,'1';1 "sl't;uink: 

"r'rllibi~·;io cll' tr.lb'llho noturno, 1'l'r1goso ou 
ins,llubre ,ltlS lllelll>i'l'S de dez"ilo c de qu,llquer 
tr,lh,llho " menorl'S dl' qu"torze ,ln(1S, s;-tlvo n" 
Clllldi,::ill "" ,111J'l'lllli/," 

,\,;ora, port,1Il1o, ,1 menor só pode ingressa r no 
1ll,'rt'.Idu dl' lr,lh,llho ,lOS dczess,'is ,ll111S e Sl'U 
,lj'r"lllli/"lLlll l'I'llfi,,:,illll,ll s,í kr,j início ,lOS qua
1"1'/" ,1110:;, 

'I""> ' , i . 1
' IlO\''' Illll'lll.l ).1 l' rcspellil,:I, nos palses l e 

l' nJl1l'iro IllUllcl", II,i lIluito tem~1o, NL'ss"s nações, 
" 1',1"1';](1 de' \'id" l' IllUitll m,1is e!c''',ldo que o do 
IH1~SO po"o, ,'01111' Sl' inCe'rl' de simpll's comp"ra
':;w l'lllre o s,lLírio mínimo do Br"sil e o dos I:sl;-t
dus Unidos d" '\Illl'ric,l do Norte, O deste ê cerca 
de Ulll" de/cn" dl' \','/es sUI)crior ao nosso, 

Dl' outra p"rte, as difeJ'('nças sôcioe((lnômic"s 
l'nlre as v,irias regifles de Tio S;-tm n,'!o s;io tão 
agud;-ts como as que existem entre as nossas uni
dades fed('r,üivas, Como decorrêncb dessa reali 
dade, é uníssono, ,'ntre os jusl"borist,ls de boa 
cepa, qUl' nosso Governo incidiu em erro no fix<ll' 
um linico s"lário mínimo para todo o território 
nacional. Há Estados em que sali1rio mínimo d" 
ordem de 130 reais ainda é uma ficção jurídica, 
enqu;-tlüo em outros - nolad;-tmente os do sudeste 
-o menor s"lário médio é duas vezes maior que 
o mínimo oficialmente estabelecido, 

O quadro que temos, ;-tqui, diante dos olhos, 
nos deixa ver vastas regi()es do Brasil onde o tra
balho do menor - ji1 por vOlt,l dos onze ou doze 
"nos - é exigido pelo gi"lI~10 familiar 1'''1',1 que 
sua indigência seja um pouco menor.. , 

'/;'111(1$ n illlpressiiú til.' '711C (l /lOSSO legislador, ao 
Ilprol'ar II EC Ir. 20, eslapa )ll'l'slIodido de qlle () nrtrsil 
(; IIllla llaçfiú do prilll1'iro /lrrl/ldo e dL' que, SO[' os pris
I/lns cullurnl, soeinle l'[o/lôl/lico, é rll/l lodo Irollrosê
11('0, CO/li la.\'tr de elll)ln'so .111 ord"/II de 3'X, e relido pcr 
Glf)ita de 25 Illil n'lIis, Desse dl'vlmeio do 1I0SS0 1"Sis
lador, llascell verdadeiro }/('saddo 1.'111'0 illlÍlIl('I'OS 0.10
Iescelltes qlle C!J'!Sllrlllll 110 Ihllrillo de SilO edllcaçtio 
frl/rr/alllelllal aos 14011 15 1I110S (' es/fio selll acesso ao 
II/('rcado d(! 11'0['111/10, 

2,'Reflexos sociais d" EC 20· 

;\ 10 dl' junho dl' 1%2, ,1 L,'i n, 4,072 incluiu, 
no arl.4!1 d" Consolid;-tção das Leis dll Tr;-tbalho, 
um par,1gr"fo dispondo 'lue seria contado como 
tempo de serviço, f1.Ha ""('ito de indeniz'lçiio e 
est;-tbilidade, os períodos el11 que o L'mf1rq;ado 
cstiv('r af;-tst,ldo do trab.llho prest"ndo sl'J'viço 
llliliLH l' p"r motivo de ,lciti,'ntl' do tr,lbalho, 

Com fulcro ness" norm,l consolid;-tda, estilo os 
l'1ll1)resários obrig;-tdos a guardar () posto de Sl'r
Vi~'ll OCUf1,lllo pelo eml1rq;adll (onvoc"do l.laril o 
serviço milit"r obrigall·lrio, o que geralmente 
;-tcontecc aos lR ;-t!10S, 

I'ouco e!c'pois da edi~',io d,l L,'i n, ·I,1l72./b2., os 
cl11prq;,ldorl's -- d,' nlO<lo gCI\ll - adnlitiam os 
menores "tê os dezessel'l' ;-tnos, quando os disp,'n
sav;-tm ,1nle~ do alistamento militar. Evit,lvam, 
<lssim, o possível únus represl.:'nt;-tdo pel,1s contri 
buiç(les previdenciári,ls e o aumento das \'erb"s 
indeniziltlÍri"s, Mais larde, def10is dl' llJ('7, o gra· 
vame foi ;-tcrescido pelos dq1ósitos previstos na 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de'Serviço, 
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J.1 l'I1I':lO, muitos estudiosos da prnble!11.ílic.1 
sodal n;10 hesilavam em dizer que I) pariígrafo 
único do artigo da cl;r era lima das cnusns do 
numenlo dn dclinqiWncia (~ntre os adlllescl.'ntes, 

Nós I11l'SmOS, em viÍrias oporlunidnc!l;,s, sus
tentamos" l<esc de que a ociosidade forçad;], na 
fnix;] etária entre os 17 e HI nnllS, eril um dos fil
lores responsáveis pelo crescimento da crÍ]ninn
lidilde, sobretlldo no setor lIrb,1I10, 

Pois bem, ludo está il prenunciar il exacerba
ção desse rtspecto da piltologia SOCiil! com o filto 
de que menores integmntes de filmmils de baixa 
rcnda - ainda que lerminl.'m I) primeiro gl'au ilOS 
13 ou 14 ilnos - permanecerão il !11;]rgcm do 
mercildo d~ trilbalho d umntc dois ou lrês ilnos, 
ilté compl(·ta!' os 16 fiXildos no inciso XXXIII, do 
;]rl. 7Q, da I.l!i, !.I.1sÍl'a, 

O mesmo asseveramos em rclilção ilOS conclu
intes da 4í! série e que, aos 121'1105, jn huscilm ITa
b;]lho Oll, pelo menos, \1111 lugar de aprl'ndiz, 

M;]s, ;] EC n, 20 veio tornar milis grave o pro
bll!ma ncima dl'sl'l1hndo, poi:;, I1fio Sl' pn,,'dsa ser 
ildívín11l1 ('<lnl prever a displ.'llSa, nas 1'1llI'rl.'sas, 
da maioria dos menores entre os 16 e os 17 anos, 

Esta drcunslânciil nos permite prever o apa
recimento de lI'a multidão, ainda bem J11ilior, de 
jovens sem ter o que fazer, circulando pelils runs 
e exposta a tod" n sorte de tentilçôes, 

Bllgalfo Sallel/ex, em monografia c1ássicn ("La 
delincllenciil infilntil", Morata Editor, Mildrid, 
1932, pág. 16), diz que são Illültiplils ns ca\lsns da 
delinqüêndn infantil "e, em geral, o delito não é 
produto de umn só, senão efeito de Vál'iilS. Desde 
logo, C(1!110 principais, pode assinnlar-se n hemnça, 
il degenernçfio, o meio, il misériil, n incll1turil, o ilbiln
dono sociill, ° illcoolismo, o contágio mçntal e o es" 
pírito de ímitilção, a inveja, a ira, o sensuillisll10 
premilturo e nlgumas oulras ilindil que, de menor 
importândil, têm filtal influência na criança". 

Para a bM perccpçiio do pensal/I/'u/o de Bugilllo, in
formalllos 'lI/e ele esclnrece ser varitÍvd a idade deI niilO, 
',te 111110 pam OI/Ira IlIlçiio. Adial//Il q/le, cu/lio, 1111 1\1'
gentil/li, :'c rOI/síltI.'I'IlVal//J1tI CI'ÍIII/ÇtI al/: o:; I//lill::c /111(/:;; 
110 C/liflo - vílll,~; L'lIIal,<ÇlIlIs Eslll,/'IS lia rcdl~l'ar,io 11M" 
It!- IIlIIcriClll1iI -- dl'zcss/'is; lia ESI't1J//m - qllil/:c. 

O mesmo ilutor sil!ienla que, paril MlIl'mion, é 
crinnça quem ilimia não completou dezessete anos, 
enquanto "w,: paril /Jt'IIII.' ('ra .llé os quinz\.· anos. 

Do \llle fal;]rnos alé aqui sobre () menor (:' a cri
min~lIidade, nno se pode concluir que;] inntivi
dnde forçada daquele o empurre, inexoravelmen
te, pilri1 il delinqüência. 

Na sociologiil criminnl, cujo principal ariluto 
foi E"rico Ferri ("Sociologia criminnle", Frntelli 
Boccil Editore, 1900, pág, 297) é ilfírmndo 'lue na 
etiologiil do crime (como fenômeno soci;:d) figu
ram várias causas c, entre elas, com certezil, pode 
figmil!' o menor impedido de trab;]lhnr. 

'!(rv ,:, l:I o 
Nossa '-I'l'IlÇ.l, 1'01'1.11110, l~ a dl' q\l~' \lS Ilbsláru

I(\s, IC\'.ll1tados ao ilproveilrlllwnto d'l IIH'mll' nas 
alh'idades eC<lnilmic,ls, geral';1o ",.li:; UI11 fator 
fn\'or.ívd ao cresL'Ímenln da delillqíi,;ncia enlrl~ 
aq\leles C]lH.' aillda não dl'finirnm $\1;1 situaçiill.:mle 
o Sl'I'\'iço militnr obrigallldo. 

3. Constituição federill c o trabalho do menor 

Como reflexo das mulaçiles llcorridas nos n1l'i
os sociill e l.'conômlco, vilriou, ao 1011;';0 lempo, o 
interesse do nosso Iegislildor In;]ior pl'lo tema 
il'lui em esl udo. 

QUilndo da outl)rga d'l Constiluiç.lll Imp"riill 
de 25 de milrço de 1824, o trnbillh,) dll llK'IHH' não 
se destnc;]va no leque das pr"lKllpa,·Cws dos ho
ll1l'ns pübl i,-os ..k' ('nl.lo, 

Por isso, 110 inciso XXIV, do arl.li'J, se dizia, 
apl'nas, que "/wl1hul11 gê'l1('ro dl' trab.11I1o, de cul
tura, indlÍ5triil, ou ('ol1H;rcill pode ~",r proibido, 
umil,vez 'lue niio se 0'p0nh;) a{~s (,o~llln:,es públi
cos, ;1 sl'j;llrança t' s<Hld,! dos ndad.lll:;, 

Com estribo nessa normil progr,lmoilic.l, l.'ra 
pl'rmitido - <10 legislndor infrnconstitucional dil 
\~poca - impor condições resl'rili\'n~ ilO lr"bnlho 
do menor, quando e onde sua segurança e sillÍde 
estivessem em risco. 

Não atinilmos, nil vigênciil dessa Constitllição 
do Império, com qUillqllcr ilçiio ofieiill e específi
Cil sobre o trnbillho do menor. 

A Constitllição Republicilnil, de 2·1 de feverei
ro de 1891, til!nbém não ilgilsalhnvil um" disposi
,no sobre o !n"nor. 

Foi il Cilrtil de 16 de julho de 11)34 il primeirn il 
se referir, às expressas, ilO trnbillho do menor, nil 
alíneil d, do art. 121: 

"proibição de trabillho a menor.... '" de 14 anos, 
de trabalho noturno a menores de '16; e em in
d ltstriils insillllbres, il menores de 1~ il!lOS e a 
mlllheres" 

Já, nl'SSil disposição, se pcrc"be 'lU;)ll ilT~'al (!ra 
il visiio 'llll' (l l,'gis!nclor palrício tinha dos pro
blemils sociais do 13r'lsil, ao dnl' os primeil'{ls pas
StlS no terreno inscsuro do regime I'lll íl il'o r('C{'m· 
insl'Hlrildo, 

Com U'il poplllaç:lo beirando o:; qU;ln~ntil mi
IhCl"s, distribllíd" num imenso tcrritl'l'ÍlI, (01'111""
do ilrq!lipólngos hutnilnOs; com uma ngriculturn 
(!l' baixil produtividilde devido ilOS processos ill'
cilicos de l'xplol'ilçfio dil terrn; com uma indústria 
que mill ;]parecia nos mapas estatíslicos dil épo
ca; com il m isél'ia flilgelando extensas cnmildils 
da populnçiio - não deixilva de ser hílare exigir
se idade mínimil de 1-1- ilnos pilra {l tl'.lb,lll1o. 

Ncssil nwsma qUildril, dt>cadn de' 30, muitos 
pilíses admiliam o trabalho do 111\0'1101' a p.ntir dos 
11 (lU 12 il nos. 

'sKo l'AULÓ ~ 1999 - ANO 35 - LTr SUl" Tr.ü•. O,'~199 - I' 189 
• $, ..... , " " • . - o,, '. ' . • • 

.. 


I, 

" ,' 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 2

09
6

Em
: 0

9/
10

/2
02

0 
- 1

7:
59

:1
4



/\ Constituição d" 10 de nov"mbro de 1937-'
<1 I'"/IICII !;lll1bém tlulorgad.1, dispunh.1, n.1 a\i
Iwa k do ~etl arl. 137, St~r proibidt) "o trabalho de 
1\1l'11Or('S de quatorze anos; de trabalho noturno <1 

menores de dezesseis e, em indústrias insalubres, 
a 1l11.'110reS de dezoito anos e il mlllheres" 

/\ Cuns!iluiC;:\o de I~ d\.· sl.'lembro d\.' 1946, no 
inciso IX, do art. 1 dispunha ser proibido "o. 
trabalho de menores de q tlntorze anos; em in
dtístri,1s insalubres, a mlllheres e menores de de
zoito anos; e de trabnlho noturno, a menores de 
dezoito anos, respeitadas, em qualquer caso, as 
condições estabelecidas em lei e as exceções ad
milidas pelo juiz competente" 

Dcpois de algum,)s vacil"ções da dOlllTina c 
da jurisprudência, aceitou-se o poder de o juiz 
,1l>rir I.'xceções a qual'luL'1' uma das siluac;õ,'s pre
vistas no dispositivo 'Iue acabamos d" transcre
\"'1', dando-lhe, assim, a imprescindível fhndbili
dildc piHa adaplnr-:iC i1 realidade nacional lnulti
ftHmé ao extremo, 

1\ Constiluição de 24 de janeiro de 1967, apro
vada PI)I' um Congresso am{'drontado pelo gover
no ,ltItoritário ínstalndo no País a partir de mar
ço dl'1964, cuidou do lelHa SI/V e,m'IIi'II, no inciso 
X do <lrt.158, com inegiÍvcl fidelidade ao Brasil 
como ele é: "proibição de trabalho a menores de 
lÍllZ\.' anos c de tTabal ho notu mo n menores de 
dezoito anos, em indústrias insalubres a estes e 
às 111 ti Iheres" 

,\ ~tlp(,ITeníí!ncia de lei ordinária, estaluindo 
ljUl.' ,)$ menores de 12 anos Sl> poderiam execut,H 
Lw.:l.1s leves que nZio lhes ameaçassem o desen
volvi rnento psicofísico, tornou () sobredito dispo
sitil'O cnnstituci0!1,)1 compatível com ilS peetdi;l
ridadl.'s do nosso ml.'rcado de trabalho. 

:\ hnenda Constitucional n. 1, de 17 de llutu
bro ti ..' ]969, conservou o 'lue se estabelecem an
tl'riurml'nte sobre o trabalho do menor: sua ida
dt' mínima permaneceu IHlS doze anos. 

Ct>IlHl fato novo em nosso direito constitucio
n<ll, n Carll1 de 5 de outubro de 1YBR, reconhecen
dn .1 prima:l.Ía dns gar<lntias fundamentais do ri
d.1dZio, inscreveu-as no Cilpítulo primeiro do Tí
tulo 11, logtl d4.?pois dos princípios fundament"is 
d.1 11<1:.:,;'1 l'stru t u ra pol íticn. 

Li'l-se, no inciso XXXIII, ~io setl "rt.72, que em 
proibido qualquer trabalho <1 menores de quator
ze <1IH>S, sall'o na condição de aprendiz. 

D,'ixou uma porta Jberta aos menores que ter
minilssem a educação básica, antes de completar 
os 'ltlatorze anos, pilr., que pudessem envolver
se no "prendizado profissional. 

l\1.lS, I) Congresso Nadon;ll, po.:la Emenda n. 
20í9S, entendeu que (l Brasil deixou de ser um 
I'.)is l'lllvrgl'nte C que já rL'líne todas as c\.llldil;lWS 
pM<l s,'r classificado como membro do seleto gru
po d.1S nnçll('S de primeiro mundo, em quI.' a ren
d,l 1'1'1' '·f1/ ,illl I'xc','de os :2:i.O(l() reDis. Levado por 
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essa convicção sem csteio na realidade - as
sentou que' o menor s6 pode Irab'1lhar a ."utir dos 
dezl'sseis anos e, como aprt'nd iz, dos qual'orze 
anos. 

Está o inciso XXXIII, do art. 72, da Lei Funda
n1<';1Ial, tiío afnstado do nnssovanomma social 
c econÍlmico que sua observância, em lodos os 
pontos do território nncional, encontrará sé rins 
1ificuldades; 

~ão nos surpreenderemos se agentes do po
der público (tanto do Executivo como do Judiciá
~io), notadamente das regiões menos desenvol
\~id"s do País, relutarem em punir um empresá
rio por haver dado serviço a menor de idade in~ 

'.ferior" ]6 anos c cujo sa\ilrio seja indispensável. 
\ à alimentaçi'io de seu gnipo fami1i~r. 

4, A OIT e o trabalho do menur 

A Or~ilnizaçâo Internacional do Trabalho -
OlT -- il pa rtir de 191 t) !i{~mprc se inleres!iOlI pela 
proteçi'io "O Il'ilbalho do m.;-nor. Sua primeira con
venção sobre o assunto, de n. 5, aprovada I'H1que
1(' ano, di!ipunh.1 sobre (1 iel,lelc mínima de admís
sí'ío de nH.>nores em trabalhos industriais, fixada 
em 14 anos. Ressnlvot! os casos demenores nprl'n
dize~ ou meml!ros de lima mesmn fnmília, 

Seguiram-se, fi convençiío n. 5, "s de n, 6, 7, 
10,15,16,33 e algumas outras versando aspectos 
do trabalho do menor na agricultura e na nave
gaçiio marítima. 

É certo que o Brasil, em 5et! Direito do Trabalho, 
submeteu-se às Convenções ns. 5, 6, 16 e 58, mas 
não rati ficou, ainda, a de n. 138, dI.' 1973, que C(m
densa lodas as qtte a precedera m. 

Por indicar n posição atual dos paí~es membms 
da OIT, vamos, a seguir, proceder a uma rápida 
an.ílise daquele tillimo documenlo intl.'rnacional. 

Snlwndo que lém desigu;11 desenvolvimento 
econ()mico sócia I os nnçôl's-mcnlbros, a OIT 
limL,ra em tratar, com extrema cHutela, a id"dl' 
mínima d" menor para II trabalho. 

É por essa ra~i'io que i1 Convençiío!1. 138, cm 
seu arl'. 12, eslabelece que cndn país se compro
111 ..'te a seguir um" polític;l que assegure a aboli
ção efetiva do tr<lbillho dos mcnores e eleve, pro
gres~iv"mellte, i1 idade mínima de admissão ao 
emprego ou ao tri)bnlho a um nível que torne 
pOS$íVt~1 n con,pleto desenvolvimento físico e 
mental dos menores. 

Ikm sabe que não é atingível, por um golpe 
de m,igica, n soluçiio ideal pnrn o problema, isto 
<!, a ida do menor ao trab" lho depois de comp le· 
tal' stln educação. I~ ôbvio qtH! t;ll meta só se al
cança por L~tnpas. 

No artigo da sobredita Convençiío, mani-
fl'sta-St', t~m tilla plenitudc, a prudência da OIT 

, I)() trato da t]ul'st,lo. 
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No § )\1 d":i!il~ di!ipll!lilivll, 0 díto.'I\1e .1 idadl' 6. EC 11.20, .1 criançl e o .1dolescente 
!11ínim.1 nflO tkve ser inferiol' .1 quim::c anos, milS, 
no § 4º, é aditado ser possível a redução dessa 
ithd(~ n llllillorzc anos qu"ndo H CClll10111i;1 c os 
meios de' CdUGlÇiio, do país-nwmbro, forem insu
ficientemente desenvolvidos. 

Nosso País poderiil, portnnlo, lI1"nler o lexto 
original do inciso XXXIII, do arL 72 da Constitui
çiio sem discrepar dns diretrizes da 011'. 

Nosso legislndor preferir ntritnr-sc coma re;l
lidnde naciol1i11. 

5. O Ir.1b.llho do menor e Constituições eslr<lngcir<ls 

Não se rcfen'l11 li idade mínimn do menor parn 
o trilbnlho ns seguintes Constitlliçôes: 

• da B~IHica, de 7 de fevereiro de H!31 (nrl. 23); 

• da Dinnll1nrcil, de 5 de junho de 1953 (i1rts. 74, 

'- 75 e 78); 

• dn ESp.1I1hil, de 29 de dezembm de 1971:1 (nrts. 
35 iI 38); 

• dn Alemnnha, de 23 de maio de 1949 (nrl. 12); 

• da Françn, de 5 de outubro de 1958, ratifica 
os direitos do trnbalhador inseritos na declara
ção dos direitos do homem e do cidadflo e no pre
iimblllo da Constituição de 1946; 

• da Inglaterra, nos textos constitucionais 
(MIf.'{1II1 C!1fIr/a Lillt'r/a/lIll1, 15.6.1215; "()~c1i1rnção 
de Direitos", de 13.2.1689;"Ato de ESlnbelccimen
to", de 12.6.170']; "Est<ltuto de Westminster", de 
11.12.1931); 

• dos Estados Unidos da América do Norte, 
de 17 de setembro de 1787 e suns Emendas; 

• da Ittília, de 27 de dezembro de 1947, no ilr!. 
37 estnlui: "A lei estabelece os limites mínimos 
de idnde parn o trabnlho nss<llnriado." 

Não exngerilmos ao dizer (jtle a i1l1e~lSa maio
dn das ConstiltlÍções estrangeil':ls não Se aventu
I'n a consignar a idade mínimn cio lI1enor para' o 
trnbalho. 

Dessa!'tc, neSsas nilçôes, cabe no 1cgislador in
frilconslittlciol1al cuidar do assunto de molde n 
dar, iI respectiva norma jurídica, il plasticidade 
exigid<l pelas infindáveis mudanças no meio so
einl e econumic(). 

Nosso Pnís desprezou n experiência por si
nal, m<lis antiga - de outras nações e inscreveu, 
no texto constitucional, idade mínima ele 16 anos 
parn o menol' ser <ldmitido como empreg<ldo. 

Na litNatura jurídica pátria, já se tornou um 
truísmo dizer-se que nossa Lex FlIlIdtll11(,ll/alis é 
tão minuciosa que chegou ao extremo de dor glla
rida lIs mais singelas disposições sobre matéria 
trnbalhista, o que ns enrijeceu num Inundo fático 
em permanenle trnnsfonnaçi'io. 

" : ",1 ',',' 

,'i.' ,:;;;# .."t::,t.:. .... 

A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, aprovou 
o Estatuto dn Crial1ç" e do .'\dolc~c,'ntl'. 

Parn seus efeitos, crial1ç" é a pessoa nl..! os (hlZe 
anos de idade incompletos e, ndolescen!c.', aquela 
entre.! dozl:! e dezoito anos de idade (arl. 2"). 

A teor desse preceito, o inciso XXXIlI, do arl. 79 

da Constitlliçi\o - tanto nn nntigil l'Ol1hl n,1 n(lva 
redaç50 cuida do .1dolescenle no trabnlllO. 

Reza o ar!. 227, d" Constituição, ser '\k\'el" d" 
família, da socicd<lde e do Estado, i1sse\;urar .\ 
crial1ç", ilO adll"~scenk, COIII absululil IJ;'iIHidil
dt!, odin·ito iI vida, li saúde, iI alimentaç,'1o, iI edu
cação, no lazer, J profissic.maliznç71O, li cullurn, li 
dignidndl:!, ao respeito, ;1 liberdade c (1 cOII\'iVL-I1
cin fnmilinr c comul1it;lria, além de colc.l(.i-los a 
snlvo de toda a forma de lwgligência, explc.lI'.lç!io. 
violência, crueld"de e opressão". 

Essn disposiçi\o constitucional é n..·produ/.idil, 
na sun css~ncia, 110 nrt. -7 2 do Estaluto, pois, nele 
tnmbém se declara que n criançn e o ndoles('ellle 
têm direito a proteção iI vida c iI saLÍdl', IlIl'di.lIlle 
a efetivação de polHicas sociais públicas que per
mitam o nascimento e o desenvolvimento g"dio e 
h"rnumioso, em c()ndiçfll~s dignas de l'xist'::'l1cin. 

É fora de dúvida qu\.' parccla mui pomk>r.ível 
de famílias, em nosso País, não km condiçl1l's ii
nanceiras para mnnter seus filhos na eSl:ola alé 
os dezesseis anos. 

Quer isto dizer q lle esses ad olescenlcs pre
cisam trabalhnr a fim de prover seus familiar .... ::; 
de recursos indispens;íveis iI aquisição, nl.!, d,' 
alimentos. 

Escusado dizer qtle, ill (llSII, é ameaçadtl tl di
reito ii vidn - cujo sacrifício tomn desIH'(('ssári
c.lS os dem;lis direitos. 

Mas, ~ inquesl'iOll;lvel a supremaciil da l1llt'mn 
constitucional e, por isso, perdeu, tnmbél11, eficá
cia, o ar!'. 60 do multicitadll Estaluto qm' proíbL' 
"qualquer trabalho iI menores de quatotz<.' anos 
ele idndc, salvo nil condiçi\o de nprendiz". 

7. A Ec n. 20 c a CLT 

Garcia OUÍ<'do ("Tratado E1cnwntal de dereclw 
social", Madrid, 1934, png. 403) sllstenta que as 
ordens dos fundamentos para a proteçi'io parti
cular ao trabalho do menor são: fisiológic,,: " fim 
de que atividades insalubres ou penosas possam 
dificultnr o desenvolvimento normal do menor; 
culturill: para qtle o trabalho n50 seja motivo do 
afastamento, do menor, da escoln; moral: pata que
° menor não permaneça em ambientes nocivos à 
formação de seu caráter; segurança: para que o 
menor fique bem protegido contra os inforltínins 
do trabalho. . 
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Por (lportuno, sllblinhnmos que a segurança no 
lr'lbalho não é um fundamento peculiar às nor
mas It'l;ais que tutelam (l Irnbalho do menor, por
que (l é, também, dn legislação que ampara o tra
balhador ad ulto. 

A parte da Consolidação das Leis do Trabalho 
resen'ada ao trabalho do menor te\11, como fun
damentos, todos aCJueles enuncindos por Ovicdo 
c outros juristas mais. 

Como antecedente legislativo mais antigo, no 
13msi!, aCCI'ca do trnbnlho do menor, parece-nos que 
é () Dt'creto n. 1313, de 17 de janeiro de 1890, o qual 
jamais foi aplicado por falta dc regulamentação. 

Depois de várias tentativas marcadas pelo 
malogro, só se começou a cuidar, seriamente, de 
tão relevante assunto, com o Decreto n. 17.943-A, 
de 12 de outubro de 1927, que aprovou o primei
ro Código de Menores. 

1\ ~ de novembro dl' 1032, jl\ na era gelulinnn, 
sobreveio () Decreto 11.22.042, disciplinando, COI11 

al~;tlm" minúcia, () trabalho do l11enor na indús
tria. /\ idade mínima, então, se fixou nos 14 anos. 

rinalment(', foi aprovada a Consolidação das 
Leis do Trabalho com disposiçôes referenles aos 
v,írios aspectos do trabalho e da formação profis
sional do menor. 

É despiciendo dizer-se, neste trecho, que vnri
as disposições da Consolídnção das Leis do Trn
balho - CLT - também se tomaram ineficazes 
com a superveniência da EC n. 20/98, como, por 
exemplo: 

!) Parágrafo (lI1ico do art.80: "considera-se 
,lprl'ndi~ o menor de 12 a 18 anos sujeito ?l for
mação profissional". 

i\gora, a idade mínima do aprendiz é a de 14 
anos. 

.t;.,s'lbido e consabido que o menor, aos 10 oU 
ll}1110S, termina a quarta ~érie dc) primeiro grai 
C:-lnl uma carga de cOnheClIllentos que lhe pel'mi; 
!cm ,lprender numerosos ofícios. O inciso XXXIJ1, 
do art.72 da Constituição, em sua primitivareda: 
~üo permitia o aprendizado profissional com 
ljualqul?r idade inferior il 14 anos. _. 

Na hipótese indicada, a EC n. 20 vai obrigar o 
nH'llor rieM 11 margem do (,l1sino profissional c, 
ta 111 h: 111, dll l11ercadll de lr;ll'i1J!1o, lill,'; ]lI lHI n 
anos illú os 14 anos. 

11) Art. 402: considera-se menor, para os efei
los dl'sta Consolidação, l) trabalhador de 12 a 18 
anos. 1'01' ser iHltl'·aplíci\\'e1, a EC n. 20, alterou o 
concl'illl d(' n1L'nllr na i\rl'a do lrnbalho: dos 16 aos 
lH ilnus. 

111) Art. :103: <10 !11l'nnr de doze anos é proibi
dt} (l Il'ilbalho. Essa idade mínima se elevou aos 
I(, anos. 
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IV) Pnrrigrafo único do ,ut.427: obri~n a em
presa a ter local npropriado ao ensino primário, 
quando estiver situada a mais de dois quilôme
tros dn escola mais próxima c contaI' com mais 
de 30 menores analfabetos, de 14 a 18 anos. A 
exigência foi modificada para nssentar que os 
menores analfabetos terâo 16 a 18 anos. 

8. EC. 20 e juízes da infância e da juventude 

tEm meados de janeiro de 1999, magistrado 

pa\llista autorizou a Delegacia Regional do Tra-. 

·.balho a emitia' Carteira de Trabalho para um me-o 

por de 15 anos. 


.Fundamentando sua decisão, o Juiz limitou

~e a dizer, com simplicidade ditada pela sabedo

ria, que o adolescente tem direito ?l alimentação. 


por outras palavras, mandou às favas a nova 

nOl'lna constitucional, por entender que acima 

~ela paira limo outra mais importante: o direito 

à vida.; 


o di;hio "O Estado de São Paulo", em sua edi

ç~o de 12 de fevereiro de 1999, pág. a 9, veiculou 

~ notícia de que o titular da 19 Vara da Infância e 

da juventude, do Rio de Jan('iro, nutol'izou a in

•f,ressar, no marcado de trabalho, 40 menol'í.!$ com 
Il,len(}s de 16 anq.5, mas conclliintes de curso pro~ 
f.issionalizante. 

~Esse magistrado dá como fundamento a sua -. 
',decisão a seguinte alegação: 

"Essas reformas do Governo têm tido ó espíri 
. to de massacrar a figura humana com objetivos 
mernmente econômicos; não tenho o poder de 
mudar a lei, mas o dever de nssegural' os direitos 
desses adolescentesV' . , ~ 

Examinando-se o cem,: das d llas decisões que, 
,indubitavelmente, contrariam a literalidade do 
'inciso XXXII I, do <lrt. 7'J, da Constituição d<l R~
p\íblica, percebe-se, de pronto, que ambas se 
fuJcram l1(l direito ti vidn, l'ect1nhecidamcnte Llnl 

dos lnais I'ldevantes direitos l1alurnis. . 
~. 

Semelhante posicionanwnto pode originar dis

cussôes em torno do jllsnaturalis!llo. 


É desprovido de valor prntico, em nosso orde
nanH.'l1to jurídico, o debate ,'111 torno da lese de 
que o direito h.'gislado só adquire legitimidade 
quando l'l11 harmonia com o direito natural. Em 
nO$SO sistl::l11n legal a lei não deve. cnnlrai'i;lI' a 
Constituição. E sô, nada mais que isso. 

Neste trecho, é oportuno recordar que Kclsl'll, 
BoM,j!) e muitos outros pensadores do mesmo es
to[o Ilt'gam a existência do di reito 1\,1 t ural, embo
ra aceitem que, em cndo etapa da evoluçno soci
al, certo~ princípios se coloenm como inspirado
res do direito pllsitivado ("Critica deI derecho 
na I lIl'.l I", Bíbl ioteca Tn li rus, M,1d rid, 1966, pá);::;. 
29 c segts.) 
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J)l' \,(>Il~\.'gllilltl', tais pnn\'lpltls, !,or ~,'rl'lll 
l11odi(idvl'is all lUl1go do tempo, nada 10m il v!.'r 
l'DIll u direito 1li1ll1ral. 

Como pndí.~cíonil lci/io Villlllí ("I ,i,CH's de fílu
sofia do direito", l'ocai Weiss, llJ16, São ['.wlo, 
versão pllrtuguesa ftllldndi1 na 3~ ediç:io italinl1n, 
p.íg.1(7) "<1 idéia fundalllcntal e essenci.:lI deste 
si~lema (dl) dir!.'ilo natural) é l]ll(', ak'lH e acima 
do direito positivo e, pois, intein1l110I1lc indepí.!I1
denle das prescrições humanas, há ulll outro di
reito, l[w.: representa UI11 tilw id!.'ill de justiça, di
reito qlle derivil da nilturezil". 

O conceito de natureza, como ideal de just'içil 
ou como normas de conduta, n.'monta ;1 épocn 
greco-roll1ill1a {', desde ent['lO, conheceu 1110men
tos de fastígio e de decildência (C0I110 ocorre no 
tempo pn!!;(.'l1\e) segundo Sllil Illaior ou menor 
ufilidnde 11<1 luta contm n opressão, conlril o Es
tado Absoluto e el11 favor da eX<1ltaçflO dos direi
tos fllndnnwl1tais do homem, 

Qllilnto a n6s, limitamo-nos a diz!.!r qll(' 111'10 
negamos a IIn/llrtl 11It.'l1l1'1!.I/,íCII II,III/ill;$, d., qual 
dimanam imperativos '1ue constituem uma leia 
priol'Í do ser hllnl'llH). l 

9. Inconstitucionalidade da Emenda 11.20 

Deixill1l1o dl' lado o debale doutrinário a pro
pósito do dir!.!itn natural n vida, contrnriado pel" 
EC n. LO, entendemos que (l novo texto do 
supracitado inciso XXXIII não se harllHl11ízil com 
um dos princípios fundamentais da nossa Rcpli
blicn e arrolados 110 art. 19 da tex L<'S"III: 

"111-- ,I dignidade dn pessoa humana" 

À evidência, nn atual conjllntllr.l, nno se con
tribui par<l o rL'sgu'Hdo da di!;nid.lllc da pesso.) 
hU111an<l do adolescente impedindo-o de tr<lb,llh"r 
até os 16 ill10S, quando poderin faze-lo desde os 
doze, insL1I1te cm que, costumeiramentc, se en
cerra su" educnção básic'1. 

Outrossim, .1 infeliz Emenda' não conduz a 
nacionalidade ,1 um dos objetivos fundament<lis 
da nossa trôpegil República,.qual sej<l (l inciso 111, 
do aft. 3(1 d" Lei Mniol': 

"crrndicar a pobreza e n marginalização e re
duzir as desigualdades soci'1is e regionais" 

Neg<lr-se o trabillho a milh0es de adolescen
tes, í.:'ntre os 12 e 16 ilnos é: a) aumentar sensivel
mente os índic!.'s de pobreza; b) colocar legi[les 
de ndolescenks ~ marg",m da sociedade, porque 
impos::>ibilitndos de gnnhal: o pão de cadi1 dia, com 
() suor de seu rosto, como dizem as velhas Escri
tums e c) aprofundar "s desigualdades sociais, 
m<Íxil11c sob os aspectos da nlinll'ntaçno, vestuá
rio e habitnção. 

Assim e'luacionada a '1ueslão, dela deflui n 
torment(l::>i1 lese ti,l inconstitucionalidade dc u'" 
emendn no texto da Constítuiçiio. 

No seio da própria C(ln~titlliç,lo, 11.1 
que limitam o poder de I'dorl11,i-L1. 

Li mit,l do 1\1"; do poder de rdllrn1il cOII:'>l itudo
n.ll, s:io CSS.lS normas de duas clilsse.';: 

a) as lll;lkri,lis que desigl1ill11 as disp'lsiçiies 
il1lodifidveis, t'"llbém chamadas dt' c!;1usllL.1s 
pí.;trt'as (inciso I :1 IV, do § 411, dtl ilrl'. (,O d,1 COllS

tituiçiio), isto':\ as que aludem n forma federati
va do Estildo; no voto direto, secretn, uni\'crs<ll e 
periódico; i\ sepilra.;ão dos poderes; ;lOS direitos 
l' garantias individunis e 

b) as circunstanciais que se prendem .1 sitllaçôes 
in ibidoras dn rd!lrm'1 consti Illcitll1,ll: i nlt'rVel1çiill 
(Cdl'l"ll, l~stad,l d!.' ddesa ou est.hhl de sitio. 

A desobedii>ncia a normas pwc.:dimc'nL1is (in
(Ísos I, II e 111, §§ 2Q e 3º do art. 60 d,l CF) la mb"'m 
é susceptível de cri;H o vício da 1I1constitllcilln;1
lidade à Emendn c, assim, submct0-l.1 .h' c::riv,l do 
Judiciário. 

Parece-nos quI.' a Em\"'nda n. 20 l1,i" <lcS,\I(,I1
deu ns limitaçües circunstanciais l' pr"ú'di n1l'l1l,lÍs 
f1rc\'islilS na Lei Fund'lIlll'ntnl. 

No tangente ~s cI.íuslIlas pélrcas, p"r"'m, en
tendemos que i1 EC 11. 20 \'ulnewu os incisos 111 
dos "ris. 12 e 3Q da COl1stituiçZIO. 

Nilo vamos repelir, ncste l'nSt'jo, a ,H);lllllen
tnçiio que desenvolvemos I1l) Suplemcnlo Trabil
lhist'l n. 11ll/9H el11 defesa d,l !eSL' dL' qlle estilo 
ti i~scl11i I1Mbs, por todo t) texto coI1,;1 i11Iciona I, 
cLíllSlllilS pélre,lS que eSCilp<lm no poder de que 
... dot"do () Congresso Naciol1ill P;lL1 reformar <1 
COl1sti tu içno. 

l'ermitímo-nos, por"'m, em apertadíssima ~ín
tese, relembrar qUt', em nosso sentir, :w d,1ssifi
cam como pétre.1S i1iio "penas "S 1l01'1n,lS ,1linentes 
;1 estrutura do Estildo e ao seu I'l'ginw polílico. 
Silo-no, tambôm, todas as disposi';ciL's 'lu\,.' se vin
culam (lOS princípios e objetivos (unt!all1el1l"is da 
República Federativa do I3r;1sil. 

Neste partinll.1l', seguimos na estdr,l do ma
gistério de eméritos c0l1stitllcioi1.1Iistas. 

Eis alglllls (l<:k'5; 

I) O ministw Cor/os Vt'lJ,);;(l ("Estudtls ,'IH ho
mcnagem a Geraldo Ataliba", MalhcírCls EcHto· 
res, li tomo, 1í.Jí.J7, pngs. ] 62 e scgls.) defende a 
tese de serem intangíveis, a penns, os ti i rei tos (u n
damcnt,lis qllando em cone.xilo com PS f11'indpi
05 fun'dnl11ent.1Ís a que f<1zem remissão os ,Irls. ')2 

,1 4º d" Constituiç:io Fedl'l'nl. 

[I) Ives Cal/dm Mnr/ÍlIs ("Comentários il Cons
tÍlu içiio do I3rasi I", Eti. Sil 1'<1 i va. 1í.J95, ·Iu "c,1. tl1l11O 
I, p:ígs. 371 c segts;) diz '1ue os dir"it"s c' );011',111 ti
<lS individuais conformam uma nonn:1 pí.!lrt'i1 e 
niio são eles "apenas os que no ilrl. 5Q

, 111,)S, como 
determina o § 22 do mesmo artigo, incluem outro 
cspalhildos pl'lo Texto c0l1slitucinn:11 e llu!rclS que 
decorrem de implicitude inequívoca". 
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A 

(11) Pilllo Fcrrci/"ll ("Constituição Brilsileiril", Ed. 
Sarili\"Z!, J \lo!. pág. 59, 19(2) ilfirma, com certa 
\lec!l1('ncin: "A ordem constitucional brasileiril 
il5segura " inviolnbilidadc de cinco direitos fun
dJmentilís: il) o direito .1 vida; b) direito il liber
dade; c) direito.1 igualdade; d) direito il segur,1Il
ça; e) direito 11 propried"de." 

IV) José Crdclla Jr. (iH "Comentários à COllsti
tuiç:ío-88", Forense Universitiíria, 1~ edição, 1991, 
pá»s. 127 e segts.) diz, ilcCI"tildilmente, que il ex
prcs:;;'io princípios fundilmentais nn cabeçil do 
Título 1, da Constituição, <o! redundante, cis que 
princípills :;,;0 proposições que se colocilm na base 
dos sislell1ils, informilndo-os, sllstentildo-os, ser
vindo-os de ossatura. 

Dessilrte, são imod ificáve1s os direitos e garan
tias fundamentilis que estiverem em correlação 
com aqueles princípios, 

E nno contl"ilrÍamos o pensilmento desses mes
ln's d" direito, nilS primt'irils linhils deste item, 
ao frisaI" que o preceilo, impeditivo do trabillho 
dO.nw!lor com menos de 16 nnos dc idade, não se 
conciliil com o princípio fundilll1entill relativo fl 
dir,nidadc da pessoa hl1mana(inciso 111, do art. 
12) n('nl com Ulll dos objetivos fundamentais dil 
nOSS,l I~epltblicil c lJUC é " l~rradicação da pObrl'Z<l 
(incis(' 111 do art. 3 ). 

Nesle pilSSO, já niio hesi tamos em ilcrescentar 
lluC a EC n, 20, dando nllVil roupagem ao inciso 
XXXIlI, do art. 7Q

, vulnerou frontalmente o art. 
227, também da Constituição, que se inclui no rol 
das cláusulas pétre<ls, scgundo () penSilmento dos 
constitucionalistas há pouco mencionados, Lem
brJlllOS que nessa norma se fala no direito do 
menor il vida. 

Escusado dizer que esse direito está em cone
xão com () Direito ao Trabalho. 

Nessa perspectiva, ~ visível il mácula da in
constitucionalidade 110 ponto dn Emendil 11. 20 
que (I;í !10Vil rednção <lO inciso XXXIII, do arL 72, 

circunstilncia que autoriza o Judiciário a anular a 
respectiv., delibernçJo do Congresso Nadonn!. 
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-i Da'a'cgis - Sis(cnln de ;acesso ou-line Ú 

.... -_ ........_------_._------------------------_. 


1':lIu'nda Constituciolllll 20/98 : 

1':1',11 ':ND!\ CONSTlTUCIONAL N° 20 

i'v1odiliea o sistema de prcvidência social, estabelece normas de transição c dá outras providências. 

AS M I~SAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § ]" du 
ai t. (d) da Constituição Fcdeml, promulgam u seguinte emenda ao texto cOllstitucionaL 

1\11 I" 1\ ('()II!;lillJi\~fío Fcderal passa a vigorar com as seguintcs allefa\:õcs: 

",\11. T·, ....... 


,\'/1 - !;alilrin-ramília pago em razno do dependente do trabalhador dc baixa remia IlOS tC1'lllOS da ll~i~ 

• • •••••••••••••••••••••• ~ •• ti ............. 4 .............................. ~ .............. * •••• ~ ................ !.' ••••• ~ •• ~ .............. . 


. ' .. 
x X XIII - proibição de trabalh~ noturno, perigoso O~l ~lsalubre a m.enores d~ t~~.zoito ~i1ê'\iualqllc;r.!7/' I ( 
IraballHl a mellores de dezessets anos"salvo na comhçao de aprendiz, a partIr de qualorzc IIIIOS; . 
I ~ .- ... ../ 

" 

li I () I'~ vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrcntes do al'l. ,10 011 dos 
illls, '12 e I '12 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
aClIllllllúveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão dcclarados elll lei 
de livre Jloll1eaç1io e exoneração. 11 

"1\11. '10, Ao!; servidorcs tilulares de cargos efetivos da União. dos Estados, do Distrito Fedcrall~ dus 
. '1IIlit:ípio!i, inclllídas suas autarquias e fhndações, é assegurado regimc dc previd011cia dl~ l'arúll'l' 
\lIl1lrilllllivo, Ohservados critérios que preservem o equilíbrio financeiro c aluarial c o dispostu I1l'sk 

Iligo, 

li I',' Os servidores abrangidos t'>elo regime de preyidência de que truta eslc artigo scrão aposel1tlldo~, 
t:akldadw; os scus provcntos a partir dos valores fixados na forma do § )0: 

pur invalidez permancnte, sendo os proventos proporcionais ao tempo dc cOl1tfiblli,~flu, c~cct() se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. contagiosa 0\1 incurável. 
c:;Jlt!cillcadas cmlei; 

II . COlllpllhorialllClltc, aos setcntn allos de idade. com proventos proporcionais ao lelllpo de 
\ ~ \ li II ! i1)\ I i \~;i () : 
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. 	 ~~~<' 
, . I~( b~ \ 

11 r . V" 11 11.1 a. i,"""111e. licsd" q11e cllmJlrido temJlo mini1110 de dez ano. de clcrivo exercício -~~~" 
~ 11I!l1Iíc{) (~ cinco anos !lO cargo eletivo em que se ,daní n nposentndoria, observadas as scguintc.:.o j,~ :I~ ~ 

<I) ~;{'~;~;ellla allus dc idade e trinta e cinco dc contribuição, se homclll, e einqOellla e cillco anos dt~ idade 

(: Ili 111 a de contribuiçfío, sc mlllhcr~ 


I.) sessenta e cinco anos úe idade, se homem, e sessenta anos dc idadc, se mulhcr, com proventos 

pruporciollais ao tempo dc contribuição. 


li 2" Os provclltos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, ni'ío poderfío exceder a 


I Clllllllüração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria Oll quc serviu de 

n;/'erência para a concessão da pensão. 


i;. I" Os provclllos de aposclltadoria, por ocasiüo da sua concessão, scrão calculados com hasc na 

I clllllller:tc.:illl do servidor 110 cargo efetivo em que sc der a aposentadoria c, na rormu da lei, 

('( 11 f ('~;pOlldCl'illl li totalidadc da rcmuneração. 


i; tI" 	(~ vcdada a adoção de requisitos e critérios diCcrenciados para a concessão dc aposcntadOlia aos 
"':' 	 :d ""Ilgidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas 

(::,,·.. lll~;ival\lelltc sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade I1sicu, delinidos em 
I/·i cUlIlplelllelllar. 

~ 

li 5" ()s requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinc,? anos, em I'ela)~fío a,o 
disposto no § 1°, 111, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo 'de eletivo ex.cl'ciciu das 
!"llIções de magistério na educação infanttl e no ensino HlIldamental e médio. 

I~ ()o ttcssalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é 
vvdada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto lIeste 
<tIl i".(). 

I: 7" Lci disporá sohre a concessão dó beneficio da pensão por morte, que será igual ao valor dos 
pn )velltos do selvidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade lia 

dala dI: ~;(~1I litlecímellto, observado o disposto no § 3°, 

.... ,l:" ()ll:;CIVlld() o disposto no art. 37, XI, os provcntos dc aposcntadoria e as )WI1Slles Sl'I:lO n~vislus lia 
~~;1I1íl JlJ'()pU~'S.fill e lia mesma datn, sempre que se modificar n l'Cll1Ullenl):fío dos scrvilltlrl's t'lll 

alividade, sendo tamb61l1 estendidos aos aposentados e aos pensiollistasquaisqllcr bCllcliciu::\ lHI 

. anlílgel1s posteriormente concedidos aos serviqores em atividade, inclusive quando decorrentes da 
t law;li)l'lIl:J(,~fío 011 reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que servil! dc 
I e!l~'n;llcíil para fi enllccssno da pensão, na forma da lei. 

li ()" () 1L:1l1!H) de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para deito de aplls~~1l1adlll'ia c 
() telllpo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 

lí I () A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição ncticio. 

1: I I. Aplica-se o lilllilc lixado no art. 37, Xl, li soma total dos provcntos de inatividadl\ illdllSi\'t' 
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li I :~. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dosselvidores públicos titulares de cargo 
efetiv!) observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência 
~;<)cial. ' 

~1 J 3. ;\u servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre llOIllC,H\~ã() 
c exo/leração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de 
previdêllcia social. 

li J 11. A I Jllifío, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de 
pl cvidl~l\l:iíl complemelltar para os seus respectivos servidores titulares de curgo efetivo, lH)dl~rÜll lixar. 
pam II valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pclo regime de que tratu este artigo, o 
/illlitc I/lllXilllO estahelecido para os beneficios do regime geral de previdência sodal de qw.~ tmta o ali. 
'I() I. ..

1',/ t: I.'). ()b~;clvado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a 
111 lli<;ãll de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e l'vlullidpios, 
Ilal ti at endcr aos seus respectivos servidores titulares de" cargo efetivo . 

. ' .. 
11 I(). Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 ,Poderú ser aplicado. ao 
servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da.publicação do atô de institui\~ão do 
C()ln::;poudellte regime de previdência cómplementar." 

"Á\I. '12 ........ , ....... , ..... , ....................................................................................................... .. 


!i I<I A plicalll-sc aos militares dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios, além do lllll! vicr a scr 
lixado em lei, as disposições do art. 14. § 8°; do art. 40. § 9°; e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei 
c:;ladllal especííica dispor sobre as matérias do art. 142, § jO, inciso X, sendo as patentes dos oficiais 
cOllfl:1 idas pelos respectivos governadores. 

': :)." ÁOS Illilitan:s dos Estados, do Distrito Fedcral e dos Tcrritórios e a seus pensiollistas, aplka-se o 
'. di~.p()~;lo !lO arl, riO, 9~~ 7° C gO.1I 

"i\ll. 73" ..... ,:: ............ :·.. : ...... : ................................................................................................ 


..~ I, OS Ministros cio Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

i111] wdillll.:lltos, venGÍmcntos c vantagens dos Ministros do Supcrior Tribunal de Jusl i\~a, 


<,pli<:all<!o-se-lhcs, quanto ú aposentadoria e pcnsã"o, as normas constantes do ar!. ,10. 


11 

"/\rt. ()] ................................................................................................................................ 


V I - a <I Jl()~;ellt 4Idpria dos magistrados c a pensão dc seus dependentcs observarão o disposto 110 ,li t. -lO; 
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/C;uruA l. .", 

,~" '''-'... ;e.~. 1"/ \~ 

:, (,~ ( b C) J~ 
, , , , , , , , . , ...... , ................. .,., ................ .,., .... ., ............. ., ................................... , . . . . \\ 0' ..,~~/y 


"Al'I. 100., .. ,...................................................... :: ........................................................................~~ 

!i T' O disposto no caput deste urtigo. relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou 
MUllicipal deva fàzer em virtude de sentença jud,icial transitada em julgado. 11 

"I\rl. 114 .. , .... , ...... , ....................................................................... ., .. ., .................................. . 

~ ]0 Compete ainda à Justiça do Trabalho execl~tar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 
I (}5, J, a, e n, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir." 


"Ar!.. 1'12... ",.,."" .......... , ....................................................................................................... 


li 3"., .. "", ............................................... ., ........................................................................ . 


.' 
I X .. apliea-sc aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 70 e 8'\ 

11 

";\n. lú7, ... , ..................... ,................................... ., ............................................................... . 


X I - (I utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e 11,' 
para a realização de despesas distintas do ,pagamento de benefÍcios do regime geral de previdência 
;){)cÍal de que trata o art. 201. 

11 
...•...••.•••••••••• ~ •••••••••• ~.~.~ ••••••.••• * ............................... 5' •••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ~ ••••. + ............. . 


1\ ;\ ri, 194 ..................... , .............................................................................. , ......................... . 


r>arágralh llnico....................................................................................................................... . 


..... "., .. , ... , ................................... ..................................... ~ ............. .............................
~ ~~ ~,. 

V JI - earúter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, eom 
I ~idJlação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgfios 
cllh.:giados." "Aá. 
, ()S- .. .. ·······!r~·· ................ ~, ...................................... ... .
... ".,., ...... "' ·······~·········~· ·················~··· ~~ 

I - .do elllpregador, da empresa e da entidade n ela ~quiparada na forma da lei, incidenles sobre: 

a) a Ihllm de sal{\rios e demais rendimentos do trabalho pagos ou credit~Hios, a ql\alquer título, ú pessoa 
lí~;jca que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

li) li receita ou () f1duramento; 

c) () lucro; 
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~ ú'

l:
\..~. , <v c;. 

. ~ ~O i "'V \
,;o

U- . ! ">, 
II do II ahalllíldor e dos dcmais segurados da previdência social, não incidindo cOlllrihtJi\~fi( .)H Im' /~. 
'l/J()t;ClllíH10lia e pensão concedidas pelo regime.geml de previdência social de quc lrata o arl~t- I ,::iiã( <)

t.J 

~i )\" () plO<llIlol', () parcciro, O meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bcm COlllO os 
Il:Spl~cliv()s ctllljuges, que exerçam suas atividades em regime de economia fhmiliar, sem cmpregados 
pCrlllallenles, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o 

n:~adlado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos tennos da lei. 


~i <)" I\s contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo 
dil'l:rem:iadas, cm razão da atividade econômica ou da lIti1iza\~ão intensiva de mão-de-obra. 

I~ I (J, !\ lei dclillirú os crilérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde c a\~i.)es de 
íl~;t;i:;ll:llcia sOl:ial da União para os Estados, o Distrito Federal e os Munidpills, e dos Estadus pata os 
'''lllllid)lios, ohscrvada a respectiva contrapartida de recursos. 

1; I I, (.: vt~dada li concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais dc que tratulIlllS il\l:isns 1, 
iI, e 11 dc!;lc arligo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complemcnlar." 

"I. :I.()) , A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de earÚlcl c\ IJllribul iv() e 

de f'tlía\:i\o obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro c atuarial, c atendcrú, 
lns lerlllos da lci, a: 

) - coberllll'a dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada~ 

•
Ii - prulct,:fio ú maternidade, especialmente à gestante~ 

) II pmtc(;ilo ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

I V - salúrio-!illuilía e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa remia; 

v -- pellsilo por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e d\.~p\.~I}(knl es, 
()IJselvadu () disposto no § 2°. 

I; I (, (~ vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão dc aposentadoria aos 
hClll:lici{jrio!'l do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas soh 

Hlí\:(>(!s especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade tisicu, definidos em lei cOlllplclllCIIIClI', 

'J li J." t'klllllllll bcneficio que substitua o salário de contribuição Oll o rendimcnlo do lrahalho du segurado 
[e(ú valor 11IcIlsal inferior ao salário mínimo. 

ii jt'( Todos os ~",Iúrios dc contribuição considern<fos para o cúlculo de beneficio serfio devidallH.'nlc 
alllalizados, n(l forma da lei. 

li Ij" (.: assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, \) valm 
real, cOllflll'lllC critérios definidos em lei. ' 

\: ')" I'~ vedada a liIiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado !:ICIIIt"I iVll, d\.' 
PC~;S()íI pari icipante dc regime próprio de prcvidência. 
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. . . ~~r 
:i 1'1" A gl'aliliea~:ão natalina dos aposentndos e pensionistas lerú por base o valor dos pmvelllo~ ~o IlIês 

dI: d(:zelllhro de eada aliO, ?(; ~ 
~J. o t\ 

li r I": a~;:;l'gurada aposenladoria 110 regime geral de previdência social, 1I0S tl~rIllO!,) da Il~i, olwdecidas as 
~;('I',llilllc~; c()lldi~:õcs: 

I - Iril\ta e cillco ailOS de contribuição, se homem, e trinta anos de cOlltriblli(;~ão, se mlllher~ 

11 - sessellta c cillco aHOS de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido cm cinco 
;!l\OS () lilllile para os trabalhadores mrais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividadcs em 
tl'gillle de economia nuuiliar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 1I1lcslInal. 

~I t)" Os requisitos a que se retere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco allOS, para l) 

\lroli.:ssor ql\e comprove exclusivamente tempo de efetivo exercicio das tllll<,:ões de magistério na 
I 


.J 

(:dllCiII.:i!o illHlIllil e no ensino n.lIldamental e médio. 


I) 1)" Para efeito de aposentadoria, é assegurada a eontagem recíproca do tempo de conlrilmiçiio lia 
adllljlljslríl~:ii() pública e na atividade privada, rural e urbana', hipótese em que os diversos regimes de 
IH cvídt:llcia social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

. ::",....../). Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente ~. 
') 

PCI() regime geral de previdência social e pelo setor privado. 

,i I I. Os gallhos habituais do empregado, a qualquer títuiõ, serão incorporados ao salário para eleito de 
COIII riblli~~ão previdenciária e conseqüente repercussão em bqneficios, nos casos' e na ({mlla da lei." . 

• 
"1\ rl 202, () ret;ime de previdência privada, de.; caráter complementar e organizado de il)J'Jua autônoma 
elll relação ao regime geral de previdência soeial, será facultativo, baseado na constituição de reservas 
q\le garalllam o henefiCio/contratado, e regulado por lei complementar. 

~i I" A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de bcnclkios de 
clltidadcs de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos 
plall()s, 

~ 2" As cOlltribuições do empregador, os beneficios e as condições contratuais previslas nos estatulos, 
Il'!',lIlalllelllus e planos de beneficios das entidades de previdência privada não integram () cOlllralo dt~ 
t':;\halho dos participantcs, assim como, nexceçüo dos beneficios conccdidos, lIão illlllgram a 

.. I. f;lllllem~~iío 'tios parlicipa.nles, nos termos da lei. ' 

, :\" Ú vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito 
Federal e Ml\llicípios, sllas autài'quias, fimdações, empresas públicast sociedades de economia mista l~ 

()II't'Ja~; (!Illidíldcs públicas, salvo na qualidade de patrocinador, sitl\n~~ão lia qual, CIII hipót\.~sc algullla, 

:alil cUlIlribuiçno normal poderá exceder a do segurado, 

~~ 'I" I ,ei cOlllplementar disciplinará a relação 'entre a União, Estados, Distrito Federal ou lvhlllidpios, 
incll1sivc suas autarquias, fundações, sociedades de eeonomia mista e empresas controladas direta Oll 

illdirelHllll~l\le, enqllanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas rcspcct ivas 
l'lilidadl~~; (cxlladas de previdência privada, 
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QER4 
1(" (~
JH'hl"'J -,', ~ 

., l !.I.'\ íH.:aO vlgCllfc para clcito dc aposclltadoria clIm )1': • ~ , ., -.. ',;: \ ...... 
('(IIHado CIlIlIO lelllpo dc cOlltrihuição, ' J Ido ,lte quc n ICI dlSClpllllc a IIla,lãl a, scrú 

'::::l .-. 

\.1 
1\/1.')" () dí~;posto 110 art. 202 §)O d n COllstl't'" _ F ' d)"''>--/i>b' 

. . , .. ) " ulçno 'cdernl quanto \ ,,' ~ " ' , ..I.e '? 
('11111 nIHII\:ão da patrocill'ldorn e '\ C t ,'h '- r -.." I CXlgCIICIlI ( c pandade \~n1 ,Q ~ 

, ' , , 011 11 lIIçao ( o segurado tcrá " '1 ' ,
da publIcação dcsta Fmenda Oll c'" ' ,VlgClICta 110 prazo dc dOIS allos a paI/ir 

. ~ ( , ) ..so Ocorra antes na data de br - J I ' 
Iclcle () 9 lI" do mesmo artigo, • " pu Icaçao (Ja el complcmentar a quc se ; 

AlI. (j" As clltidades lechadas de previdência rivad' . 

elllprcsas públicas e sociedades d " p. ' a patrocllladas por entulades públicas, inclusivc 


e economia mIsta deverão rever no p a J I'

pLJhJica~~ão desta Emenda seus pIa d b fi" . ' r. zo Cle ( OIS allOs, a cOlltar da 

, nos e ene ICIOS e serviços de modo a ' t' I ' I
~;CIlS alivos, soh pena de interven - d . . ' , aJus a- os atunna meutc a 

Il~.';p()lJsitveis civil c Criminalment~;~l~e~e~~~~r~!~:~~~t~~ ~1~;)~:t~l:~:s~:S!~~~~~as patrocinadoras 

A/I r Os jlmjelos dlls Icis complementares previstas no art 202 da COIlStit ',;- r I ' / / _ 
,t"I('~;t'lllild()s ao COH'r ' N " I ' . (, ( 1I1Ç.lO fCl Cla (cvenlO ser 

" gesso aCiona no praz,o maxllno de novellta dias al>ós a l>llblic'll~10 l/e"I'1I . 
',!lH'IHIi!, • \' ., • 

/\/1. H" Ohscrvnelo o disposto 110 art. 4° desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposclltaduria 
pda!; II()rllla~; pu.. eb ~stabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária C01l1 proventos 
(';d':ltfado!-j de acordo com o nrt. 40, § 3°, da Constituiçãp Federal, àquele que tenha ingrcssado 
Ilu dartllclllc elll cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de 
tlhlicít~~ã() desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 

I - tiver cillqíicnta e três anos de idade, se homem, e CJuarenta.e oito anos de idàde, se Illulher; 

II - tivcr cillco anos de eletivo exercício no cargo em que se dará a aposentndorin; 

III - cOlitar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

,I) Irinta c cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

I)) 111\1 período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da 
lllhlicat,:;I11 desta ElIlenda, raltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 

; I" ( , .o.;crvidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos I e 11, e 
l!l:;q vado o disposl()" 110 nrt. 'lO desta Emcnda, pode aposentar-se com provelltos proplln~illllais nu 

,,- ')0 de cOl\lriblliçf!o,. quando atendidas as seguintes cóndiçõcs: 

,,(:olllar tempo de contribuição igual, no mínbuo, à soma de: 

Irinta ílllll~;, se homem, e vinte e cinco anos, se umlher; e 

11m pcríodo adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo quc, na dala da 

Iblicíl(;iío desta Emenda, faltaria para atingir. o limite de tempo constante da alínea al1terior~ 


O~; provl~l\los da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento do valor mú:-\illlo 
{; li ~;ervid()r poderia obter de acordo com o Cilput, acrescido de cinco por cento por allu de 
Itlrillllj'.:iin '11W superc a soma a que se refere o inciso onterior, até o limite de eelll por Ct'lIl0. 
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"., j' 'I l I M" ,. !l' t" i '[ 'l 1 I C t"~ t ~ \) ~ I) !. ' I\p Ica-se ao maglstnH o e ao mem lro ( o Illlsteno li) ICO e (e fi HlIlll (e ~ontas o ( I~:,)S o :o 
. \ ,mlIe:;!uíll!II!(), \\ /.:t 

~ " . -t>\, /Ç) 

li\" Na aplica\~ão do disposto no parágrafo anterior. o magistrado Oll o nWlllbro do Ministério plit}fl6~§\. 
(1I1 de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de selviço exercido até n publicíWão desta Emenda 
contado com o acréscimo de dezessete por cento, 

I,~ fI" () professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, incluídas suas 
Hlllarquias e fimdações, que, até a data da publicação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, 
ell1 cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o 
tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por 
cento, se homem, e de vinte por cento. se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo 
de e/divo exercício das funções de magistério. 

~í 5" O !;ervidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para aposentadoria 
estabelecidas no caput, permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribui\~ão previdenciária até 
completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1°, UI, a, da Constitllição Federal. 

1\11. <)" Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o direito de opção a nposentadoria 
lw1as 1I0l'llWS por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito ú 
<lI ,;elltadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de 
publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: . .~ 
I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; ê 

• 
11 - cOlltar tempo de contribuição igual, nó mínimo, à soma de: 

a) triuta e t:inco anos, se homem, e trinta anos, se mulher~ e 

11) III1l período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da 
jlllblicéI\'ÜO desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 

li IU O segurado de que trata este altigo, desde que atendido o disposto no inciso I do caput. e 
()I>sclvado o disposto no art. 4° desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo 
de t:()lItribuic;ão, quando atendidas as seguintes condições: 

COJltar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) írinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher~ e 

li) 11111 período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da 
puhlica\:ão desta Emenda, Hlltaria para atingir o limlte de tempo constante da alínea anterior; 

11 () valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor d"l 
'Iposentadoria a que se refere o caput, acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere 
a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento, 

I, :~tJ () professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magist~rin e 

que ople por aposentar-se na forma do disposto no cnput, terá o tempo de servi\:o exercido até a 


/~ 
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J 

1\11. I(l. () regillle de previdência complementar de que t.rata o art. 40. §§ 1 'I, 15 l! IÚ, da COllslitlli\~ii\l 
h:deral, somente podcrú ser instituído após a publicação da lei complemelltar prevista 110 § 15 do 

IlH:~;flH) ali igo. 

i\rL. 11. A vedação prevista no art. 37, § lO, da Constituição Federal, não se aplica aos lllC1l1bros de 
poder e nos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado 
1l0V,1I11Cllle 110 serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos. e pelas dcmais 
1{)fIllílS previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma 
apwicllladoritl pelo regime de prcvidência a que se rcfere o art. 40 da COllstituic,~fio Federal, 
aplic"lldu-~;l' IIws, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. 

1\11. 12. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as cOlltriblli)~õcs de que trata o art. 1()) 

da COllstituiçiío Federal, são exigíveis as estabelccidas em lei, destinadas ao custeio dn seguridade social 
(: d()~; dível!iOS regimes prcvidenciários. 

J\ 11. U. i\ I (': que a lei discipline o acesso ao salário-fhmí1ia e auxílio-reelusão para os servidores; 
lIIadus e seus dependcntes, esses beneficios serão concedidos apenas àqueles que tcnham rCllda 

hnlla mellsal igualou inferior a R$ 360,00 (trezentos e §essenta reais), que, até a publicação da lci, 
a:rilo corrigidos pclos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. 

;\rl. 111. O limite máximo para0 valor dos beneficios do regilne geral de previdência social de que traia 
() 1111. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devcndo, a p;ulir . 

da data da pllblicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em carátcr permancllte, :::cu 
valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos beneficios do regime gcral de previdência 
social. 

AlI. 15. Até que a lei complementar a que se refere o art. 201, § tO, da Constituição Federal, seja 
(llib!icadn, permanece em vigor o disposto nos , na 
ICd'II.:iío vigellte ú data da publicação desta Emenda. 

1\, (. I () Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publieac,~fío. 

~i 1\" 1"/ lü:voga-se o íllcíso 11 do 9 2° do nrt. 153 da COllstitlli\~íio Federal. 

Ilríl~;ília) 15 de dezembro dc 1998 

I h:plllado Michel Temer 

Pn::;idcllte 

J" Vicc-Presidente 
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i ' I >t-Plllíldo .';everíllo Cavalcanti 

'-I :'" Vicc-I'fc~;idellle 

I h:pllladll l Jlliralall Aguiar 

I" Sccrelúrill 

I )cplJlado Nelson Trad 

2" Sccrclúrio 

1kpuladn Paulo Paim 

I kplllado 1,:rrailll Morais 

,I" Sn:rclt'lrill 

~~! dor Alltônio Carlos Magalhães 

'Ic~;idenl e 

S(:lIa<lor (lcraldo Melo 

I" Vice-Presidente 

~~cIHtdora JúnÍaMarise 

:~" Vice-Presidente 

;;c:llildor l~oJ\aldo Cunha Lima 

I" ~)CC) elúrio 

\1 

.CC) clúrio ' 

:;(:!Iador \''laviano Melo 

'I" ~;e(;retúri() 

~)el\ad()(' 1,1Icídio Portella 

,I" Secrclúrio 
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• ••• I' r I fS../
~i 5" A lei complementar de que trata o paragrnfo antenor apltcar-se-a, no que cOllÜer, as empr~ .~o) 
privadas permissionárias ou concessionárias de J~restação de serviços públi~os, quando patrocin~~ 
de (:01 idades Icehudas de previdência privada. . 

li lI" A lei cOlllplementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação 
d()~; IIIcmbros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos 
pallicipanles 1I0S colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objcto de discussão e 
deliberação, 11 

Arl. 2" A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais Gerais, é acrescida dos seguintes 
arligos: 

" A rl, 2.tl8. Os benefícios pagos, a qualquer título. pelo órgão responsável pelo regime geral de 

previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor 

lixado para os beneficios concedidos por esse regime observarão os limites t1xados no art. 37, Xl. 


AlI. 24(J. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e 
Pl:IlS()eS concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos 
I c~;pe(;1 ivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir lhndos 
illtegrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer 

,../ Ireza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fillldos . 

.rl. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos beneficios concedidos pelo 

regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a, União poderá 

C()llstituir (\111<10 integrado por bens, direitps e ativos de qualqlter natureza, mediante lei que disporá 

sllbrc a nalureza e administração desse fundo. 11 


A ri. :1 o É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos selvidores públicos 
e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até" data 
da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benetlcios, com 
base nos crilérios da legislação então vigente. 

~i I" O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral 
l: qlle opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar 
iI~; ex igêlleias para aposentadoria contidas no mi. 40, § 1°, IH, a, da COllstituil;:ão Fcderal. 

I' '" ();; proventos da aposentadoria a ser concedida aos selvidores públicos relcridos no caput, em 
- It:11110S integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta 

'menda, bem como as pensões de seus dependentes, serao calculados de acordo coni a legislação em 
vígor ú época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão dl~stes 
IH;I'l~:liei()s ou nas condições da legislação vigente. " 

l~ ]0 São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes ú 
data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos 
ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para lIsu(hlÍrl~1ll 
lais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 

ÁII. /1" Observado o disposto no art. 40, § lO, da Constituição Federal, o tempo de scrvi\~o cOllsidl~rado 
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:}:l~~:::~~~rio Rscntórlos: . 

Direil)rll. ·N.uional' Jk8ionais ':Sübse~õesEstatuln 

« •••• : 

.. . 
HOrvIEl:


o Trabalho Tolerat/o de Crianças até Cator.lc Anos 

Dados recentes, divulgados pehl Organização Internacional do Tr.lb'llho (Oro. rCl'clam 'Iue 250 
milhõcs de crianças entre cinco e catoru anos traualham em todo o mundo. sendo 120 mílbÕ4.'S em 
período íntegral. O Brasil está entre os JaÍses com altos índices de 1nlbalho infantil. De lIconIo com a 
Pcsquisa Naciomlj por AmO!oJinl e omicílios (P A ). em 19 • ra a aYllm no país 4.547.944 
crianças brasileiras de cinco a ca10ru anos. Destns, 40'% se encontravam nas cidades desenvoh'endo 
trabalho tipicamente urbano. O DIEESE coordenou lima pesquisa em seis capi1ais com o objetivo de 
conhecer. analisar e discutir esse trabalho e. com isso, subsidiar propostas 1)1\r1\ sua erradicação. A 
pesquisa foi encomendada pehl Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), no 
âmbito do Programa Intcrnacional panl Erradicação do T."abalho Infantil (IPEC), da OIT. 

A pesquisa realizada pelo DIEESE analisa as condições de trabalho e de educação de 
crianças de sete a catorze anos, em seis capitais brasíleiras, com o objetivo de subsidiar a 
~reflexão sobre as conseqüências da convivência de trabalho e estudo na infância para o 
desenvolvimento fisico, psicológico, intelectual e social delas. (I) Um segundo objetivo 
específico foi o de reunir, sistematizar e analisar dados sobre o trabalho infantil que pennitam 
elaborar propostas para sua erradicação no país. 

Embora os grandes números de trabalho infantil encontrem-se na Ásia, Amca e América 
Latina, os países desenvolvidos não são imunes ao problema. O trabalho infantil não é um 
fenômeno moderno, mas até recentemente havia uma tendencia de sua e:>.:tinção, 
especialmente onde vigoravam condições de trabalho humanas resultantes de anos de lutas 
dos trabalhadores. 

Hoje, em toda parte, o crescimento do setor de serviços, dos empregos de meio expediente e 
de relações de trabalho precarizadas. ou de mão-de-obra flexível, como muitos preterem 
chamar, fhcilita a entrada de crianças no mercado de trabJlho. 

, 
Preocupado com essas novas 10l1nas de trabalho e de emprego, o 111ovimemo sindical 

..brasileiro. ao lado de outros setores da socicdadc. 11..'111 pro~lIrado $oluçô('s para eliminar I..'SS:l 
que ~ uma das bces mais p(~rversas do mundo do trabalho cOl1lcmporün('o. 

,\lgUIl1JS entidades sindicais tem desenvolvido açô.:s. V:lri3S delas com o apl)io da OITi 

I 1)1' 19 
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IPEC, que incluem investigações e pesquisas para conhecer a realidade e formular propostas 
de políticas para erradicação do trabalho infantil. Dentro desse contexto, a eNTE 
encomendou ao DIEESE este trabalho com o objetivo de, ao mesmo tempo, colher e 
analisar dados sobre a realidade do trabalho infantil em grandes cidades e sensibilizar e 
mobilizar a família, a escola, professores e a sociedade em geral para a solução do problema. 

Para.atingir esses objetivos, delimitou·se a abrangência da pesqui~a a crianças que 
,freqüentam regularmente a escola e que estão na faixa etária em que o traba1ho é proibido" 
,sob qualquer: forma, ou seja, até os doze anos. (2) Entretanto, já que é com catorze anos que" 
se chega à 811 série, encerrando o cicIo de escolaridade considerado fundamental, 'o 1o grau J 

1 . ...... " 

Jncluíram·se na·pesquisa alunos dessa série freqüentando cursos regulares, ". . 
independentemente da idade,~ 

Outro limite previamente estabelecido foi o do trabalho urbano em grandes cidades. Já 
existem, no Brasil, alguns estudos, investigações e reportagens sobre o trabalho de crianças 
no campo ou na produção de carvão, mas é muito pouco o que se conhece do trabalho 
tipicamente urbano. Seria necessário investigar por que, como e com que conseqüências, nas 
grandes cidades do país, estudantes trabalham antes da idade pemlitida por lei. 

Nos últimos tempos, os meios de comunicação têm dado destaque ao trabalho infantiL Com 
razão, as grandes manchetes se referem, de um modo geral, ao trabalho imediatamente 
reconhecido corno intolerável, como o corte de cana-de-açúcar, o trabalho em carvoarias, na 
produção do sisa!. Mostram, também, crianças que moram nas ruas das grandes cidades e 
que fazem todo tipo de "bico" para sobreviver. A partir desse noticiário seria fácil concluir 
que o trabalho de crianças no Brasil está restrito a esses casos limites, o que traria distorções 
importantes a projetos para sua erradicação. 

·Pouco se fala, porque pouco se sabe.. do trabalho feito por crianças nas cidades, 
· especialmente nas maiores do pais. Trabalho tipicamente urbano, em sua maioria, passa 
despercebido aos olhos da mídia, tanto em termos qualitativos como quantitativos. 

, No primeiro caso, por serem serviços normais e cotidianos, as pessoas não se dão conta de 
.que sâo executados por crianças. Quem presta atenção, de verdade, se euma criança.de.' 
. nove anos ou um adulto que atende ao balcão de um bar de esquina? Quem, ao perceQer.a 
'situação, tem algum mal-estar que dure mais que o momento? 

,-No que se refere a números, de acordo com a PNAD, (3) em 1993, trabalhavam no Brasil 
~4.547.944 crianças de ciI1cO a catorze anos. Pouca gerite sabe entretanto que, entre estas, 
· 1.834.026 exerciam-atividades não agrícolas. Em outras paJavras, 40% das crianças entre'~ 
,cinco e catorze anos que trabalham no Brasil estão nas c.idades, tàzendo trabalho tipicamente 
.urbano. ( 

A pesquisa do DIEESE pretende desvendar uma parte desse trabalho invisível, investigando 
nJunos trahalhadores em seis capitais hrasileiras. e iniciar uma ret1ex{io sobre suas 
conseqüencias. Pret~nde, ainda. apontar algumas de suas causas. rel1etir sobre o que permite 
~ até il1centiva () trabalho de crianças e (bcutir as idéias que estih.1 p,Jr tn1$ do trabalho 
iI1j~HlliL ou seja. sua legitimidade social. 

, -' . 
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Não se trata, nesse caso, de repensar a possibilidade, oportunidade ou viabilidade do 
trabalho antes dos catorze anos. De acordo com todos os códigos, estatutos e nonnas 
relativos a direitos humanos, criança não deve trabalhar. O papel da criança na sociedade é 
outro, Trata-se, isso sim, de procurar meios e formas, envolvendo todos os setores da 
sociedade, através deyolíticas econômicas, sociais e projetos culturais para erradicar o 
trabalho na infância. E necessário algo que vá além, ou seja, mais eficaz que a proibição 
legal, pois o trabalho infantil já é proibido. 

A pesquisa foi a campo nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1995 em Belém, 
Recife, Goiània, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em São Paulo, em razão do 
recadastramento escolar realizado pelo governo do estado, só foi possível realizar a pesquisa 
no primeiro semestre de 1996, com a coleta dos dados sendo encerrada no final do mes de 
junho. 

Em cada uma das cidades pesquisadas, a coordenação do trabalho de campo coube às 
entidades sindicais de trabalhadores em educação locais, a saber: 

- Sintepp - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, em Belém; 

- Sintepe - Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, em Recife; 

- Apeoesp - Associação (Sindicato) dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo, em São Paulo; 

- Sintego - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, em Goiânia; 

- SindUte - Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de M.inas Gerais, em Belo 
Horizonte; 

- CPERS - Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul - Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação. 

Os resultados da pesquisa foram organizados no relatório final de maneira que cada cidade 
tivesse uma análise em separado de sua lnvestigação. Na verdade foram realizadas seis 
pesquisas distintas. Por esse motivo não se pode dar tratamento estatístico ao conjunto dos 
resultados, Entretanto, os grandes temas que a pesquisa suscitou foram discutidos lev'ando 
em consideração as seis capitais, Oll seja, foi apontar tendências e especificidades. 

PRrNCIPAIS RESULTADOS 

- foram entrevistadas I A '9 crianç,~s, 

- Mais de 700.'0 dos entrevistados ainda nào tem catorze anos. , ; 
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- A maior parte das crianças vem de familias tradicionalmente constituídas, com pai, mãe e 
irmãos morando juntos. 

- Em mais de 70% dos casos, pai e mãe trabalham. 


- A grande variedade de profissões exercidas por pais e mães não parece influir no fato de 

seus filhos trabalharem. 


- País e mães ganham muito pouco. 


- Embora tenha sido impossível calcular a renda familiar por falta de dados, as remunerações 

conhecidas mostram uma expressiva concentração nas faixas de rendimentos mais baixas. 


- As crianças fazem trabalho de adulto cumprindo longas jornadas. 


- De 55% a 70% dos entrevistados ganham menos de um salário mínimo. 


Uma grande parte das crianças trabalha cinco, seis ou sete dias na semana. 

- Muitas trabalham em tempo integral, sendo que, em vários casos, uma parte da jornada se 

cumpre à noite. 


- Um terço das crianças começou a trabalhar antes dos d~z anos. 


- O trabalho que exercem não é pedagógico, é pouco qualificado e se destina à produção de 

bens e serviços. 


- A grande maioria não tira férias do trabalho. 


- Os índices de repetência das crianças trabalhadoras entrevistadas alcançam 60%) a 70%. 


- A falta de interesse é o principal motivo apontado para a repetencia. 


- Deveres de casa são feitos à noite ou a cada dia em um horário, na maior parte das vezes 

por causa do trabalho. 


- Muitas crianças não têm tempo para brincar ou praticar esportes. 


- Quase todas dizem gostar de trabalhar.
, ~ 

- Os motivos mais citados para () trabalho são a ajuda ~m ..:asn. o aprt'ndiz<1do qlle o trabalho 

repre'senta c a alternativa à rua. 


- Por isso mesmo nào gostariam de parar de trabalhar. 


- A maior park acha que criança dt'vt' trabalhar anks dos Gltorze anü~ 
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- Os poucos entrevistados que condenam o trabalho antes dessa idade querem brincar, 
estudar, ficar livre. 

- A grande maioria sonha com profissões universitárias. 

- Algumas das causas para o trabalho infantil no Brasil sào a concentração de renda, a falta 
de uma política educacional integral, a precarização das relações de trabalho e o papel que a 
sociedade atribui ao trabalho. 

- Além de ser uma estratégia de sobrevivência, o trabalho de crianças pobres é, ao mesmo 
tempo, estratégia de inserção social das famílias. 

- A sociedade naturaliza o trabalho infantil urbano e o vê como tolerável e, muitas vezes, 
como desejável. 

- O trabalho de crianças pobres reproduz e aprofunda a desigualdade social na medida em 
que prejudica o desenvolvimento tisico, psicológico, intelectual e social na inrancia. 

- Criança que trabalha não estuda bem, não brinca o suficiente, não se prepara para a vida. 

- Trabalho intàntiJ não é solução. 

- Trabalho infantil é um problema para a criança e para a sociedade. 

o TRABALHO NA VIDA DAS CRIANÇAS 

Foi feito um esforço para entender o conjunto de dados obtidos de uma maneira articulada, 
tanto no que diz respeito aos vários momentos que compõem o cotidiano das clianças 
escola, trabalho, brincadeiras - como relacionando o trabalho infantil com fenômenos sociais 
mais abrangentes. 

Quem são os trahalhadores 

Entre os pesquisados, a maioria é de meninos, sem que haja, entretanto, diferenças notáveis 
entre os sexos no que diz respeito aos estudos, ao trabalho e às idéias . 

.Mais de 70% das crianças, com exceção daquelas entrevistadas em Recife, onde o percentual 
;é pouco maior que SO~'o~ estão abaixo da idade em que o trabalho é pern1itido por lei. Em 
.outras palavras, a grande maioria das crianças entrevistadas não deveria estar trabalhando enl 
çjualquer circunstànci<!. . 

~sse fato é ainda mais chocante quando Sê. constata que ~S$~S trabalhadores 11.10 s<"k) ~riallç<l:' 
,de rua: tem casa. familia constituída e ITeqüentarn regularmente a escola. Em todas~~!s 
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DIEESE - Trabalho lnfantil- Abril/97 hllp://www.diccsc.org.brlcspl~ I abr97.btn: 

cidades, exceto em Belém, mais da metade vive com pai, mãe e irmãos, todos morando , 
juntos, 

Outro dado surpreendente, em vista do argumento freqüente de que criança trabalh!l no lugar 
çlos pais, é que a grande maioria.destes trabalha. No caso dos homens, o percentual está I 

,sempre acima de 70%. A proporção de mães no mercado<oe'trabalho é, na maior párte dás 
vezes, acima de 60%. Além disso, em quatro das cidades pesquisadas, em torno da metade 
'9as crianças tem pai e mãe tr?bálhando.,O maior índice chega a 71% e o menor percentual'é, 
um terço das crianças com pai e mãe trabalhando. . 

As ocupações dos pais e mães dos entrevistados são, em sua maioria, tipicamente urbanas, 
apresentando lima grande variedade, tanto no que diz respeito à qualificação necessária para 
seu exercício, como à remuneração habitualmente a elas atribuídas. Assim, tem-se garis e 
professores, íàxineiras e gerentes, entre muitos outros. Essa diversidade, aparentemente, não 
influi no fato de seus filhos trabalharem. O que fica patente pelos resultados da pesquisa é 
que há uma semelhança notável nos motivos, justificativas e na idade de ingresso no mercado 
de trabalho de crianças provenientes de famílias muito diferentes. Parece que as pressões da 
vida moderna, e a opção pelo trabalho dos filhos como solução para muitas delas, 
predominam sobre as eventuais diferenças de setores ou grupos sociais. 

Pelas respostas das crianças entrevistadas, apenas um pequeno número vive em casas de um 
só cômodo, que é ao mesmo tempo sala, quarto e cozinha. Mais da metade tem moradias 
com um ou dois dormitórios, e um terço, e em algumas cidades até um pouco mais, moram 
em sala e tres Oll mais quartos. Várias casas têm outras dependências, como garagens, 
varandas ou áreas de serviço. De um modo geral. as condições de moradia dos entrevistados 
são bastante razoáveis. 

Os dados até agora apresentados não justificariam a necessidade de trabalho dos 
entrevistados. São crianças que estudam, têm hábitos urbanos, moram com a família em 
casas relativamente cômodas, em grandes cidades do pais. 

Chega-se, então, ao que parece ser a motivação mais imediata para a entrada dessas crianças 
no mercado de trabalho. Não foi possível calcular a renda familiar dos entrevistados, já que, 
em todas as cidades, a grande maioria não sabe quanto ganham seus pais e um número 
também expressivo, embora menor, não conhece a renda de suas mães. 

Entretanto, os rendimentos informados apontam para uma das prováveis causas do trabalho 
int:'lntil. A pesquisa realizou-se em outubro e novembro de ] 995, com exceção de São Paulo, 
onde foi a campo em maio de 1996. No primeiro caso, o salário mínimo vigente era de R$ 
100,00 e o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE para lima fhmília de dois 
adultos e duas crianças equivalja, no mês de novembro, R$ 742,41. Na época da pesquisa na 
capital paulista, o salário mínimo valia R$ 112,00 c um salúrio mínimo necessário estimado 
pelo DrEESE, R$ 801,95. 

Quando SE' analisam as curvas de relldimelltos de pais e ndes em todas as cidades. 
indepenclentl.'mente de eventuais v<lriaçõE's. constata-sê' que os p~lis ganham muito pouco e as 
mães Illenüs ainda. :\$ nlai\.)res conCêll1 raç{íes estão nas I:lixas mais baix3s. com grande parte 
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dos país ganhando entre um e dois salários e o maior grupo de mães recebendo até um 
salário mínimo. 

Em outras palavras, de um lado, se impõe a necessidade de complementação da renda 
familiar. De outro, como o trabalho do chefe da família é ainda considerado o essencial , 
aquele que sustenta a família, cônjuge e filhos menores aceitam trabalhar por uma 
remuneração que, embora imprescindível, representa um percentual muito pequeno da renda 
familiar. 

Qual é o trabalho 

o trabalho que tàzem as crianças entrevistadas é trabalho de adulto, é trabalho que qualquer 
adult~fàz normalmente, ou seja, não é mais leve, menos peligoso ou menos insalubre pelo 
fato de ser feito por crianças. 

o termo "ajuda", que aparece em várias descrições, como "ajuda a mãe a vender na feira", 
ou "ajuda o pai na oficina", pode ser enganoso ao identificar, como própria de crianças, uma 
atividade que no mundo de trabalho adulto corresponde à fimção de ajudante. 

o trabalho infàntil pesquisado é exercido em todos os setores da economia, predominando, 
entretanto, naqueles em que é mais Iacil burlar a lei, dado o alto grau de precarização em que 
se encontram as relações de trabalho. Os serviços em geral, um certo tipo de comércio e o 
trabalho em casa de família estão nesse caso. 

Diretamente relacionado a essa precariedade, provocada pela desregulamentação do 
mercado de trabalho, mas também pela falta de fiscalização, e,stá o grande número de 
crianças de todas as idades, e em todas as cidades, que são empregadas em tlmlas. Esses 
estabelecimentos, regularmente constituídos, têm em seu corpo de funcionários crianças com 
menos de catorze anos, trabalhando no lugar de adultos. Não se trata de trabalho para a 
familia, também não justificado, porém mais fácil de ser entendido, mas de serviço 
contratado no mercado de trabalho. 

É claro que nessas condiçôes quase ninguém tem carteira assinada. Mas não se trata aqui de 
reclamar o não cumplimento da legislação trabalhista. O estatuto que proíbe o trabalho 
infàntil antes dos catorze anos antecede as leis do trabalho ou, em outras pala\ITas, a 
legislação trabalhista não se aplica a menores de catorze anos, por nào lhes ser pennitido 
exercer qualquer tipo de trabalho. 

Outro fato notável é o percentual de crianças trabalhando na rua, em tomo dos 20~:ó na 
maioria das cidades. Ora. sabe-se que as rllas das grandes cidadt's. respeitadas as devidas 
diferenças, não são de um modo geral o lugar mais apropriado para crianças (a maioria com 
menos de catorze anos) passarem várias hor:lS por dia. Vale lembrar que um dos motivos 
ak"gados para justiticar o trabalho intàntil t' que trabalhar ~ melhor que estar na rua. i\1as. se 
a rua ,'~ pt'rigosa. tnntll para a segurança thica C0l110 para {) desel1\'olvimento social de 
crianças. o que ,ÍlIstitica o trabalht) nas fl.lJ::(' 
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Tabela] - Onde as crianças trabalham - 1995/96 - (em %) 

I~ Finna Rua Ca!!aI II I11 

l1elém 26I 13 II 44 I 
IRecife 18 11 

20II I 15 

IGoiânia 11 38 II 13 I 33 

IBelo Horízoutc II 38 II 18 I 42 

ISão Paulo 41 17 18II II 1I I 
Iporto Alegre I 60 II 21 I 14 

Elaboraçi'io: DJEESE. 

A iniciação no mundo do trabalho se dá cedo para uma grande parte das crianças 
entrevistadas. Entre um quarto e um terço delas, dependendo da cidade, começaram a 
trabalhar antes dos dez anos, o que faz com que muitas crianças já trabalhem há vários anos. 
Chama a atenção, por outro lado, não haver diferenças significativas, em função da idade, 
entre tipo de trabalho, jornada e remuneração. 

Uma idéia recorrente no discurso a favor do trabalho infantil é sua função como aprendizado 
e qualificação. Fala-se muito do trabalho pedagógico voltado não para a produção de bens e 
serviços, mas para a fonnação profissional da criança. A pesquisa realizada desmente de 
forma categórica esse fato. O trabalho das crianças entrevistadas não se distingue de 
qualquer trabalho de adultos, acrescenta nada ou muito pouco à educação profissional, além 
de ocupar o tempo que deveria ser dedicado aos estudos ou a brincadeiras, considerados 
hoje como fundamentais para uma boa performance profissional do adulto. 

Em todas as cidades pesquisadas, mais de 60% das crianças trabalham quatro horas, ou mais, 
por dia. Esse percentual chega a 82% em um dos casos. ~'lais ainda, em todas as cidades 
foram registradas jornadas diárias que ultrapassam as oito horas habituais do mundo de 
trabalho adulto de hoje. 

A segunda referência de jornada é o número de dias trabalhados por semana. Apenas lima 
pequena parte das crianças trabalha menos de cinco dias. A maioria trabalha cinco dias e um 
pequeno grupo ultrapassa a chamada semana inglesa, trabalhal1d~) seis ou sete dias na 
semana. 

Finalmente, três situuçôes que agravam as condições em que o trabalho dos enrrevistados é 
ê:-;.ercido uma parte das crianças trabalha em tempo integraL outr;'! p;'!rtl' 1:1Z trabalho 
noturno ~ um lerú'iro grupl1 trabalha I.:'tn tempo integral qu~ indui uma parte da jornada <1 
noite. 
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Essas características do trabalho infantil pesquisado - longas jornadas, mais de cinco dias 
trabalhados na semana, trabalho noturno e em tempo integral - atestam o caráter penoso do 
trabalho exercido por grande parte dos entrevistados. 

Tabela 2 - Jornada diária de trabalho - 1995/96 - (em %) 

ICidade 

IBelém 

IRecife 

IGoiânia 

IBelo Horizonte 

ISão P,lUlo 

IPorto Alegre 

I1 

II 

I1 

II 

II 
11 

II 

Mais de 7 até 12 horas 

23 

20 

26 

9 

28 

16 

1I 

1I 

1I 

1I 

II 

11 

I1 

Jntegrlll, incluindo trabalho noturno 

20 

14 

15 

18 

12 

17 

I 

I 

I 

Eluboraçôo: DJEESE. 

É muito díficil falar com tranqüilidade dos rendimentos que o trabalho infantil proporc.iona. 
Em todas as capitais pesquisadas variaram de 55% a 71 % os percentuais de crianças 
ganhando até um salário mínimo. Porto Alegre e Belo Horizonte são as cidades em que as 
crianças ganham mais. Para completar o quadro, as crianças que ganham até meio salário 
mínimo por mês vão de 29% em Belo Horizonte a 50% em São Paulo. 

Tabela 3 - Remuneração - 1995/96 - (em O,~) 

ICidade 11 Até meio salário mínimo De meio a um slllário mínimo 

~Bclém 11 42 25 

IRecife 11 40 24 

IGoiânia I1 40 II 31 

IBeJo Horizonte II :;9 II 28 

ISão Paulo II 
-'")
).:. 

11 20 

!Purtu Ak~fT II 36 II 19 
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Cabe aqui lima observação semelhante àquela já feita em relação ao registro em carteira. Não 
se trata de reivindicar o pagamento previsto em lei para crianças trabalhadoras. O que se 
quer é o fim desse trabalho. Entretanto, é impossível deixar de ressaltar a vergonhosa 
e;<ploração de crianças que fazem trabalho de adulto, cumprem longas jornadas diúrias e 
semanais, não têm qualquer tipo de proteção legal, tudo isso para receber uma remuneração 
indigna sob qualquer ponto de vista. 

A grande maioria das crianças não tira férias do trabalho. Uma boa parte delas até alimenta 
sua jornada durante as férias escolares. Também, nesse caso, sem deixar de constatar mais 
essa fOnTIa de exploração, é bom lembrar que, antes de férias do trabalho, as crianças têm 
direito por lei a somente estudar até os catorze anos. 

Por último, poucas crianças tiveram algum tipo de doença ou acidente que possam ser 
atribuídos diretamente ao trabalho. Entretanto, um trabalho exercido por longos anos, desde 
muito cedo, durante muitas horas por dia, aeaba prejudicando o desenvolvimento físico, 
psieolóbTÍco, intelectual e sodal das crianças. Vale lembrar, nesse caso, o estudo indiano que 
acompanha e registra o desenvolvimento fisico de crianças trabalhadoras e daquelas que 
apenas estudam, mosirando urna evidente desvantagem para a primeiras. 

Como vão os estudos c o lazer 

Os estudos e o lazer vão mal para as c.rianças entrevistadas. 

Em relação à escola, a primeira indicação de que as coisas não vão bem são os altíssimos 
índices de repetência encontrados e a conseqüente defasagem série/idade. A cidade com ° 
menor percentual de repetentes é Belo Horizonte, onde a metade já repetiu. São Paulo, 
Pono Ale!.!re e Goiània têm índices acima de 60% e em Bdém e Recife o percentual cios 
entrevistados que já repetiu de ano ultrapassa os 70%. 

Tabc\a 4 - Repetência - 1995/96 - (em ~l,)) 

ICidade Repetência I 
IBelém 74 I 
IRecife 76 I
!Goi,lnia I 62 I 
IBelo Horizonte 

11 
51 I 

ISiio P;IU lo 
11 

().' " .;; I 
IpOl1(1 ..\I,·gr~ 

11 
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Gráfico 1 

Idade em percentual 

Gráfiço 2 

Série em percentual 

o que se mediu na pesquisa foi o percentual de repetentes entre as crianças entrevistadas. As 
estatísticas dos órgãos de educação medem o percentual de repetentes em um ano letivo. 
Embora não seja o mesmo universo, chama a atenção o fato de que, em quase todas as 
cidades, as estatísticas oficiais de repetência cheguem no máximo a 20%, muito longe dos 
percentuais encontrados na pesquisa. A exceção é Belo Horizonte, onde os números oficiais 
e os resultados encontrados estão bem próximos. (4) Essa disparidade pode sugerir o 
aumento da repetência em um universo exclusivo de crianças trabalhadoras ou então a pouca 
confiabilidade dos dados oficiais. 

Ao mesmo tempo, a comparação entre a distribuição etária e por série mostra que não passar 
de ano não é um acontecimento sinh'Ular na trajetória escolar dos entrevistados. Muitas 
crianças acumulam repetencias, o que toma o aprendizado cada vez mais dificil. 

Ficou evidente, ainda pelos resultados da pesquisa, que as causas dessa situação têm duas 
origens: o próprio sistema educacional e o trabalho exercido na inrancia. 

No primeiro caso, as crianças entrevistadas localizam o problema citando a fàlta de interesse 
e a dificuldade em aprender como os principais motivos para a repetência. 

Ora, lima escola que não provoca interesse no aluno e onde aprender é muito difici), 
evidentemente, não está cumprindo sua função educadora e deve ser responsabilizada, pelo 
menos em parte, pelo fraco desempenho de seus alunos. Nas palavras das próprias crianças, 
estudar é bom, mas a escola é pouco interessante. 

O mesmo problema, a dificuldade que um grande número de crianç.as trabalhadoras tem em 
acompanhar os estudos. também está diretamente relacionado ao trabalho e a pesquisa 
encontrou várias pistas nesse sentido. 

A mais impOliante é o tempo que a criança dedica aos estudos. Com exceção de Porto 
Alegre, em todas as cidades havia crianças estudando à noite, independentemente da idade. E 
sabido que, além de ~er proibida a fi'eqüéncia a cursos notllrnos ilntes dl)~ catür7.e· anos, essa 
não ea melhor situ:-lç:10 para o aprelldiz~1do. Por outro lado. ebem prov;1"d qlle a Op~~:10 
pelo noturno tenha sido determinada pelo horário de trabalho da criança. 
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Ainda em relação ao tempo dedicado aos estudos, a pesquisa mostrou que mais da metade 
das crianças, em todas as cidades, não tem tempo ou regularidade para estudar e fazer suas 
lições de casa. Um grupo de crianças, que em algumas cidades é bastante expressivo em 
termos numéricos, relata que o trabalho impede o estudo para além do período na escola. 

As outras atividades fundamentais do ser humano na infância são o jogo, a brincadeira, o 
esporte. É nesses momentos que a criança desenvolve de fonna espontânea e livre, ou 
orientada, a imaginação, a criatividade, o relacionamento em grupo, a convivência com a 
diversidade. 

A maioria das crianças que trabalha tem muito pouco tempo e oportunidade para brincar ou 
praticar esportes. Seu dia é preenchido pela escola, pouco interessante e nada motivadora, e 
pelo trabalho repetitivo e não qualificado. Sobra muito pouco espaço para a diversão. 
Alguns só brincam TIas folgas e fins de semana, por falta de tempo, confirmando LI influência 
perniciosa do trabalho em seu cotidiano. 

Em um mundo em transformação, onde as incertezas são muitas, uma das poucas 
unanimidades é o papel da educação como elemento básico para o sucesso profissional nu 
vida adulta. Quais serão então as conseqüências, para um país como o Brasil, de uma política 
que não privilegia de fato a educação e que faz vista grossa para o trabalho na infància, que 
atrapalha o aprendizado e que, no limite, provoca o abandono da escola? 

Tabela 5 - Quando as crianças brincam - 1995/96 - (em %) 

ICidade Fim de sem~m.l Não brinc~lII II I 
"0IBelém II .,)J 9 I11 

II{CcifC 31 1711 11 I 
ICoiiinia 38 1711 

I I11
IBelo Horizonte 52 1611 

.}Ilsãn P,mlo 47 r'I1 11
~.-._ ___ • ___,< 0_' .,_ ...-- _.. - - ~ .~ ~ _. ~ . , ",." --,-,- .' .~,._~- . .._-~ --.' . .. ... . -_ ... ,-, ~_ .. ....,. ~ .. ... ~ I._----,_._~._.~._-~ ~ ~._ 

II P0l10 Akgre IL 29 1211 

I",; '::'.~ . I • 
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jornada e u trabalbo el.ercidü, a pequena ri;:Jr!uJ}l.::raçào que recebem e o prejuiLo,Cjlliê l0m.nOt> 
(;~ludos, é preciso procurar razões fora do trabalhoocJ!l:si para essa una,n)midadcl 

Os motivos alegados para gostar de trabalhar já foram \listas em cada cidade, mas vale a 
pena re<.:uperú-Ios com um enfuque uiferenle. De ol1lk vem essas idéias? Quem disse que 
efianya precisa trabalhar para ajuddr t.:ill casa? Pur 4ue é divertidu trabalhar? PUl qu~ I:::'SI: 
I ' " • l- 'o,.. - , . lO 1 '1
d WJ(!IIIi) \lut! eXJgi:: ao POUC,t quall!lca\ao c V1S(0 como íiprt!{l( lúlUO; 

É muito dificil encontrar razões concretas e objetivas para explicar essas idéias. No primeiro 
ca::;o, há uma evidellle distorçãu du lugar da <.:rianya lia sOl.:icdad~, ílllpulalldu-se a da o pupd 
de provedor (ou co-provedor) da f.lmília. substituindo em parte a função dos adultos. Não se 
pode subestimar a 11l.!<':l!ssidmle finHn<.:eir~l, mas l! prcL:iso perguntar se o trabalho infantil ti ti 

única alternativa para satisf.1zê-Ia. E necessário lembrar, ainda, que essas questões devem ser 
dist:utidas do ponto d~ vista sOl:iall:: não individual, ou seja, nao é a nunília que invenla u 
t((toalho iili~1ílti! ~umu $UiU~~10 par;;t (;0H:pl::.m:;:lit~1l a r~i1d;..;.. O qut:: eb faL. ~ lIliliL.:tr 1):> :n~io$ 

• • 9 'J ~ , '" ,jçgllnnauus SOClí.tlflit:1ik~ plírti resOlveI o plllUlem,i.. 

o :>egundo llIotivu para gO)lar lIe lraoailJ<lI lembra um puuco aquela fhtst: eOIIIlllll t::lll 
pará-cho,f!ue de caminhão que diz: "Não tenho tudo que gosto mas gosto de tudo que 
íenho". E a felicidade conformada pela realidade. De qualquer modo, não se pode esquecer 
(pJi;: áS grdiides cidades oferecem às crianças de baixa renda um coUdiano pobre e sem graça 
com poucas oportülüdadcs dê divcrtimento Oll esporte. 

Finalmente talvez a !7rande mistificacão esteia na idéia de oue o trabalho exercido nelas 
' ~ '- 3 J J 1 

crialH;a~, é um lipo de <lpn~lll.!izatlo e Ljue, por esse moli',-u, podl:: C)l:!r privih.:gimlu elll 

detrimento dos estudos. É a \lisão mais arraigada, porque é parte de uma construç.ão secular 
em torno dos beneficios do trabalho e, hoje em dia, ironi<.:amenk, a mais equivocada, em 
virtude dos reollisitos educacionais flue o trabalho contemp0f:lneo exige. 

o trabalho justificado como alternativa aos perigos e violencia das ruas e o trabalho como 
obediência aus pais pmh.·m ser melhor cumpreendidos porque em ambos os casos hú um 
imperativo real levando as crianças a trabalhar. 

o f,1to de c.rianças e fhmílias dividirem entre si a responsabilidade pela decisão de entrar no 
mercado de trabalho mostra que a sociedade, como um todo, legitima essa resolução. \Tais 

~ .' • " t ~ ~ •ajnda, ~5i,,:t pcSQÚi$,l, ~:in 5:'::1$ (;apitaiS Cú:l1 C:8.racter1.5t:CâS úiier(:iiteS, apl1i1ta un~~~l 
•.•." '.':' \.'! ~I ... ""~'~'~f"!~""I'~"'" ~ .... ', .~i.,,-~ .-1:·, ... "_ ....... j •• :!~-. ::.". ; . ..!.~~: ..-•.-, ,o<.?)!;~,*, .._ 0"",,\ í'·.';~·~''i:l~.,.,.

ii;;pi';";~,:)jl;;t(... ;dt,. ~l""IJt'\"..'ltUll""Ü Ui...! ~Iu", Ul ..~._ ''''~'J';'\"..l\.'--i ti,.) n.i.\..lu.~' t\..lu,tvu.:'I' 1,.4'--' ,1 ..H.:UllU~t. 

Em vista desses argumentos, não é surpreendente que pouquíssimas clianças queiram parar 
,1,. i .. ·.,t)·'I'l,·'I" E"ll"'l:ll'[l' p"",~ ""'''L'''l'') "1"L'p·'J·"sll·f~, ... J "LI" 1·'11"'I'l~:"i" "''''Lll\'~l':tllUli) l'll','l 'lld~I!I·iõl•...; ...... " .. ~" ,••• (~. -... "."" ... ~ ",~""''':)''·''"'r'''''\''!.'''''~''':::::'' \".1- \,. ••• ~""'") ... ~"·"'-'T"""'·.""''"'' .0"" ,.••• \,. .. " ~ ".. "'~ 

qllê deveria ser normal mas flm~ se torna. cada vez mais. idt'al. Diz qlle ~ostaria de nJo 
() !!..ll\.tl11u ....' 

• > II 

~i:":~ Udt)aHl~ll l~~HtJ~L 

. '. \, 
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Cidade 

Belém 

Recife ====II~=...;4.;;.3== 
52 
49 

41 

i Porto Ale 33 O 

Elaboração: DJEESE. 

Foi na questão sobre se crianças devem, ou não, trabalhar antes dos catorze anos que se 
esteve mais próximo de uma crítica ao trabalho infantil. Uma grande parte das crianças se 
posicionou contra o trabalho antes dos catorze anos, apesar de declararem que gostam de 
trabalhar. Talvez seja mais fácil ser contra o trabalho infantil em tese, como princípio, do 
que negar o próprio trabalho. Os motivos para não trabalhar são aqueles que recuperam a 
infância perdida: estudar, brincar, ficar livre. 

Os sonhos de futuro profissional da maioria das crianças entrevistadas são a realidade de 
crianças ricas no Brasil. Pretendem uma profissão com diploma universitário. 

POR QUE AS CRIANÇAS TRABALHAM 

Essa parte do estudo procura refletir sobre as relações entre o trabalho de crianças e 
fenômenos sociais mais abrangentes, discutindo algumas causas sociais e econômicas do 
trabalho infantil. Comenta-se ainda por que o trabalho pesquisado e discutido ao longo desse 
relatório é tolerado e muitas vezes incentivado pela sociedade. 

Algumas causas do trabalho infantil '. '.. 

A primeira causa para o trabalho de crianças é, sem dúvida alguma, a cnmmosa 
concentração da renda em nosso país. O Brasil tem hoje uma das piores distribuições de 
renda do planeta. Esse fato se expressa nos baixos salários, nos índices de desemprego, no 
número de excluídos vivendo à margem da sociedade e abaixo das linhas de pobreza 
convencionais, nos alarmantes indicadores de educação, saúde, mortalidade infantil, 
esperança de vida e, como não podia deixar de ser, no grande número de crianças de cinco 
a catorze anos trabalhando, quase 5 milhões segundo os dados mais recentes. (5) 

A concentração da renda no Brasil teve, como elementos agravantes, a alta inflação, que 
durante décadas corroeu a maior parte dos rendimentos do trabalho, e uma série de políticas 
econômicas contendo medidas de arrocho salarial. 

Com os.salários cada vez mais baixos e o custo de vida cada vez mais alto, as famíli~s 
pobres e até as' chamadas remediadas adotaram uma das estratégias mais conhecidas· para 
.superar as limitações de rendimentos individuais extremamente, baixos: ...o.ingresso no 
mercado de trabalho do maior número possível de membros da família. Essa medida leva. no 
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limite, ao trabalho de crianças como última tentativa de aumentar a renda familiar. . 

o efeito benéfico da recente, estabilização dos preços sobre. a ,distribuição_dª-.renda_éi 

,c!,ntrapalançadp.. p'or_> .saláIjQ~~jnsuficientes,,,"pela, crescente .. pr:ecarização _ das _relações _de 
Jt:abalho e por índices alarmantes . .9..e desemprego; I>.or, isso"as famílias continuam. mandando_ 
Lseus filh9S ~o.trabaJ.hQ.:.. 

o.que;,.deve.. serdiscut!do,- nesse .caso, é se, o trabalho.,infantil é a única, a mais fácil e,J 
principalmente, a mais indicad<Lopção para complementac a renda e, .o._que é muito 
importante" a eficácia dessa estratégia. 

Não é possível que não se encontre outro meio para chegar a um patamar de renda 
adequado às necessidades básicas do indivíduo. O aumento gradativo do salário minimo, a 
distribuição eqüitativa da produtividade entre capital, trabalhadores e consumidores, uma 
política de renda mínima, bolsas escolares, políticas de geração de emprego e renda são 
apenas algumas das medidas que podem substituir com vantagem o trabalho infantil em sua 
tarefa de aumentar a renda da família. 

Comparando-se à eficácia dessas medidas, o trabalho de crianças, como ajuda financeira, 
pode ser descartado, de imediato, em vista de seu pequeno aporte ao orçamento familiar. 
Qualquer uma dessas políticas traz, a médio e longo prazos, resultados mais efetivos e 
duradouros. 

Além disso, quando se verifica o que significam para um pais uma ou duas gerações mal 
preparadas para o futuro, o trabalho de milhões de crianças assume sua verdadeira face. É o 
pior investimento que um país pode fazer para enfrentar um mundo competitivo, onde a 
escolaridade e qualificação da população são fatores fundamentais para o que se chama hoje 
de produtividade sistêmica. 

Uma segunda causa importante e estrutural para crianças trabalharem no Brasil~_a.falta ..deJ 
uma política govemamen.tal para a educação, que considere o .desenvolv,imentojl)faIltil para' 
além do aprendizado escolar. Não se concebe em nosso país a educação de modo,integral •..' 
contribuindo para o crescimento não só intelectual mas também fisico, p,sicQI~gico_~_ ~oci~1 
das crianças, sendo dessa forma um instrumento essencial para a construção da cidadania ...: 

Na ausência dessa política, os pais procuram o trabalho como meio de promover o 
desenvolvimento infantil e levar seus filhos à maturidade. Além disso, também por falta de 
uma política educacional integral, as crianças pobres não têm um espaço nas grandes 
cidades, hoje violentas e perigosas, para estudar, praticar esportes, brincar, aprender línguas, 
música, computação. Um lugar onde possam ser orientadas por profissionais da educação e 
estar em segurança durante o tempo em que não estão na escola, Não é de se admirar que a 
tàmília pretIra uma criança trabalhando, em local e horário conhecidos, do que fazendo sabe
se lá o que na rua, 

Uma terceira causa para o aumento do número de crianças trabalhando são. as. recent~s 
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transformações no mundo do trabalho. A rápida e crescente. precarização ..de_telações.~e 
90ndições de trabalho abre brechas por onde se insinua o trabalho infantil. O exercício 
regulamentado de uma profissão; em condições acordadas entre patrões e_ empregad~s 
.adultos, representados por suas entidades de classe, dificulta o trabalho precário e sua forma' 
mais perversa que é o trabalho infantil: 

Por último, não se pode deixar de mencionar os séculos de construção de uma ideologia do 
trabalho que considera essa atividade como a mais..::.nobre exercida pelo homem, como 
panacéia para todos os males, como remissão para o crime e a .marginalidade, como· única 
forma legítima de aquisição de riquezas e de acesso aos meios de vida. É escola.de vida para . 
os jovens e motivo de orgulho para.os mais velhos. --../ 

Essa ideologia não discute se todo trabalho é bom para qualquer pessoa, 
independentemente de sua natureza leve ou penosa, inócua ou perigosa, saudável ou 
insalubre. Não se discrimina entre aqueles que devem e podem trabalhar e os outros para 
quem o trabalho deve ser optativo ou proibido, como doentes, velhos e crianças. 

~e o trabalho fosse o que essa ideologia proclama, também os filhos de farnilias_rica~ 
passariam sua infância trabalhando. Mas são os pobres que lançam mão do recurso e dq. 
<:U'gumento moral do trabalho. Ao mesmo tempo que é estr~tégia de sobrevivência, Q' 

trabalho ..........- infantil é também estratégia de 
",.-

inserção' ;social das fanúlias pobres; .não . 

~lJ.opriamente miseráyeis apesar da baixíssima renda, mas excluídas de toda e . qualquer' 
oportunidadeJ0cial; . 

É apenas no discurso, e como ideal a ser atingido, que o trabalho aparece como a atividade 
mais nobre da humanidade. Na realidade, o trabalho é necessidade vital para alguns e forma 
eficaz de exploração para outros. 

O trabalho de crianças hoje, em sua forma contemporânea é, de um modo ou de outro, 
determinado por essas causas estruturais e sua erradicação depende, em grande parte, da 
solução ou transformação desses determinantes. 

O trabalho tolerado 

Nos últimos tempos, os meios de comunicação no Brasil têm mostrado crianças trabalhando 
em situações consideradas inadequadas até para adultos. É o trabalho no corte da cana, na 
produção do sisal e da erva-mate, nas carvoarias, na produção de calçados, entre vários 
outros. Não é só o trabalho em si, penoso, insalubre e perigoso, que choca a sociedade, mas 
também as condições em que é exercido com jornadas longuíssimas e remuneração 
inexistente, ou perto disso. 

Esse tipo de trabalho, que, com razão, a sociedade repudia como intolerável, tira crianças da 
escola, mutila física e socialmente e leva uma parte da população infantil brasileira de volta 
aos piores momentos do século XV1Il. É como se não houvesse existido toda a trajetória de 
luta e conquista de direitos pelos trabalhadores ao longo dos últimos séculos. A cena de uma 
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criança de dez anos carregando nas costas fardos de erva-mate com até 130 kg, durante 
oito, dez, doze horas por dia, causa uma indignação, infelizmente pouco comum nos dias de 
hoje. 

A desfaçatez com que empregadores ou intermediários desse trabalho justificam e defendem 
sua existência e continuidade, alegando as necessidades da própria criança e de sua família, 
torna mais fácil o repúdio e faz com que se procure uma solução imediata, que interrompa o 
círculo vicioso miséria-trabalho-miséria. 

Os dados que a pesquisa nas seis capitais apresenta são muito diferentes do quadro anterior. 
Como se viu, as crianças entrevistadas têm atividades usuais do meio urbano, vendas, seja 
em balcão ou na rua, serviços pessoais e doméstico, serviços especializados, entrega de 
encomendas, são ajudantes de produção na indústria leve ou artesanato, serviços de 
segurança, serviço de escritório, entre outros. 

Uma criança pobre trabalhando nessas condições não provoca, hoje em dia, nem surpresa, 
nem indignação nos habitantes de grandes cidades brasileiras. Aliás, o que se sente é um 
certo alívio por não estarem pedindo dinheiro nos sinais de trânsito, cheirando cola pelas 
praças, dormindo embaixo dos viadutos. E se atribui ao trabalho que a criança exerce a 
responsabilidade pelo milagre de tirá-la da rua e inseri-la, desde já, no bom caminho. 

Como nenhum daqueles serviços é considerado penoso, perigoso ou insalubre, o fato de 
serem exercidos por crianças, que deveriam estar estudando ou brincando, é rapidamente 
naturalizado pela sociedade, incorporando-se ao cotidiano das cidades. 

Os dados da pesquisa sobre trabalho infantil em Belém, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, 
São Paulo e Porto Alegre mostram que quase todas as crianças entrevistadas estão 
defasadas nos estudos, não se interessam pela escola, não brincam regularmente, não 
praticam esportes, enfim não estão se desenvolvendo de forma harmoniosa para chegar à 
idade adulta preparadas para a vida. 

Mostram, ainda, que o trabalho exercido pelas crianças não lhes dá o tipo de aprendizado 
que se considera importante hoje em dia para a inserção no mercado de trabalho adulto. 
Pelo contrário, é responsável, em parte, por tirar de crianças pobres a grande oportunidade 
que têm de se igualar no futuro a jovens de classe média e alta. O trabalho na inf'ancia, em 
vez ser o instrumento de capacitação que a sociedade lhe atribui, acaba se tomando mais 
uma forma de reprodução e aprofundamento da desigualdade social existente. 

Diante desse quadro, é possível que esse tipo de trabalho, tolerado e, tantas vezes, 
incentivado pela sociedade, seja a médio e longo prazos, tão nocivo quanto aquele 
considerado intolerável e, imediatamente, repudiado por todos. 

Crianças que passam cinco, seis, sete ou mais horas por dia trabalhando durante, pelo 
menos, cinco dias na semana também estão sendo derbmladas, embora a mutilação não seja 
de imediato evidente. É mais dificil perceber as conseqüencias que tem, no longo prazo, esse 
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tipo de trabalho infantil. Os resultados são crianças mal preparadas para ocupar seu lugar no 
mundo de adultos, do ponto de vista fisico, intelectual, psicológico e social. 

São crianças que vão adquirindo uma visão distorcida de mundo onde uma das atribuições 
da infância é complementar ou prover a renda da família através do trabalho. Mais que isso, 
como adultos talvez continue não lhes ocorrendo exigir da sociedade o direito a uma renda 
adequada que permita a seus próprios filhos não trabalhar. 

A pesquisa realizada em seis capitais brasileiras leva a uma pergunta e a uma reflexão que a 
sociedade como um todo precisa enfrentar: o trabalho infantiJ que aparentemente não é 
penoso, insalubre ou perigoso, que é feito por crianças que não estão fora da escola, que 
não aparece no dia-a-dia, pois já foi naturalizado, esse trabalho pode ser tolerado ou é tão 
nocivo e prejudicial à criança e à sociedade que deve ser combatido? 

A construção de uma sociedade de cidadãos responsáveis e bem formados implica a 
necessidade urgente de iniciar essa discussão. Porque criança que trabalha não se prepara 
para o futuro. 

O problema do trabalho infantil não se resolve em si mesmo. Ele deve ser tratado como 
parte das graves questões que o país enfrenta em termos de renda, emprego e precarização 
do trabalho, políticas educacionais, de saúde e culturais. Mas o fundamental é partir do 
princípio de que o trabalho de crianças não é solução para qualquer problema. O trabalho 
infantil é em si um problema. 

I. Utilizou-se o tenno criança para indicar pessoas até quinze anos de acordo 
com a classificação da Organização Internacional do Trabalho (01T) - para 
questões relativas ao trabalho. 

2. Apenas o trabalho de aprendiz é permitido aos doze e treze anos. Uma 
proposta do Executivo, enviada ao Congresso Nacional recentemente, 
recomenda sua extinção. 

3. PNADIIBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 

4. Não foi possível encontrar o dado para Porto Alegre. 

5. PNAD/93. 
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Júlio Assllll1pção Malhadasl~~~_~~~~~~~~~~~dll 

() ESTADO 
DEMDCRÁTICD DE 
DIREITO E AS 
RESTRiÇÕES À-LEGISLAÇAO DE· 
URGÊNCIA PELD PODER 

EXECUTIVO 
Júnia Marise Lana de Rossi 
J/líza do '{i'ilhall/O da 10" NI!Kli/o 

INTROI>tJÇÃO: 
A m~diúa prO\isúria, adotada pelo cOllstituinte de ItJl-:X, 

praLícamclllc reprodu/. a disciplilla dos decr~/i-/egge, 
iust itllído::; pela COllstituiç;IO da República Italialla de ItJ-l 7 
COJllO cOlltrapollto ;'\S re!iistências d~lIIocr;íticas ao 
lnstllllllelltocontelllpiauo no art.3", inciso lI: da Lci n"IOO, 
de j 1.01.1 ')2(" dc procedência li\!icista. 

Com efeito, díspôe o ar\. 77. da COJlstituiç:lo 1\:nin5ular: 
"I{ (,OVCrl/1I 111111 pmi. SCIIZII rldep,azilil!C de/h' ( 'IIIIIC/'i', 

e/l/ilnllre decreli efle IIhhilll/OI'II/lIre di h:g..l!.c onlilluria. 
Ouando in casi straordillari di Ileccssitú cd lIrgell/.a. il 

GO\'~rno adotla. sollO la sua rcsponsabílítú. proV\'cdilllenti 
prowisori COII for/.a di lcggc, devc il gionlo stesso pl'cscntarli 
pcr la cotl\'ersionc allc Camerc che, anchc si sciollc. 50110 

appositmllentecOll\,ocate e si riulliscOllO cntro einque giorní. 
1decreti perc!ol/o 4jicacia sill c/a/l'inizio se 111111 SIIIIO 

cO/werlíli i/l/egg.e (,lIlro SCS.W1II1a .I!.iomi dal/a 10J'() I'uhhlica
zione. Le Ca/I/ere pOSSlI/lO /lllIavia I'egll/ore (;011 /egge i 
rappurti gi/lridid slIrli s/ll/a base dei decreli //0/1 COllverti/i . .. 

Asil1lilitude com o l\Ioddo italiano j:í roi inclusivc ol~iclO 
de pronunciamento por parte do Supremo Tribunal l'edcraL 

qllc nojl1lgallh.:llto(ll ADIN 11"21 HI/DF, relatoria do Ministro 
Moreira Alves, dci:\oll consignado: 

"Como sc vê, o con.slÍluinte brasileiro se adstringill. em 
ÍlUima ,UlÍllisc, li adaptar o tc:\to italiano ao pn:sidelH.:ialislllo 
(alude a Presidentc da Rcpública, ao invcs de ao GO\crno sob 
sua rcsponsabilidadc), a rcduzir o prazo de cOlI\ersúo, de 
sessenta para trinta dias, c a tornar impcral i \-;\. ao im'és dc 
f:lcllllativa. li disciplina do Congresso Nacional das relaçõcs 
juridicasdccorrentcs de lIIedí(L1S provisórias n:l0 I.:oll\ertidas 
ellllci. Direrenças lIIer;Ullcntc acidentais. qlle n:io illllll~m na 
naturCí'.a do instituIO." 

Ao que \105 parece, lanto ajuríspmdcncia quanto c.\pl\:ssi\'<l 
parecia da dOUlrina pÚlrÍa vêm 01\ i(bndo asp,:cto IIIlIÚ:UlIelllal 
na distinçilo cntre UlII e oulro ordCllalllento jmídico: (1 sistema 
de Go\'erno. A Itúlia adota o regime parlamentarista. Scguudo 
sua COlIstilniç:io. o Presidentc cUI República é eleito pelo 
Parlalllcnto e Icm a \'al idade dos aIos q\lC c.\(lL'Cle condiciollad;\ 
,lO reji:rclldlllll do COllselho dc Mi nislros: o Go\\.:rno éc.\cn.:ido 
pelo Prcsídclltcdcssc Conselho, que atua no limit~ da cOllliallça 
ohtida jllnto ús duas C:imaras (al1. l).q. 

N~ sistema italiano. o principio dCIIIOClútico"; [)1"Cs.:ryadn 
lia cdiç:l0 dos dec/'l!li-k'5!..l!.l' 1\;\0 só pela in 11 u(:nci ad,)s partidos 
políticos na elciçao do GO\'crno, lIIas sobretudo pela 
prerrogat iva de retirú-Io do poder. A responsahi I idade pela 
c.\pedic,:;\o dc tais aIos 1\onnati\'os dú margelll ;'1 queda do 
Gabillete e ú substillliç;1o do Presidcntc do COllselho. Trala
se de" /(/1 sistemai/lCIIi!tlslllllegillillla::iollt.I Iolíli(.1I {)(In' 

derivare. píllllOSIO cl1e dallaJiducia parlolllC/llllrC, dal/a 
capacilá di geslire il cOlllplessil'O I/Iercalo polílico, do\'(' {a 
Iiherti1 di scelta de/governo implica/a dalla sI/a n'S{)1 )JIsa/li!ilú 

polílica. .. (PlTRUZZELLA). 
Em vi11mle do amplo controle polílico a que S~ sujdta. a 

alividade normativa do E.\ccutivo é ente1\dida COlllO fllnç:1o 
ordinúria, c niio COIIIO dccorrência de situaçüo e.\cqx.:iollaL 
Essa cOllcepçüo 5': firma no caráter rcprescntat í\'O do 
Cio\'l:l'IIo. mantido cllqualllo n;lo rc\'ogad:l a lidúcia delegada 
pelo Parlamento. IlIe:\isle lIH.:canis\1lo sClllcllwlle ml siste\lla 
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brasileiro. no qual a expedição de medidas provisórias se 
i nsere na competência 1Il0nocrát ica do Presidente da 
RepúblicH. exaurindo-se sua responsabilidade pela remessa 
telllpest iva do te.\to ao Congresso Nacional. 

A adaptaç,10 de instituto próprio do regime parlamentar 
ao nosso sistellla constitucional, erigido sob o modelo 
presidencialista. tem permitido o uso abusivo da legislaç,10 
de urgêllcia CIII \crdadeira transgress;10 ,lO princípio da 
tripartiç,io de Poderes. Além disso, vÚlias distorçocs àprAtica 
democrática vêm sendo observadas, como a mxliç.:1o sllcessiva 
de medida prmisória, a completa discricionariedadeconrerida 
ao E.\ecuti\o na jekntifícaçfío dos pressupostos da relevância 
e urgência. a não explicitação dos limites materiais e o 
ahselltcís!lIo do Congresso Nacional no seI! exame. 

Hoje. a ediç,lo de medida provisória é rato corriqueiro. 
e\cedelldo elllm'lInero a publiclçlode leis ordill~Í1iasemanadls 

...:gislativo Fcdem!. ElIlll1uitas. édisclltívcl oellfluadmlllelllo 
coIIIoalo c!e urgência e illlperiosa IIcccssi(ttcle, Citamos. ti título 
de exemplo. as f\kdidas Provisórias 1l"S (,('4. de 21.1 (l. 9·t e 
X17..de I!)() 1.95. qlle lI~ltar;lIl1d;j vill:'11~lç;1(l eb Flllldaç:l00sório 
ao Millistél;odo Exército: n"739, de 02,12.94, flue dispôs sohn:: 
o ÍIl\'enl;Írio do Illst itllto Nacional de Assistência Médica da 
Prc\"idência SocÍal-INAMPS: n"74 1,de02, 12.94. quealteroll 
a dellolllinaçl0 de cargos do Ministélio dls Minas e Energia e 
dcu 110\'(1 rcdaçúo aoarL IC>. inciso XII. alinea "a", da 

Lei 1I'~.·t')()f<)2: n(~14. de 19.0 I.95. que dellllova redaçl0 
ilO arL 1°. da Lei ll"ú.150174. e ao an.lO. inciso XXX, da Lei 
u"ú.·n7/77: I{Xl):'. de 16.02.95, Cllleeslattlío a obrigatoriedade 
de iodaçüo do s;1I destinado ao consulllo humilno. EIll outras, 
roram transposlos os limites lIlateriais cOlldizelltes com a 
nalureza e\cqx:ional do instituto. É o caso das Medidas 
Pro\"Ísórias n"X 12. de 30, 12.94. flue dispôs sohre a triblltaçilo 
de operaçôes iillilllceims, impostos de importaçilo e sobre 
prodlllOS illdllslri;llt/~ldos: e nOs 15~ e I )(', sobre a tipificação 
tios crimes dc ahuso do poder econômico e de sollegaçio fiscal." 

A nllla de explicíla~~lo dos p:mll1lctros matcriais.) ediçl0 de 
1\ Ilxhda pro\Ísória :lO colltJ:Írio d:!técllica adotadl pela Carta 
de 1')(,7 c Flllclld:lll'H 1/(,1) COIll respeito ao dccn~to-Iei - propicia 
a clabor,1ç;10 de Iloflllasjllrídicas lípicas dos períodos de crise 
cOlls\Ítllciol1al. () Fxecllti\"o expedc rcgras dotadas de 
l:ocrcibilidade iI1lcdial:!. apesar (]c n:\o submetidas ao debate 
pré\'io pcrante o~ : cprcsellt:wtcs do povo. Tais regras, mesmo 
dC::Sliflrkhsdcclic;k.:ía lC\·og.atólia elll re!açioú Icgislaçio :lnlelÍor, 
:Jc;Jham por ílllpor restriçõcs a direitos illdiúduaís, coletivos c 
SOCiais. e alé C111 (;(lSOS extrelllos como o ,ti Medida Provisória 
I\" !úX. de 1.'itl2 ')(I. que deterlllinou o cOllfisco dos ati\'os 
li 11;11 H.:ci lOS :i 11 IX.' riOl "L'S a C'1$:;O.()()(),oO. adolar c1;'lIrsula pétn:a. 

:\ crescente Plú)ctlpaç;'ío com a dclimitaç;lo do conteúdo 
<I:J:, l11cdidas pm\Ísórias tem cns~jado a apresentaç:lll de 
PllllxlSI:1S k'gislat i\ :IS tendenles a coibir a ati\'id:lllc Icgircl~l!Ill~ 
do Presi(kllfL" d;ll~L"fJl·lblica. delltre :lsqnais se destaca o PrtÜC10 

BAlHO 
de Lei COlllplelllentar 11"223/90. de autoria do então Depullldo 
Nelson Jobim, ClUom1. J() veda a cdiçl0 fluando ellvolverlllilténa 
em relaç;ioà qual mio scadlllitecklegaçlo legislativa (al1.(,8,§ I"}; 
rclaciolUlda;i organiz<lçlo do Poder Judicirírio, do Minislério 
Público, a carreira e ganUltia dos scus Membros: nacionaIidlde, 
cidadania, direitos individuais. políticos e eleitorais; planos 
pluria lIuais, diret ri/,es orçamenl<Írias e orçamento: de natureza 
penal ou cOllstante de projeto de lei aprovado pelo Congresso 
Nacional e encaminhado ,i sUlçl0 nos trillta dias imediatamente 
anteriores à Pllbl icaç;10 dlllllooida, 

Toda essa illqllietaçilo ~e jllstirica, pois a própria 
ConslÍtuiç:l0, inteq>)'etada sistematicamente, j:í cquadoll<l a 
atividade Ilormativa do Poder E:"cclltivo. Ademais, () -.
inslnllllelltali/;I a obter o prolltO atcmlilllellto ebs nccessidades 
públicas at r;l\'és de llIecanisllIos que abreviam o processo 
legislativo: ddiheraç;\o lertninati\'<l de prcÜCIOcle lei llo:1mbito 
das COl\lissóes (m158, ~2°, illciso I) c n.:qllcrilllento de urgêncía 
na apreciaç:l0 das propostas de sua illiciati\'a (:11'1.(,4 c ~~ I. 

Para () C01llpleto cntclldilllento da llIedicla provisória e dc 
toda a prohk:II\;'ll 1(;(1 :lelvi lida de slIa íllsen,:;jo 110 ordclclIlIellhl 
posi ti\o. é lIlister. abstraindo-se da llIatriz iialialla. anal ísar 
seus pressupostos e a sl~seetibilidade para produzir efeitos il 
lu/. dos fllndalllentos do Estado dClllocrút iro de direito. na 
rOrtn:l como qualificada a República Federat iV:l do Brasil. 
pelo arL 1°. da novel Constituição. 

2. O ESTAnO IlEMOCRt\'nCO DE f>IHEITO: 
O princípio do Est:ldo de direito admite drias 

possibi I idades de COllcret izaç;ICl. sll.l~i to que esl;'1 a 
condiciollillltes políticas. ideológicas c tcmporais. Como 
:!ch'cI1e Carl SChllliU: "a cO\pressiio Estado de direito pode ler 
sígnillcados Iílo di\'ersos COIIIO a própria palana direito e. 
além disso. signilic:lr organizações I:io diferentes C0ll10 a 
palavra Estado. li:'! UI11 ES1:l(lo dc direiln r~lldal. cOrjx)rati\"O. 
IJurguês, natllraLjllsraciollal. histórico~illridico'" Assilll, 11;10 

pode ser concebido COIl\O \;J lor estanque e fechado, \lJ;lS como 
produto de longa scdilll~lltaç;lo histórica. pr<:llllnciada desde 
a Antigüida(k C'I:íssica pela cOlljug;",:;)o das ickias de di/./' 
(processo), 1111'/111.1" (direito) e 1I01l11l.\" (lei) 

Oriunda das teorias liberais ejusr:lCionalistls do século 
XVIII. a concepção do Eslado de direilo surge na Alema/llw, 
centrada em dois elel11elltos primordiais: a ítléia de legalí(bclc 
\'inculalldo toda a atmçüoestatal (elCIllClltO (onnal do Estado 
de direito) e a idéia de rmli"lç:l0 da jllstiça C0l1l0 fim prilll;Ílio 
da atuaç;10 eslalal (clel1lellto material do Estado de direito). 

Nessa pcrspecti\'a. o Estado de direito aiuda mio cra 
\'isllalizado COUIO 1II0t!IIS Ii/H'l'tlIltli, Illas como espécie 011 
rorma de Estado - o "ESlado da ra/.fio" (,';llItll der 1('1'111111/0 

de \Vdcllcroll () "Eslado do ciltendi 1lll'llto l' da inlc1igênci,l" 
(I Í'rsl(/I/r!",\'sfllllt) dc fi. tohl- regido pl'la \,ollla(fL' geral. fi. 1;1I~ 
do qtlC t 1111 cOllcci Injll ríd ico. tm(flu.i:l (1 i lIs111l1l1ell!0 de IlIt a 
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política da burguesia contraposto ao absohll iSlIlo e à doutrina 
da origelll divina do IX)der. 

Ao cOl\ceÍlo material de Estado de direito, que associava 
lei;\ noç;io dejustiça e ao plincipio de1l10criÍtico. seguiu-se a 
deCiniçiio do Estado de direito formal. profundamente 
influenciado pelo jusposilivislllo. Sob essa ótica. o Estado de 
di rei lo se restringia a Ulll sistema de defesa e distllnciamento 
perante o Poder Público. caracterizado pela proteçlo absolllta 
à liberdade individual c;i propriedadc, nas quais SOlllente a lei 
poderiajusúficar intervenção (princípio dil reselva da lei). 

A caracterii'.aç;10 do Estado de direito como "Estado 
de difercnçl edistancialllellto" (KLOEPFER) l1iio denuncia 
qualquer antinomia ellt re di rcito e Estado. porque a fllllç:l0 
normat.iva nunca é apenas negativa - "anti-estata!", Illas 
também positiva, no senlido de assegurar o integral 
desenvolvimento das capacidades humanas. intervindo na 
ordem econômica e social.- No esquema do Estado de direito. a Conslituição reveSle
sede i ndisrx!nsá\'e1 supremacia em rdaç;10 aos delllaisdiplolllas 
legais. E~I f!x;1 fonnal e millerialll'Cnteos par.lmctros legislativa;, 
de modo que somente senl0 vúlidosos atos nonnaÜvos editados 
com estrita observflllcia do processo nela estabelecido e em 
conformidade substancial (;0111 oscu texto. Essa precminência 
se manifesta também através da challwda "reserva de 
Constituição", que subt rai as matérias relativas il estrutura 
IXllítíca do Estado do {lIllbito da legíslaç:"ío ordinária. a partir de 
uma ex;lllsúva definição das competências institucionais. 

O plincípio da reserva de COllstitniç:<10 trai'. implícita a 
regra de que todos os Poderes Políticos têm sua esfera de 
atribuiçõcs delllarcad.'l pela Lei Maior. A propósito. eufalit.;l 
Olllotilhoq\le "a COllstituiçloé. scm dúvida. ullla collstituiç:<io 
parcial no sentido de que não pode aspirar li uma Ilonnação 
completa da chamada constituição materiaL Illas é ullla 
constituiçl0 total (liJlIl'ct:!m:vung) rclativlllllenle à competência 
dos órg;los constitucionais, Ix:lo menos dos órg;los.de soberania." 

As competências inslitucionais não podem ser 
postergadas ou elastecidils. quaisqller que s~iam os pretextos 
invocados - superiores interesses da naç<1o. imperiosa 
ncccssidadeeconômica ou "urgência e necessidade". a tanto 
se olX1ndo a força normaliva da Constiluiç,lo. Isso mais se 
aeentua nos ordenamentos jurídicos eSlmturados sob o 
Presidencialismo, que loma por base o princípio da separação 
de Poderes em dúplice função: (a) a separação C0ll10 
racionalização e organizaçiio do Poder Estalai, tendente à 
obtenção de decisôcs funcionalmente eficazes c materialmente 
justas; (b) a separação como cOlltrole e Iimile do Poder, 
importando fiscalização recíproca econcomitante de um Poder 
tx:los demais (sistcma de checks mui halances). 

Como princípio organizatório fundiullental. a sepamção 
de Poderes preconiza ullla harmônica distriblliç:l0 de 
competêneias. expressa na vinclllaç<1o lerlllal dos sujeitos a 

, 

quem é direcionada. Dai d':COITC a excqxionali(lldc c o c:.milcr 
rest ri I i \'0 das delegaçõcs dc eompetência. jú <luc (l excrcício 
indiscriminado de alribuiçõcs de um órg;10 de sobcnUlia por 
outro levaria i) dissolução da ordenaç:<lo constitucional e ao 
choqllede legitimidade. 

N:l0 se pretende rigidez absoluta ao princípio, A bem da 
verdilde, Montesquieu jam,"lÍs a pregou. Pelo contr.Ílio. enlendia 
ser imprescindível a aç:lo contínua e interdependellle dos três 
Poderes. sobretudo do Execut ivo e do Lcgishlti\'o. Mesmo 110 
Estado democrático de direito. como no exelllplo pátrio, é 
concebivel O exercício de funçõcs legislativas pelo Judici:irio, 
I~g. na pmlaçào das sclltençls nOJlllativas Ix:los Trihunaisdo 
1'raoalllo. ede fllJlçôcsjudicantes Ix:lo Legislativo. casotipko 
das Comissõcs Parlamentares de Inquérito. A sobrcposiç:l0 
funciona In;io impliea \101aç;10 da regm de competência. desde 
que se preselve sellnúcleo essencial (Kern!lI.:reÍch). 

No tocante ao desempenho da fllnç;lo legisl:lli\'a peJo 
Executivo, é oportuno de ante!ll,io snlicntar que. nos regimes 
lIIajoritúrios, inexiste dei illlitaç:1o precisa entre () 

Legíslalívo e o Executivo. lIIas somente entre Gl)\'crno 
(aí compreendida sua base parlamentar) c oposiçüo. É o quc 
sucede 110 Parlamenlaríslllo. em que virtualmcnte n:l0 hú 
separaçiio cntrc os dois POderes,jú que o Gabindc,,: posto 
pelo Parlamento e se mantém cnquanto gOi'11r de sua lidúcia. 

No Presidencialismo. apenas a exrepeionalncccssidadc de 
intcr\'ençiojustilica o deslocamento <k'l competência nOJ1lL:11 i\:J 

para o juízo 1ll0nocr<Ítico do Presidente da República. A 
Illultiplicidadee o tccnicislllo das matérias ll\'ocldas pelo Estado 
moderno. não mais adstrito ,i mallutellç:<lo da ordcm públicl 
como na COIlCepçãO do Estado Gendal111e, amplia as sÍluaçõ.;:s 
de urgência. Ix:rante as quais seria impells<Í\'e1 agllarda r-se a 
tramÍlaçilo legislativa ordinária. Entretanto. a e\'ocaç;10 da 
urgcnciajamais pode conspirar contra o princípio dI &glJl~UlÇ<1 
.illlídica. outra vertente do Estado de direito. 

O principio da segllmnçajuridial indica a n.::cessídadc do 
l:onlol'lnaçl0 Illalerial e fOJ'llL:J1 dos atos Icgislalivos' 110 sentido 
dc se obter a otimi7,.açl0 dos segui IItes postulados: 

1"- princípio da determinabilidade das leis: expressa a 
exigência de leis e1aras e slÚlcietUelllente dCIlS<IS. A lei obscura 
e contraditória enseja interpretaçiio cqlúvocada e tendenciosa. 
A densidade rellete o caráter totalizador da norllla,;i qual 
cumpre eXalnir 11 regulmnentaç;io dos ponlos condutores de 
determinada maléria. 

2" - princípio da proleçiio da confiança: respalda a 
previsibilidade dos cidadãos 'qmmto aos efei tos j uridicos dos 
atos pl~lticados sob a vigência de ecrta norma. Visa li resgu,ml:lf 
direitos c expectativas legitimamente fund.'ldas, outorgando 
Illlllllinimo de estabilidade às relações jurídic<ls. Manifesta
se pela proibição de leis retroativas, pela imutabilidade da 
,."sjudíca(a e IX I:! irrevogabi I idade dos atos adlllinisll~ll inl$ 
cOllstilulÍ\'OS de direito. 'nll li sua dimcnsão na tut.:!" dos 
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-( .......... . 

ENCARTE o IRAS 
direitos fundamentais que impõe soluções de compromisso 
entre o direito :Ultígoea nova regulaçiio - a dilat<lÇ<10do prazo 
de vacatío legis, a vigência gradual da lei nova, a disciplina 
específica das situações consolidadas no passado mas cujos 
efeitos se projetaralll no tcmJXl- incolllpaüveis com a eficícia 
imcdiat.1 da medida provisória. 

Conjugado com o princípio democrático. o conceito de 
Estado de direito adquire nova dimensiio. O decisionismo
totalitéÍrio, que bcmlipifica a democracia. pode colidir com a 
segurança e o fonllalíslllo que se pretende através do direito. A 
questão est;í em ponderar o caráter absoluto das decisões de 
m;lÍoria. porque 11;)0 existe poder popular que se sobreponha;i 
COllstituiç;lo e ao direito. "O princípio do Estado de direito 
como princípio fonnal impolítico, e a democracia, como método 
formal de formaç;10 da vontade do Estado. situam-se nUllla 
relaç;10 de potencial colís<10 ou connito. havendo que decidir. 
r caso, a filvor do Estado de direito." (MAUNZ-DÜRING) 

A democracia. mais do que forma de raciollíllizaç;10 do 
sistellla político. é instrumento de legitimação do poder. 
Pressupõe a implementação de condições que permitam ao 
cidadão participar ativamente das discussões subjacentes ao 
processo decisório: órgãos representativos, publicidade, 
eleições periódicas, pluralismo partidúrio, tudo no propósito 
de posili\'ar seus dois elementos constitutivos - o 
representativoe o participativo. 

A sober;1nia popular é juridicamente vinculativa no 
contexto de lima ordem constitucional informada pelos 
princípios da igualdade (art. 5°, capnl) e da liberdade JXllítica 
(art.17), e sua traduçil0 contemporânea é a lei. Daí o relevo 
qlle se reconhece ú representaÇ<10 parlamelltar, que desloca o 
cixo do domínio político do JXl\'o para o órg:lo crcdenci:ldo
o Parlamento. Neste ponto se situa a distinção entre 
democracía representativa 011 indireta -dirigida à reali:;;lç;1o 
da \'on\ade prcslIInida do povo - e a democracia plebiscit;íria 
ou direta - derinida pelo sufrúgio e historicamente 

'elacionada ;\ gênese de regimes totalitúrios, tanto pcla 
cOll\ocaç;lo do plebiscito para respaldar o poder pessoal do 
chefe da naç.l0 (ex: plebiscitos Ilnpolcônicos e gallllistas) 011 
como fonl1n de sllperaç,10 da reprcscntaÇ<lo pal1idária. 

C0ll10 expectativa global da sociedade. 11 democracia 
cOlldiciolli\ a a'ruaç;10 dos \,iriossubsistemas sociais. conI~vecial 
incidcncia 110 campo da AdministfaÇ<lo Pllblicl, onde postula a 
SllbS(Í(lliç;10 d;IS c.<;tnl\ur.1S autoritárias por órgãos colegiados. a 
l'0ulposiç<io paril;íria dos conselhos dclibcrativose a participaç;10 
dos administrados atr;I\'és de entid1des de base. 

;\ illstilllciollali/~lç,io das formas de partícipaç:l0 pode 
slIjeitar o GO\'CnlO ;1 negociação com os gl1lpos de press;10. 
millimizando sua autoridade e até inviabiliz:mdo o pronto 
:lfclldilllentodo illteresse público, Porém. o CCl1oéqueo phll~iljs
mo social esua expn:;ss.;\onssociativa mio podem ser dcscollsíde
I:ldú'> pelo legislador. E o filIldamentojuridicodessa interferência, 

C'iI<Í m própria dimellsilo patticipativa quea COllstitlliç;lom~jllala 


ao princípio democrático. Leciona Canoti lho: 

"A comprcensão norma t ivo-const it uci ona I da 


pm1 icipaçfio na legislaç;10 visa, nssim, evitar um despotismo 

de iluminados. e, íltravés do potencial de delllocratizaçiio 

implícito na pm1icipaç;10, contribuir para soluçõcs concretas 

maisjustns, c, porventura, mais illovador:\s, Posto isto. h:í 

apenas que definir. com mais precis:lojurídicl. a natureza da 

p::U1icipaÇ<lo no procedimento legislativo. 1I0seasos em que a 

Constituição e:...pressamente a constitllcionalizou. A resJXlstn 

reSUllle-se nisto: ao contrúrio do que jú se pretendeu. esta 

pnrticipnçiio n;10 é simples fonna de press:l0 política no estilo 

dos lohhi(~s, Illas lUnelemento vinculante do acto legislath'o, 

A sua falta tradUZ-SI: nllm vício de pressuposto objetivo, 

conducente à ilegitimidade cOllstÍlllcional da Ici." (g.n,) 


2. t O ESTADO DEMOCRÂTICO DE DIREITO E A 

PRODUÇÃO NORMATIVA: 


Na lx::rspcctiva do Estadodelllocr;Í!ico de direito, incumoc 
privativamente c\ Constituição catalogar as fontes juodicas 
ndmi-tidas no ordénamento positivo, estabelecendo os 
critérios de validade e eflcúcia de cada qual. de per si Oll em 
relação às delllais. 

A lei tem prêvalêneia sobre todos os atos estatais, em 
especial sobre os atos do Executivo (princípio da primazia 
dnlei), Aela éatribuída dupla cficícia 101111a1: a inoyatibilidade 
do ordenamento (efieácia formal ativa). dado o poder de 
revogar, suspender Oll íllterar disposiç;lo legal anterior (/ex 

posterior derof!,(I/ priorí). hierarquic:lI11ente inferior (Iex 

s/lperior rk:rogat iI,frriori) ou de conteúdo geral (Iexspec:ialis 
derogal gencra/i); e a resistêneia à força inovadora de outras 
fontes (elic:ícia fonnal passiva). O principio recondllz. ainda. _.à lIoç;10 de "reserva de lei" (I'orheholl des (ies('I;:('s). que 
pretende a dclimitaçi'io do cOlÜlInto de matérias que deve ser 
regulado por lei, COlll absoluta cxdus:l0 de ollll~IS fontes, 

O proolelll,;} d;l"rc";crva de lei" esl:í Ix::rlllcado:i distribuiç;lo 
das competências insfitucionais c só cllllilce do ordcn:ullenlo 
jurídico concreto pode ser avaliado. Assilll, envolve cOllteúdo 
diferenciado nllm país de regime parlamentarista, em que o 
Governo detém amplos poderes legislativos, rc/ativamellte a 
países que adotam o Presideneialismo COlll Sua rigoros<l 
separaç;10 funcional. 

O fimdamento teórico da "reserva de lei" é a comprcens:l0 
desta COlllO produto do conscnso, obtido após procedimento 
de depuração dos interesses conll itantes. 110 'lua I participam 
as diversas facções sociais c pol íticas. O pri ncí pio i IIcorpora 
lambélll a idéia de lei como instnullento de garantia individual 
contra os abusos do Poder Público - SOlllente a lei pode 
restringir direitos e liherdades. ao meslllo tempo em quc. 
ai ravés da lei. se opcm a conf orllla ç:1o desses direitos. 

Dcsigna-se"rc<;Cl\'il de lei fonnal" a atJibuiç;10 dedisciplína 
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normativa exclusivamente ao Parlamento e com estrita 
ollSclv:sucia do pmccsso Icgíslalivo estatuído na Consliluiç;1o. 
Quando. ao invés. exige-se apenas regramelllo dotado de 
generalidade e absl mçiio. r.'lIa-sc em "reselVa de lei material". 
Neste último easo, é indiferente que a nonnatii'JIç:l0 advenha 
do Legislativo ou do Executivo. 

Todavia. o deslocamento genérico da competência 
normativa 1',11"<1 oExecutivo inftinge o princípio da triP,U1içüo 
do Poder, pois rctim do órgfio constitucionalmente legitimado 
e de reiç<io representativa a prerrogativa de editar leis. O 
Executivo detém alriouiçiío ordinária apellas para provern 
reguJaçiio injra legelll. isto é, para expedir decrctos visando 
úcorreta execução das leis. 

O regulamento é mero ato administrativo. tendente a 
explicitar a aplicação da lei (regulamento de execução) ou a 
suprir omissão legal em matéria da alçada do Exccutivo 
(regulamento indqxndente ou autônomo). Na hierarquia das 
normas. encontra-se posicionado em grau inferior li lei. n;io 
podendo contrariar. rech!l:ir Oll ampliar seus comandos. Nem 
sc admite que o Executivo, 1\0 uso desS<1 faculdade, invalide 
aS "reselVas de lei" e muito mcnos que interfira 110 e.'\ercícío 
dos direitos fundamentais. Sujeitando o poder regulamentar 
ao controle político. a Constituição. no arl.49, V, outorga 
competência ao Congrcsso Nacional para sustar o ato 
normativo exorbitante. 

Mais <l rrente, no inciso XI. al;u'ga esse controle, estatuindo 
que incumbe ao Congresso "zelar pela preservaç:io de sua 
competência legislativa. el1l face da atribuiç;10 normat iva dos 
outros Podercs." 

Na cOlüllntum atllaL a lei deixou de ter funç<io esscncial
me11leorqenadora para secoll\'erterell1 instnmlcntode~nfor
maç<io social e de direção econômica. Não est;i direcionada 
somente a limitar 11 aç<1o do Poder Público. COI\IO no pasS<ldo, 
mas também a impor a reali:t.aç,io de tarcfils e a hnp}el\lentação'" 
de objetivos Éa técnica da lIIonngelllent I~v objetives. na '111<11 
a lei dciine metas. ficando a cargo da AdminÍ5l.raç;:io acoqjllgaçlo 
dos recursos disponíveis, de molde a conci Iiar oalllllXJ largo do 
princípio ctl O)XJrtunictlde COIII as garantias do Estado de direito. 

Ainovação suscita questioualllentos que se COIII rapõclII 
ao princípio da reselVa de lei. na medida em que pretendem 
identificar \lma "reselVa de Administração"- \Im núclco 
runcional exclusivo da Administraç:l0. infenso à n0l1natizaç;10 
pelo Parlamento. 

Essa resistência illei seriajustifiC<lctl pelo C<lníter 1l1ultironne 
e heterogêneo da atividade administrativa, e pela prolltid:io 
COIl1 que é demanda<l;l a intelVenç,lo do Poder Público. 

Já a I Guerra Mundial deixoll evidente li impossibilidade de 
superação das situações críticas mediante utili:tHç:io dos 
mecanismos legislativos tradicionais. Não tardoll pam o 
reconhecimento de competência legiferante ao Govemo, COJII 
Iimctunento no estado de necessidade. Desde J859, li história 

conSlitucional ilaliana n.:gistl~1 a cdiç;:10 ch; ordiJ/(/J/::e cI'lIIJ,:l'Il::a 

e. elll J I dejaneiro de I!J2(), a publiC<lçfto de lei restringindo a 
expediç;io das ordinanze di necessitá. Na França. concOl\li
I;mlemcnte. o Executivo promulgava os reglelJ/l'lIls de Ilécessilé. 

exorbitantes ao seu poder regulamentar. 
No BrasiL essa forma de usurpação legislativa resultou 

de opç,io constitucional, finmlda a partir de J891. Antcs. não 
havia Ilea:ssidade de instn.llllelltoscmelhaJlle, pois o 1\I01J.:\l'ca 
dispunha do Poder Moderador, que o habilitm'a ao cxercício 
de todas as funçõcs estatais. N,10 obstante, o ar!. IN. inciso 
XXXV, da Cm1a Impelial de 182-l, Guia rererência a instituto 
com a idêntiCll dCllominuçào dc "medidas prO\·isórias". 
direcionado a contornar "casos de rebcliãooll de im'asiio de 
inimigos". mas que corrcspondería hoje ao estndo de sitio. 

No sistema ctl Constituição de 1988, a medida provisória 
1I,io consllbstancia propriamente exceç;io derrogatória ú 
tripartição de Poderes, Foi delegada ao ExecutÍ\'O a atividade 
legiferante pril\1úria, Contudo, é a ratifiC<lçiio do COlIgrcsso 
Nacional que cOllfere definitividade à 110rm:l ou a invalida 
com efeitos ex t1111 C. Estabeleceu-se, destarte. o concurso de 
ambos os Poderes para a detivaç,10 do ato do Pr.:sidcntc da 
República, e isso para supcraç<1o de criteriosa necessidadc. 

3. O REGIME JlIRÍDICO DAS 1\1 EI) IDAS 
PROVISÓRIAS: 

J.I NATlIREZAJURÍDlCA: 
No dircito comparado. utiliza-se a denominaç;in gcnérica 

de ordenanças para identificar os atos 1I0nnalÍvos expedidos 
pela Administração Pública sob cl,iusula dc urgl:ncía e 
necessidade. Cm,lctelistica desses atos é a funç:10 dcrrogatólia. 
Se para determinada situação fática jú é previsto 
enquadramento legal e a Adlllinislraç:io, ao cquaciollar ocaso 
concreto, n:l0 afasta a disciplina anterior. \1:10 IIm'crú 
ordenwlç:l. EI,I pressupõe a int roduç;:io de regnullcllto diverso 
do vigente ou a inexistência de 1l0rmatí/~lç;IO espccílica. 

As normas atributivas do poder de ordcnança, por 
consllhst:lnciarellltípicas normas sobre produçilojuridica. 
n;10 derrogam outras norlllas IlIc.smo hierarquicamente 
inferiorcs, ,Ipenas Icgitimam o Executivo a regnlamcnlar 
hipótese n<io contefllplada em lei ou a derrogar normas 
incompativeis com a 0I1entaç:lo poHLial quejulga COII\'cn iente. 
atendidos os rcquisitos formais e materiais qllc impõef11. 
Portanto, a derrogaç:l0 se opera em face do ato de ordena nça 
e lIão da norma superior que autoriza sua expedição. 

QU,U1tO à nature.ll1jmídial<1;15 ordenanças -epattiCl l~ml1ellle 

cm relaçüo ús medidas provisórias, a doutrina se inclinoll a 
coIl5ider;í-lasatos administrativos dotados de efiaícia tr<lll5itólla 
de lei por 01'<;:10 constitllcional. O mciocínio cra pI11\I;írio: alO 

legislativo é o cl\l;mado do Poder Legislativo, cnqll;\IIlo :Ito 
judicüll é o result,ulte d.a atividade do Poder Judici:irio • logl). 
q\lalquer alo expedido pelo Poder Exccutivo somente Cllf1 IIXJrta 
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aquela qualírlcaç;10, Outro argUlllcnto dc peso se fixava na 
reda<;<10 do ;111.62, parágrafo único, da novel Carta, qlle 
preCOnill\ a cOllvcn;<io da lI1edidapmvisória em Ici no pra/o dc 
trinta dias 011 s\la dcsconstitlliçãu ex tunc. PordcfiniÇ<10, somcntc 
dc\'cscr com'cl1ido cmlei oqucainda lüíopossui tal natme/,;) 
c somcnte é nCCCSSc1J;O equiparar:'Ilci. aludi ndo c>'l'rcssalllCl1tc 
a"forçil dc Ici·'. o ato quccm princípio n;10 tcria igual eliçácia. 

A IIOSSO vcr. a qucstão suscita a análise dos fatores 
sIIQiacCIllCS;\ iIIscrçiio do inst ituto 011 dc liguras congêncres 
em prnlicamelltc todos os ordcnamentos positivos, A primeira 
juslifleativa scria ti tcnsão facto-normativa dccorrcntc da 
absoluta incapacidade de prévia c adcquada regulação das 
""rias situaçõcs de fato vi"enciadas sob difercntcs cnroqllcs 
político. social c histórico. Essa ten5<ioé imilncnteao Direito 
e. dependendo das contingências. pode dar ensejo fi def1agnlçfio 

,'-'.Ie novos proccdilllcntosjuridicos. O processo Icgislativo 
ordinlÍrio. encaminhado 110 iil1lbilo do Poder correlato. podc 
se mostrar excessivamente l1Ioroso ou cm dcsajuslc eom as 
expectativas nacionais. A inércia do legislador lambém alllil 
como callS;l de deslocalllenlo da função legirerante para o 
Excçutivo 011 alé para o Judici,írio. 

lncllli-se no debatc o risco dc rompimenlo institncional 
CISO mio rosse franqueado ao Chefc do Exccul ivo ínst nnncnto 
lliíbil ~I supel<tç;io das sihk1ÇÕCS cmcrgcnciais. Nilo fom a regra 
do al'1.('2. a ediç:io de alo nonn:lli\'o pelo Presidenlc da 
Ikpúblicl.l)('1r;llillgiro IiVl\::exercíciodo Poder Legislativo. cm 
tcscconligllJ~lIia clillle de rcsfXXl.sabilictldc. Adelll..1.is. implicaria 
~ria violaç'loao plincipiodlllcgalídade, !')Qis se vCr&1ssesoon:: 

!.! Jllaléria jú disciplinada em lei estaria promovendo o 
.~ . 

'; J desclllliprilllellto dos comandos dessa 011. na ocorrência de 
"'"~ ,. lacuna. est:lria sUQillgando ilegit illl:lmenle pessoas e interesses 
, :mte,! ,l!: Ir. 1111 ia estatuída no <1115". 11. dc nOS5<\ Lei Maior. 

EnfalÍ/alldo a illlprescindihilidade da ressalva 
COIISlihlCiollal. os italianos c1assirleam as ordenanças entre 

......" 	 os prlJ\'\'(,dilll(!nli extra nrdinell/ - provimenlos 
adllli nisl ral i\'os est ranhos ao sistema jurídico clÜa efic:ícia 
lóí reconhecida pelo conslituinte. 

Aqueles qlle proclamam a nattll'C/Jllegislativa das mcdil!<l." 
provisórias argnlllentam com a sua inclllsilo no elenco do 
arl.:'i<>. Mellciollam. ainda. a força de lei creditada nos cxatos 
lermos do arl.(.2. Marco Aurélio Greco rebate. acenluando 
quc a pre\'is:io COllt ida 110 mi. S9, de que o proeesso Icgislal h'o 
cOl\1prcend~ :lS medidas provisórias, uão Irallsnnida slIa 

lIalme/.a adlllinislrativa, porque (em em vista a potencial 
cOIl\'crsibilidadeellllci, Salienla, oulrossim. quc a reef:lç:iodo 
disposili\'C) elll apreço foi promovida ao filiai dos trabalhos 
l'Ollstítuillt,~s t: S~III Illuila técnica, lanto que cOlltClllpla 
lambém os decretos legislai ivos c ,IS resoluções. apesar dc 
U:IO passarcm de atos slll~ict ivalllente legislai ivos. 

O 01llro aspecto a serclucidado diz re~peito;i prer.\lada 
torça dl' Id. <]11(: pexle ser apreendida como cOl!iulI(o dc efeitos 

que a lei, como alo rormalmente legislai IVO. tem. A força de 
lei deriva da condição de fontcjurídica rormal, mesmo que 
malerialmcnte possa estar cirClIl\scrila à disciplilla de 
interesses concrelos e individJlalil1ldos. 

Como exposto no itcm precedcl Jle, a forÇ<) dc lei rcconduz 
a dois cfeitos pri neipais: a cl1CiícÍ<l dcrrogatória e a resistência 
nonnalÍviI. A edição dc medida provisória dá ens~io a :\11\005. 

conformc reconhcccu o Ministro Celso de Mello ao relatara 
ADIN n" 293-7/600-DF: 

.. A cdição de mcdida provisória geri) dois efeitos 
imediatos. O primeiro creito é de ordem normaliva, eis que a 
medida provisórÍl\ - que possui vigência e elici'lcia imediatas
inova, cm C\r.íler in<lugural, H ordelll jurídica, O segundo dei to 
é de nalurez.<\ liIliaI. eis que a pllbl icaçiio da medida provisória 
alua eOlllo verdadeira provacatio adagcl/dulI/, eslimlllando 
o Congresso Nacional a inst:lÍlrar o adeqllado procedimcnlo 
de convcriXio Clll Ici." 

O arUi2 atriblli força dc lei :is mcdidas provisórias. lIIas 
em car<Ílcr precário, vislo que devenio ser eonvertidas cllllci 
no pral.O dc I ri 1)(;1 dias scm o quc perdem cfeito oh inil;o. 

Impossível pICtendG[ equipará-Ias:i lei, quejillllais é provisória 
- quando lIluito Icm sua duraçiio limilada cm r;mlo de ccrtos 
acontcci lItentos. 

É a pre~;lriedade que lalllbém dislingue as mcdidas 
provisórias do preccdente dccreto-lei, ao qual a dOlllrina 
I\:x:onhocia aqllali IiClç;io dealo rormalmenle legislalivo, Aliús. 
cssa roi uma das inovaçõcs do Texlo de 1988, já CJue com 
rclaç~o ao último somente cri! permitido ao Congrcsso 
Nacional SlIslar sua aplicaç;1o para o rllturo, vigorando 
indefinidamenle desde a pllbl ic\ç:io. De lal fOlllla é acenluad:l 
a diferença que o:111.25, §2u

, do ADCI: delel1llinoll a coll\crs;io 
em lIIedidas provisórias dosdccretos-leis publicados a parlir 
de 03 de sctembro de 1988. 

Acolhendo li dislÍllçiio fOlllllllada por Kclsell entlc norma 
(selltidool~ieljvo do alo) epreccito. deve-se perquirira cXlcnsilo 
<b ron;a de lei elll Idaçio:\ medida pn1\isória em si cao conleúdo 
lIoflllativo qlle ciciá denui. Enqllílulo ato gm'ernalllenlaL a 
lIIedid!\ provisória tem sua eficicia scmpre lilllilada a hinla dias 
compulados da ediç,10. J:l as normas nela dispostas s:1o 
destitllídas de elic.icia desde o i lIicio, sc rejeitadas formal Oll 
tacitamenlc. 011 :\(k]lIilclIlestabilidadc rela milnireslaç;io positiva 
do Congresso Nacional. Aqlli elll ra em linha de discussfto a 
valictlclcCt\ chamada "cláusllla decollvalidaÇ<io", imprcssa nas 
slIcc<;sivas I\::ediçõcs dc medida provisó,;a 110 illlllito de ar.\star 
a Ci\duciltICle. Se incompalível COIll as leis ordilliirias e dclcgaetlS 
cm vigor, a medida provisória produzirá efeilos equivalentes;'1 
1\:\'ogaç.l0. Algllns :llltorc,> elltl:lI(lelll, nflo obslante. II:llar-sc de 
simples slIspellsilo da elicácia das normas :Interiores e 'lHe a 
I\..'vogaçlo alXltlS se dalia COIII a pllhlic:\ç;iO eb lei de cOII\·els:jo. 
O Jlli'l. Sérgio de Ant!lúa Fellcim. do Tribullal Rcgional Fl'(kml 
da 2" Regifío. avisa que a Consl iluiç;10 Hfio alberga 
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posieionamelllo selltel hmue. pois qU:lJ1do ajude li suspcnsiio da 
elícícia 011 a sl1spellSil0 da exccuç:l0 o 1hz exp~ssall1ellle. oomo 
nosm1S. 24, ~4°. e 52. X. 

Na eventualidade de ruio se operar a eonverSil0 da medida 
provisória elll !cí. sua elic:ícia se dissolve retroativamell!e. 
relom:llldo vigência a norma anterior, sem que se poSSiI falar 

/ em repristínaçéio. É qHe n;lo haverá revogaç,io da medida 
revogadora. mas cassaç,io da anlecípação revogatória por 

,Illio se verificar a con(/i1io juris da transposiç;io de slla 
IUllureí'll provisória em definitiva. 

...., 

I Por outro lado, a atríbuiçiio de rorça de lei :is medidas 
proviSÓlÍas 11;:10 autorií'~l o Executivo a utilií';í-Ias para regular 
Illlltéria Pllvnti"n CK! lei, N,10 roi dcrelida oomrx::tcncia nonnativa 
inoondiciollada aC'>.~ Po<K!r. li exemplo do que sucede em n::laç;10 
ao Congresso Nacion:11. Noato presidencial 11;10 incidem as -
cst mturas delllocníticas que COlllpÔCllI o processo legislativo. 
dai porfllle sua cdiç:lo de\'e scrjusti licadn rx)rsiluaç:l0 concreta. 
Icvcslida de rclevúncia e urgência bastalltesa alilstara discuss:lo 
pmlalllclltar anterior úopcracion:llidade, . 

U1\la tcrceira correntc. hoje lIlajoril,íría, cnquadra as 
medidas pro\'isórias entre os atos cxcculivosclc rciç:l0 polítiCéI. 
011 seja. atos eminentemcnte govemamelltais direcionados à 
Silt israçclo dos intercsses superiores do Estado, Tmtam-sc dc 
aIOS c:\pedidos pelo Presidente da República no exercício de 
11111 poJer norlllativo próprio. outorgado Jirct<lmcnte pela 
COllsl itllição para lilzer race a si IIlaçõcs excepcionais, imprc
vísl;IS c mio passíveis de soluç,10 pelo proccsso legislativo 
ordill;'lrio. Impossível catalog;í-Ias entre os atos 
administrativos elll geral. pois enqllllllto cstes têm os seus 
élclllelltos de regêucia definidos pela lei. aquelas SilO editadas 
a ",artir de competência superior. delcgada pelo constituiute. 
Eqlliparam-seàs leis na hícmrquia das Iloml.,sjurídicls. pelo 
que lIilo est:io adstritas:'t sua observí1llcia, podendo ai teraroll 
mesmo revogar seus preceitos, • 

Em que pescm os argulllentos em co1l1 riÍl)O. a posiç:l0 do 
Supremo TribunaIFederal éde collsidemr a medida provisória 
ato lIIateriahnellte legislativo. revestido dos atributos d:1 
impessoalidade. generalidade e abstraç;10. Thnto m;sim é que 
o Excelso Pretório uflo telll conhccido dos mandados de 
scgurança impetrados contra cssá manircstaç:io norlllativa 
do Presidellteda República. Consta do acónhio prorerido no 
MS,n 1.01\2-6. de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence: 

··...sendo a participação do Chefe do Govcrno. 110 iter da 
leSil0 de que 9:: qucixa a i lllpct rante. Icslllta à ediçiio de lIledida 
provisória. ato materialmente legislativo. niio está ele 
legitilnado pam responder ú impetraçclo." 

Na JIIesma diretriz. o STr tem í1dlllÍlido o controle 
abst mto da adel)uaç;io constjtucional de medida provisória. 
conrorme ressalta o seguinte trccho do voto condulor 
prorerido pelo Ministro Cmlos Vclloso na ADIN 11"295-3: 

..... Por ter força de \ci, isto é, por ser ato normativo com 

rorça de lei. a medida provisória sujcita-se it aç.l0 direta de 
inconstitucional idade. oomo se Sitiei ta aos mecanismos Bonnais 
de o individuo;1 ela sc opor. em CélSO em que violar direito 
individnal. eis que somcnte nWll caso o Judiciário não eX:IIllÍlIlI 
ato do Exccutivo 011 do Parlamcnto: se o aiO é plll~llllentc 
politico, e desde, elltrel:lnto. que n:l0 se afigurc violador de 
direito individual. Como a medida pro\>isória é \UH aio nonnatÍ\o. 
com Jorça de lei. desde a sua ediçcio. está sl!Íeit;l ao controle de 
constitucionalidade concenlmdo. atr.wés da aç;1o direta." 

Rclativ<Ullentc ao tcma. podelllosainda idellliliclralllorcs 
quc eqlli p;mull as medidas pm\~sólias aos prq;ctos de lei. acres
ccntando a precária c1icícia s<llislillÍv<l. OsqllcstiollillllClIlOS 'lHe 
fhzelll cstüo atl'el:1dos àadl nissibilidadedo oont role í.:onocJltrado 
na espécic. Como poderÜI<l medida provisória ser apr~dada 
pelo Congresso Naciollal. para fills de cOIl\'crs;io CIIl lei. na 
hipótese de slIspcns;10 liminar dc sua clícícia pelo $T17. CIlI 
scdeoc aç:lodin~tade inçonstitllCÍonalidaoc?Cono.:xlid;l a I ilninar. 
est:uia o Congresso Nacion<l Iimpedido de apr~cia r a medida 
provisÓl1:l porque a suslx:ns:l0 se olx:raria e/p,a O/J/('I/S e ClIt:iO 
1l;\0 seria vi;ivel a converSil0 cmlei 110 trintídio. ou seria de M: 

ponderar. como fil/.. o Direito lIaliano, se é possí"d IIXonht.x:cr
Ihedúplicc eficúcia: a de lei. gelleliCéunentc a todos os destina
t;irios dc seus comandos. ea de projeto de lei. csp,x:ilicllllente 
:lO Congrosso Nacional c pam deito de sua apl1xial;;lo'! 

EII! abono a essa tese. o Ministro MorCÍra AI\'es 
aClcsccnla que pode sllccder de a lei de cOIl"ers;10 não acoUler 
in 10(11111 a llledidJ provisória. A Resolnçúo !I"O I/X9. do 
('.onglcsso Nacional. veda dclibcraç:io sobre lIIal~ria est milita 
ao conteúdo disposto pelo Executivo. Porélll, nesse 
parfullctro. pode ser adotada orientaç;io IXllitic:! d in:rgclltc. 
cmendando-se total 011 parciallllcnte o texto origiltirio. 

Feitas;ls cOllsider:1çôes supra, conclui mos qlle assiste 
ra;dio ;'Iqucles que sustentam a natureza política do instituto. 
Amedida provisória é ato de gcst:l0 go\'clllalllentaL Contudo. 
nào sc enquadra na espécie ato admi nislrat i\'o. por estar 
constitucionalmente nivelada" lei e. em c0l1sCCliicncia. não se 
slIjeitM ao conlrole de legalidade imanellle aos atos 
normativos i/!rra Ie~e/ll. Contemplada sob /lO/Mil juris 
específico lIO elenco do ar1,59. possui idelllidade destacada 
no conjunto do Direito püblico. Subjetivalllente é ato 
execntivo. jú qlle editada pelo Chcre do Go,·crno. 

Forlll:~ mcnle. cnquanto fonte jurídica, tcm elicícia legal 
precílÍa, devendo ser convertida e111 lei 110 pra:t..o de tri nta dias, 

3.2 PRESSUPOSTOS FORMAIS: 
A lIIedida provisória deve ser editada. de acordo com o 

arU)2 da CF.Ix:lo Presidente da Rcpública, Quaisqucr outros 
s\~iciloS nflo estão legitimados ao exercício dCSS:1 eomp;:tcncia 
cxocJlcional. No entanto. clbc pcrquitirse. e\ll face do plindpio 
looemtivo.lt.:ioselia plausível a outorga de pll':lTl)gati\'aalt.:i!oga 
ao Chefe do ExeculÍvo na csrer.l estadual e 11 11 IlIici paI. 
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A COl1stillliç:'io é silentc a respeito. ral'110 pela qllal pode
se inferir que. se prcvislllllll respectiva Constiluição Estadual 
011 na Lei Orgtlllica do Município, li aluaçãonormaliva do 
Chefe do GOVCrllO local será vúlida. obselVadas logicamente 
as condicionantes impostas <10 Presidente da República. 
Regislre-se. lodavia. elltendimellto no sentido de que. sendo 
exceção ao princípio da separação de Poderes. a nonna inscrta 
no arUí2 comporta illterpretação restritiva. o que inviabiliza 
sua e.\tcllSilo ao direito estadual e nllInicipal. 

lemos presellte que mIo mais vigora o modelo federativo 
preconÍi"~ldo pda Cuia de 1967 e EI\1encL1 Constiluciol1.11lfO li 
69. camctelÍ/;ldolx:la extrema conccnlmç:l0 de poden:s na União 
eélutonon lia mitigada aos demais entes de direito público intelllo. 
E. de fato. não h;í margem para cOllclus<1o diversa. a menos que 
se pretenda eSlcnder ao Federalismo Brasileiro os princípios 
que illformam c funcionamento das Regiõcs Administrativas 
na 1I:í lia, destituídas qlles<"ío de autonomia polítiC<1. 

I 
-. 
. . Sob a égidc da Constituição de I!)] 7. Govefl\(\dorcs ou 
Inle\'\cntores ESladuais e Prefeitos delÍIIh<I111 competência paül 
expedir decretos-leis e silllciollá-Ios. após aprovação do 
Dep;U1élmento Administrativo, Com a Re\'olnç;lode 19M. os 
decretos-leis. que haviam sido banidos da ordem jnrídica r~::lo 
I:SI:l11110 de 11)·1(,. ress\lfgiram alravés do Ato Illstitl1cional n° 
02. de 27.10.6:\ uljo m1.3 I reconhecia competência legiferante 
aos Chefes do Executivo cl:! Uni{io. Estados eMnnicípios. scm 
líuIiWç:l0 l1lateliaL c1c'lde quedecn.::téldo o n:ccssodo Pélrlalllenlo 
correspondcllte. A Constituição de 1967 e a EC lIoOI/W 
~11pli \llit~ll \I 0;.<;; I bcnlebde non \l:l!Í\'<l em rdaç:lo :IS duas tI!ti mas 
Entidades Fedel~ldas. 

A propósÍlo da cOlllpetência legislativél dos Eslados
membros. o Texto vigente acolhe a técnica dos poderes 
implícitos. tmdicional eulre nós. Pode o Estado dispor sobre 
ql'II((lICr 1H;llérb dcsOC que 11<10 rcs::rvada Cxprc&'i:Ullente à Un~10 
011 aos Mllnicipios (;11'\.25. ~ 1°), Jtí no toclllte aos dois últimos. 
\.'kJlca IIOS :IlIS,n c lO. I. as I~SIx:clí\'asatliblliç~'i;s nonnalivas. 
~or seu IlIrno. o :11'1. 11. do ADC'l: invesliu as Assembléias 

2gíslalivas de poderes constituintes, compelindo-as à 
o!Jscly;incia dos princípiosdilados pela Constitlliç50 Fedeml. 
Os Muuicípios também est.l0 adstritos ú mesma oríentaç:1o c 
;\qucla emamüI ÜI ('Ollslítuiç:lodo Esta(b(~ 1',>- Foi pnx:onir..lda. 
assim. a simetria nos padrõcs jurídicos que informam a LeiI 
Sllperior de regl~llcia no Ihnoito de cada Unidade Federativa. 
Disso resulta que 1l:10 estaria vecL1do ao Estado e ao Município 
compor o scu processo Icgislati\'Osegulldo o esqllCIll<1 doart59. 
Ao contr;írio. a asserti\'a é reforçada pelo próprio conccito de 
l'cdera! iS\lIo de cOOI)eraç:l0. qlle sucedell. na 11 istória 
constitucional p;'lIria. o federalismo d\l;}1 (Conslituição de 
IX') I) c o rederal iSlllo de integr:lç:l0 (Calta de I %7). Logo que 
eúitada. a medida provisória deve serslllllllelida ao Congresso 
Nacion:l I «lle. csl alldo elll rccesso. sení cOllvocado 
e.'\tr:lordin:uialllelltc para se reunir no pr:lzode cinco dias. Neste 
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polltO. e~l\In::-sc a colllpetência do E,'\ecutivo. scndo-Ihe vedado. 
após a publicação 110 Diário aliciaI. suprillli-Ia à (\preciaç:io 
parlament(\[ Cessa, portanto. a disponibilidade do Presidente 
da Repúblicl sobrc amatéria nOnnalil'll(1a. 

No início do Governo Collor. o País vi"enciou episódio 
insólito de anulaç:l0 de medida provisólia por outra. Referilllo
nos à Medida Provisóri(\ 11° 175. de 27.03.90, que declarou 
nulas e de nenhuma eliC<1cia as Medidas Provisórias nOs 153/ 
90. que definira os crimes de abuso do poder econômico, e 
156/90, também dc naturel'.,a penal. Contra as duas havia sido 
intentada a AD IN n0221. sob argulllento de violaç:l0 ao 
princípio da reserva legal. Entret'lIllo. com a ediçiio da MP 
n" 175/90. o Procurador-Geral da República requereu o 
arqllivamento da aç,10 pela perda do sell objcto. O pedido 
mio foi acatado pelo STF. elll voto lapidar do Ministro 
Moreira Alves. cujos fundamentos si ntctii'~llllOS: 

-na 1If1lia. adoutrínaépadlicaqualltoú inadmissibilidade 
de retirada dos provl'edílllenli proVl'lsori submctidos ;i 
aprovação das CÜlllaras, para eOllversüo. Advoga-se por li! a 
tese de que somenle caberia ao Executivo. na hipótesc. a 
expedição de IIIll scgundo decreto-lei ab-rogal1tc do prilllcíro 
e também destinado à ~onvers;lo; 

-110 Direilo BI~lsílcilU. igualmcnle, 1U10 é possível a l\.;limda 
de medida provisória submetida ao Congresso Naciollal,jú 
que, dcsde a pliolicação. reveste-se de rorça de lei e produz 
os efeitos desta. sob cOllclição resolntiva: - ine.\iste el\lllOSSO 
ordeuamento jurídico, ante os termos do ar!.2(), da Lei de 
lntroduçiío ao Código Civil. revogaçITo peJa supresSil0 do ato 
ao controle parlamentar: 

- nfío possui o Presidente da República disponibilidade 
sobre mcdida provisória .i.i publicada. Do contnirio. n:l 
imíuênci;l de slla rejeição pelo Congresso. podcria 
si IlIpleS\l1Cllte sustar a apreciaç:l0 e reservar a si a faculdade 
de reedít;i-Ia sucessivas vezes; 

- a ab-rogaç:lo dc Illedidll provisória por out ra SOll\cntc 
se opera C\ll definilivo se o inslmlllento ab-rogante for 
cO\lvertido cmlei; 

- a \l1edida provisori,l qlle ao-roga oul ra sublllet ida ú 
aprcciaç:lodo Congresso Nacional apenas suspcnde neficácia 
da ab-rogada ex 11//11C, VCI', que a ab-rogaç,10 pennanecc sob 

condiç<1o resolutiva de ser a medida provisória· quc a 
decretou convel1ida cllllei; 

- enquanto e\l1 vigor a medida provisória ab-roganle. mio 
pc){lcJ~í o Congresso Naciol!'11 processar a conVCI'S<lO da Illedi(b 
provisória ab-rogada. porqne esta deixa momentaneamente 
de produzir efeitos dentre os quais o úe clls~iar a cOll"ers;lo; 

-o Congresso Nacional pode ressalvar, na lei dc cOIl"ers:l0 
da Illedida provisória ab-rogante, quc s.;; mantêlll os eleitos 
produi'.idos pela norma ab-rogada. da publicação até sua 
dcscolIslillli<,:;íO pcla primeira: 

-os Poderes Excculivo.;; Legislalím POCI"::lll declarar llulos. 
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por ilegalidade 011 ineonstitucionalidade. aios administrativos 
seus. jamais leis e atos normativos li ela equiparados. Em 
rclaçho a estes, compete privativamente ao Judiciário O 
controle da constitucionalidade: 

-lei 011 alo COlll a mesma eficácia. que declare !lulos leis 
011 :tios nonnalívos llllteriores. Slio [ormal e materialmente 
inconstitucionais. pois invalidam regra de competência 
reservada ao Judiciário: 

- a MP 11 
0 175/90 deve ser interpretada. para se adequar it 

Constítuiçiío (técnica da illlelpretaç;'io conlonne). COIIIO ab
rogatória das MP's 151 e 156. 

3.3 PRESSUPOSTOS MATERIAIS: 
AConstituiç,io de 1967<:stabclecia. 110 seu art.58. que "o 

Presideute da Repúbl ica. em casosde urgência ou de intercssc 
público rclev;mte, e desdc que n,io resuJtc aumento de despesa. 

I 	 podení expedir decretos com rorça de Ici sobre as seguintes 
matérias: I - segurança nacional: 11 - finanças públicas," A 
Emenda n"O 1/69 acrescentou ao rol o inciso III - "criaçiio de 
cargos públicos c fixaç;lo dc vcnci meutos." 

Havia. como sc dedu:t. preocllpaçiio 110 sentido da dcli mi
taÇ<lo materi;ú d:1 collll:dência llonnativa delegada ao Executivo. 
No Texto de 1988. ao contl~irio. inexiste outra con<.licionante {I 
expcdiç:l0 de medida provisólia sen;\o a cOllcorrência dos 
requisitos da relevância e urgência. Aomiss.;10 do constituiIIle 
nrro implica. de per si, aUlori:t;IÇ<io genérica para que qlJalquer 
maléria possa ser regulada por eSSlI via, Antes. prcdispõc ao 
exegeta a análise sislemútica dos preceitos constitucionais 
atinellles àproduÇ:10jurídica. a fim de aferir oCIIUpo reservado 
àa!\Iaç;'io excepcional do Presidelltc da Rcpúblicl, 

AaprccllSlio contexll1al d:1 tacllldade i Ilscrla no at1.62 é 
requerida até pela própria fluidcz dos conreilos de relevância 
e u~ência. Sa1ienle-s:: que. aU..<;Clltcs tais rCCJllisiloS, n:losubsistiní 
compctência ao Presidentc da República j>ara 11 pnítica do alo, 
Dcmais. resta cimo que aslIbstiluiç;10 (~I allcrílativa "ou" (cons
tante da expresSlio "urgência 011 interessc público relevantc". 
que fundameJltava a expedição de decretos-leis) pela aditiva 
"c" signilicl a incidência silllllltflllea das duas qu<~ilicantes. 

Relevante é a situação revestida dc especial gravidade. 

niio comprecndida na rotina adminislrativa c de talllloúo 

atrelada Ú prescrvaçüo da ordem pública. que justil1ca o 

sobrestamento JIlOll1elltÍllleo do princípio organi:t.atório da 

separ,lçào de Poderes, Todo c qualquer interesse público é, 

ipsoJhe/o, relevante. Por isso, o requisito da relcv,llIcia deve 

ser entendido em concepç;io CSIlitél. Não se chega ao extrcmo 

de pretender identificú-Io COIII as SitllHçõCS de crise que 

autorizalll a decretação do estado de sítio (art.I 37) 011 de 

defcSll (art. I)6). Todavia, nào 5<10 passiveis de reglllaÇ<lo por 

lIIedida provisória liltos quotidianos ou dcstituídos de llIaior 

illlportáncia. mesmo que dc repercussão nacional. 


AIU'gência indica siluaçõcs emergenciais, pemnte as qllais 

os instllllllentos ordimirios de proollç:io legislativa. e mcsmo 
os mecanismos que é1celeram esse processo. 1II0S1 ralll-se 
inidôncos, Trata-se de verdadeiro estado de neccssidade, qlle 
requer a intervenç;10 imediata do Poder Exccllti\'Q no 
propósito de antecipar a operacionalidade do alo c. assim. 
afastar o periculuJII in I/JONI, 

Tem-se admitido ocontrole jurisdicioual dos pressupostos 
de rclewincia e urgência. Cabe anOlar. aqui. a telldcncial 
moditicaç:io najllrispmdcncia do STF quc, rcl:ui\':Imenteaos 
decretos-leis. firnli\\ ~I li plena discricion:uil.'dadc do Pn;:sidentc 
da Rcpública - "a aprcciaçüo dos casos de nrgcllcia 011 de 
interesse público relevante assume cadtcr politico c est;i 
entregue ao discricionarislllO dosjuizos de oportunidade ou 
de valor do Presidente da Repúbliea, rcssa I\'ada a aprcciaçüo 
contr:iria e também discricion:íria do Congresso" (acórd,lo 
prolatado 110 RE n~62.739. publicado em 2:UJ8.67). Na 
areriçilo da legitimidade de medida provisória, o Excelso 
Pretório vem adotando a teoria do abuso de poder para 
minimizar a imprcciSlio dos dois conceitos. 

AConslittJiç~Io confere ao Presidente da República larga 
disponibilidade sobre o processo legislativo.pcl'llIitindo-lhc 
a apresentêlção dc emcndas (arI.60, 11), a iniciativa de leis 
complementares e ordimírias (aI1.61). a elaboraçiio de kis 
delegadas (a11.68), o poder de veto (at1.84, V) e li convocaçiio 
do Congresso Nacional. No que tange úabre\'iaçiio do prazo 
de tramitaç;io de projetos de lei, é possível a solicitaçiio de 
urgência com a inc1us:\o da lllLltéria cm pauta 110 ntixi 1110 cm 
45 dias (an.64.§§ 1°c 2'~ e a dclibcraÇ<io terminativa noámbito 
das Comissões (arl. 58, § 2",1). Algumas situações n:l0 se 
adequam a qualquer dos instnJlllentos referidos. porque 
dcmandam pronla intervellçiio normativa sob o risco de 
perecimento do interesse públ ico visado. Conludo. na accpç;:io 
do at1.62, só haverá urgência quando lI{io se Jluder aguardar 
-l5 dias para i1l1tllllitaçfio de projeto de lei, pelo rilO expedito. 

Como mcncionado ao início desllllllollogralia, o pdncípio 
dClllocrático direciotla a atividade legiferante para o 
Parl,lInento, porquc pressllpõc o debate pré\'io e o consenso 
sobre ti "justeza" da norma antes dc sua \'ig0ncia. Fiel ao 
postulado, a COllstituiçiio subt rai ao Presidentc da República 
a regulamentaç;10 de matérias reservadas Ú competência 
privativa do COllgresso Nacional (arts.51 c 52). sujeitas ú 
legalidadc estrita (artS, XXXIX e aI1.150. I) ou não 
sllsceliveis de dclegaçiio legislativa. Prevê oarI.6l::: 

"Art.68 - As leis delegadas scriio elaboradas pclo 
Presidente da República, que dever:i. solicitar a dclegaÇ<10 ao 
Congn::sso Nacional. 

§ I" - N,)o senio objeto de dclegaÇ<lo os atos de ..:omp•.:tcnci<l 
exclusiva do Congresso Nacional, os de cOlupelência da 
CÜIIJara dos Deputados ou do Scnado Fedcral. Illatéria 
reservada ú lei complementar, neJIIlegislaç;io sobre: 

I-orgrulil...açfio do PoderJudicüírío e do Minislério Público. 
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a carreim e a garanlÍa dos scus membros: 
I ( -nacion:lIidadc. cidadania, direitos individuais. polilieos 

e eleitorais: 
lI! - planos plurianuais. diretrizes orçamcntlÍrias c 

orçamcntos." 
Se nem mesmo sob dclcgaçào Icgislativa. quando M 

alltorizaçi\o cxpressa c cspccificação do contcúdo c dos tcrlllOS 
de scu cxcrcício (art.ó8. ~3"). é possí"e1 il ação legislativil do 

I Chcfe do Execut i\'0 em relação ús matérias e!encldas supra. a 
!Ílrliori cntcndemos inadmissível qlle tal llormatizaç;io 
:1d"cnlia dc Illcdic!:1 provisória. 

Dcstarte. cmcrge do dispositivo transcrito o primeiro 
IinlÍte IItlterial;í pr<Ítiea do inSlÍtuto. Esmo cxcluídas do âmbito 
+o.çlcl ibcraç;1o mOlloer:ltica do Presidcnte da Rcpública as 
,'.• .Iériasdc domíniowllcgislaÇ<iocomplelllentar. Afinalidade 
da proibiç;10 é cnralú,ar il cxigência de discuss:io e votaç;io da 
proposta ell1 quorum qUilliJicado (arLó9). Sendo il tnedida 
provisória Cotl\'ct1ida cmlei por maioria simples, Itio se IlI\!sta 
a disciplinar matéria reservada àquela. No entanto. hú quem 
sustentc qllc. como a COllstitlJiç;10 trataI! indistintamente 
das leis ordin:írias c das Icis complementarcs na mcsma 
Subscç;10, a diferenÇ<l entre as duas espécies cstruia somcntc 
no t]/lorlll/1 de aprovação e quc acontrovérsia se resolvetia 
eom a eOIl\'crsiío em lei por maiOl;ll llbsolllta. 

I 

Estão também rora do alcance das mcdidas provisórias as 
matérias predislX)stas aosdccrctos legislativos c às resolllções. 
atosa quc r.llta o \.:ar;íterda abstraçiio pl\lprio da lei. Ae:-.vn::sSíio 
"(Il'crcto legislati,'o" dcsigna o ato elllanado do Congresso 
N:lCion;lI. segundo o proo.xlinlCnto estabelecido para li Lramitaç.l0 
dos projctos ele lei. quc mio é submetido ao Prcsidentc da \ 
Hepúbl ica p:lI a sançí10. vcto Oll prolllulgaç:l0. É eabívclnas 
hipótcses arroladas no ar1.49. da Cat1a VigClltC. todas rclacio

c 1'\ladasao c~crcício dc comlx:tência pli,·ativíl. Resoluç.ioé ti deli
• lx:mçãoc~pcdída por qualquer das Ciimat<1s Oll pelo Congl\:'sso 

Naciotl:tl. dcst inada a n::gul:lr matériíl ;I/lema COI7}()IÚ~ 

No conrronto com li lei orditl<Íria. parecia cxprcssiva da 
doutrina rejdta a possibilidadc de ediçiio dc Illcdi(L1 provisót;a 
para regu 1:11 llL'l\t;lI' lllatéria submclid;l .i "reserva dc lei". 
Esrx:eitiC:ll11cntL' no que conecrnc ao Direito Tribtttnrio. o 
11l1ncípio da Icgali(l1de (art, 150. I) condiciona a inslillIlç.ioOll a 
majoração de Irihutos ao conscntimcnto dos cídad;los

\ 

\ 

L·ontrilmillles. cxtcl1l:l(lo por seus rept\!Sentantcs noParlmuento. 
/\ gaI~ltIti:l dClllcçriÍtica cxige. assim. quc a cobmnç.l da exação 
k·tI"a por SIIpOl1c ki em scntido f011 lia I. N:io basta quc:! norllla 
autorizadora cllullcie um comando gemi c abstrato, aptidi'io 
fL'Conllcci(ll;r drios atos 1l011l1íllÍvOS da AdIllinistmç.io Públic:l. 
COIllO ohsctY<l A liotmr BaIcci m. "n:io éuma qllcst;'lO puramentc 
forlllal. mas de subst;incia, Ilistoricallletltc. nos povos 
d(,111ClCl~ílilllse fIlie seaprcscntalll collloclclllocníticos. o imposto 
1I:'J de ser conSl'llti-do pclos reprc:-:cnlalltes do pO\'O no 
Parlamenlo. Tudo istoévelhoc hislórico.lllascst;í tlOSai iccrccs 

dc nossa Constituição c de llossas tradições." 
Agregado Ú Icgalidildc tribllt;íria. o princípio da 

mlfclioridnde (arLI50. 111, h) veda a cobrança de tribllto"no 
mesmo exercício tinance! ro cm que haja sido public.1da a lei 
qucos instituiu 011 aumcntou". 

Ambos os princípios sorrem exceções, cxprcssamcntc 
eataloglldas no Tcxto Maior. O princípio da Icgalidade é 
excepcionado pelo ar!. I :'3, § I". que pcnnite (la Exccutivo 
alterar as alíqllotas dos impostos de importação. exportação. 
sobrc produtos industrializados c rclativos a opcraçõcs de 
crédito. c:lmbio, scgllro, titulas 011 valorcs Illobiliários. O 
art, ISO, ~ I". afhsta :l incidência do princípio dil antcrioridadc 
sobl\'! os impostos mcncionados. bcm como sobrc os illlpostos 
ext mordi nários em caso dc guerra c,xterna e sobrc o 
cmpréstimo compulsório para atender despcS:ls dccorrentcs 
decalalllidadc pública. gllerra cxtcrna 011 sua iminência
ressaltc-se quc o cmpréstimo compulsório vinculado li 

qllalquer tim deve scr instituído por lei complelllcntar 
(art. 148). As contribuições para a Seguridade Social. clllbolll 
excluídas da regra geràl. só podem ser e.xigidas após noventa 
dias da publicação da lei instituidora (m1.195, §6"), 

Fácil dcduzir quc. a par da discipl i na gcnérica sobre li 
instituição ou aumcnto dc tributos. a Constituiçiio prcvê 
regra menta específico para ilS situações dc urgênch no qual 
agarantia da anterioridadc é abolida cm hipótescs tax:llivas. 
Fora delas. não h:í como sustcntar a vigência imediata da 
norma tribllt;íria. COIllO a mcdida provisória mio pode tcr 
seus efeitos protelados para o e:-\crcíeio subseqiiente ao da 
publicação. sob pcna dc dcscamcteri/~lçüO de scus e1emcntos 
cOllstÍluti,·os. illlpossÍ\'cI crcdellci:í-Ia;i llorlllatil'.aç;io de 
tributos. Essa n:l0 é, todavia. 11 posiçilo cllcalllpada pelo STF. 
conli)fJllC sc deprccnde do acórd;\o lanado 110 H E 11'\ I ) K 2X.1. 
dc rclatoria do Ministro Carlos Vclloso: 

"I. A cria~'ã(J de Il'ihulo mcdianle medida Jll'Il\'isúria. 
H:í os qlte sustentam qnc o tributo n:1o podc ser instituido 
mediante mcdida provisótia. Aquestão. no particular. mcrcce 
alguntls considcrações, Convém registrar. primeiro que tudo. 
quc a COllstillliç;io. ao estabeleccr a Illedida provisória COtllO 
espécie dc ato normativo prim;írio. não impôs qualqucr 
rcstriçfío no tocantc <Í matéria. E se a medida provisória vem 
il se tr<lllsrormar em lei. a objeç:io perdc objeto. É o que 
ocorreu, no caso_ A MP llo22. de nó. 12.RR. roi convertida na 
Lci n"7 .6S9. dc 15. I ViR. Não seria. portanto. pelo rato de 
que foi a cOlltribuiç:io criada. originarialllcntc. mcdiallte 
mcdida provi:-:ária. qllc seria ela inconstitl\cionaL" 

Discllte-se tamhém a possibilidadc da deliniç;-10 de tipos 
dclilllososc eOlllinaç.l0 de Ix:nas atra"és ele llledida provisória. 
Ihc\! às iIllpliCilc,;ões da sccular gamntia do 11//111111 <:";1111'1/ IIIIJJO 

('(leI/a sil1l' legc. Por cllvolver rcstriç:l0 a direito natural. o 
tcrlllo "Id" - posto lloarL:;". XXXIX. da nO\'cI ('at1a - h:í ckscr 
iI1tel1Jl\~tado em collccpç;10 esl I; ta 110 s..~!ltido ele norma Clllall;l(k! 

• c' •• '" __._. _________ 

------------~---------~I 
i 
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pelo Parlalllento. seglUldo o processo legislaii\;o ordilllílio. Até 
por l~lZÕCS históricls, a legílilllidadeda crilllinali/,lçiío decer1as 
condutasest<Í condicionada li IIlllnifestação dos representantes 
do povo, eleitos para o fim específico de editar leis. ElIllII<ltéria 
penal, a n~serva de lei é absoluta. o(Jnesignifica a excluslio de 
outras fontes nOflmtivas que Illio Rlei. 

A elidcia imediata atribuída ,\ medida provisória estú 
subordin(\ckl a condição rcsOllltivR -qual seja. a converS<lo em 
lei pelo Congresso Nacional no prazo de t';nla dias. Se não 
hOllverdclibcração tempestiva 011 forexpress<ullellle n~jeita(~1. 
a condição não se rea Iiz:! e a medida provisória pasS<1 a ser 
algo inexistente na ordellljuridica. Tem-se. por collsCX]iiêllcia. 
ulIl"tipo penal condicionado''> em séria violaç,io ao princípio 
da segUf<UlÇl jurídica e lIO ;us /iberlalis do cidadão, que pode,,! 
ser constrangídoCOIll prisão em flagrantc, sl[icição a processo 
criminal c condenaçlio por fato que nl/lIca constituiu crilllc. 

Os óbices úadmissibilidade da medida provisória pellal 
são tantos que parcela express.iva da doutrina chega a 
recomendar a suspensão de sua eficúcia cnquanto nüo 
convel1ida em lei. A tesc é defcndida. dentre outros. pelo 
Ministro Luiz Viccnte Cernicchiaro c pelo jurista Saulo 
Ramos. O certo é quc. dcsde a promulgação do Texto de 
1988, apenas d\las roram editadas - as MP's n"s 153 c 156, 
ambas laxadas de lormalmente inconstitucionais pela elite 
ímidiea c revogadas pela MP n"175. 

3.4 Ai>IWIlLEMÁTlCA DA IU~EDlÇÃO: 
Com relerência ao coutrolc parlamentar sobre decreto-lci, o 

Estatlltode 1967 colIsagmva o dcnominado"deo.uso de prazo". 
de modoquc. publieadoo texto, o Congresso Nacional dcveria 
aprová-lo ou rejeit:í-lo cm sesscnta dias, prcsumindo-se a 
aprovação pelo transCllfSO in n/bisdesSC-llOIID. Em 19K2, com 

., o advento da ElIIenda n022. a sistcmútica loi .alterada . 
determinando-se a inelllS<lo autont.ítica do tcxto lia ordem do 
dia após vencidos os sessenta dias. ellll"egillle de mgêllcía. lias 
deI. scssõcs subseqüentes cm dias sucessivos. COllsidel~lIIdo·se 
aprovadosc-. aoflual, mio houvcssedclibcraç;io. 

A Cousliluiçlo de 1988 illveJ1cu o pmccsso de ratiJicaçi'io 
ruIS 1I1cdictlS provisórias. Opra/Dagora corre contra oExecutivo 
c n;'io cont ra o Lcgislalivo. O expedicnte da obstlllção pelo 
csvaziamento do QllOl'I1I11 dc votações, larg:lIllcllte utili7..ado 
para forçar n aprovaçl0 de decretos-leis. não mais favorece o 
Govemo. Apccsclvaç;.10 daeficída do alo caulelar presidencial, 
exaurido o lapso de lrinta dias a contar da publicação. depende 
de manifestação expressa do Congresso. acatalldo-o 
integralmcntc(convcrsi'íoda mcdid<l provisória em lei) ou com 
modi licaçõcs (c1abomç;lo do projcto de lei de cOllvers<io). 

A r"jeiçil"o dc medida provisória se opcra tanto de forma 
explícita como Ilícita, pela ausêneia de dclibemç:"lo parlmm;ntar 
no prazoassillalado. Em qualquer hipótese, Clunpre indagar se 
é possível ao Presidente da República rcedilá-Ia. Pel1inellte à 

Cjtlesl;10. o Par\XCr n"SR..{)92. dlla\Ta do ClltüO ConSllltor·Gcl~11 
da República Saulo Ramos. publicado !lO DOU dc D.Oci.<)(). 

sustenta que a r~ieiç;10 da proposta quc oI.~iet iva a eOll\'ers:l0 da 
medida provisória em lei não con..<;tilui filio impcdilivo:i cdiç:io 
de 1I0va medida provisólia. sobre o meslllo tema. desde que 
subsistentes os pressupostos da rclc\'iincia c urgência. /n/illeris: 

"Entendimento diverso fmndaria a II/CIIS contida !Ia n.:UI:1 
constitucional. quc pretendeu atender COIII a lIIo:Jida provisÓria 
- ainda quc elll caráter de excepeiollalidade - situações 
emergcnciais incompatívcis com o proccdimclllo ordín:írio 
de formaç:io das leis. 

Ea n::jeiç;10 parl:ulIcntar. nessa hipót~. lI;io posS\.ú elicícia 
cxtintiva das ItI'l.ÕCS dc necessidadc. urgência c n:le\";lncia que 
justil1caram a cdiç<io da medida provisória. sendo. por isso 
mesmo. insuficiente p;U~1 inibir. cm filce (b própria COllslitui(,:io. 
oexercício dessa cxtmordin;llia colllpct':llcia pn.:sidcllciaI. 

A dclibcraç.io congrcssual !legati\'a n:l0 opera. por si só. 
a descaracteri'l.aç,lo dc um possh'c1 estado de uf!;':IH.:ia 
perdurallte. ajuÍI..O illicial do Prcsidellté da República. sen<l\1 
imp0l1allte. a propósilo. conferir a dOlllrina italiana. posto 
que li matriz da regra conslituciollal brasilcira reside. 
preciS<llllente, como S<llientndo, no artigo 77 da Conslituiç~io 
penillsulnr. que se reproduziu. nessc ponlo, quase 
literalmente entre nós." Outrossim. aCéntua qUé. na hipólese 
ele simples caducidadc. 1150 h,i que se cogitar de rcjeiç.io IICI:1 

ou tácita. Por conseqüência. entende licita a n:cdiçiio: 
"A inerlia delihcraIuli. pOfcnvolver uma COllcl~taa\lsCllCia 

de dccistio. n50 pode COJlfiglll~lr Sill~U'::IO ;m;íl()!~a ;'1 da n.;icil,::;il) 
do projclode cOllvers<ioemlei da medida pro\isólia. 

ESS<1 eircllllst<iucia não legitima qllalquer ol~icç:l0 cmtes.:. 
que pudesse llIaJwCst,u·-sc. até validamcllte. COIII fundamento 
nu111 ato de explícila rejeiçl0 do projeto de cOIl\·crs;io. ~'IC:Slllo 
a dCS<lprovaç;lo pelo voto de maioria simples. n:io restringc ti 
prerrogativa constitucional do Presidente da Repúhlica de 
entender que permanecem as cOlldiçôcs de urgência." 

Mais f\.:suitiviI. ajlllispl1ldência do STF endo~l a l'OIII.:JUS;·,O 
de quc a matéria 04jcto de medida prO\'isófÍn exprcssamente 
rejeitada n:lo pode ser rciterada pclo mesmo illstnllllcllto. O 
Ministro Morcil~l Alvcs enfilljza. cOlltudo. a nccessidade de se 
distinguir a rejeiç;.io por motivo dc flUldo (lcn nHncnte c a ~iciç;lo 
por motivos circllllst'U1ci,ús. Se a rejciç;.io 1tio se deu pelo mérito, 
nlllS porque oCongresso Nacional dissentiu quanto à rclc"úncia 
e IIrgência, a recdiç;io ficam na cxpect;I\Í\'a dc fato novo. quc 
nlterc 11 sÍluaç;.10 concreta. 

Por outro lado, mostra-se imperioso estabelecer prazo 
de carência para a recdiç.l0 da mcdida provisória rejeitada. 
poís inconcebí"eI que slIa proibiçio ~ia tirm;I(~1 adpelpclllalll 
rei l1IeIllOr;m/l. Na ltúlia, há 11111 intcrstício mínimo de seis 
III<.:SCS. No Brasil, alglllls prelendem:J aplíca~:lo ~ll1aló&íca do 
art.ú7, da COllstituiçiio. quc veda li rcapr~sentaç;io de PI\1j0to 
de lei n~jeitado na mcsllla sess;10 legislali\~l. S<lh'o por PI\1posta 
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o TRABAlH 
da maioria absolllta dos membros de qualquer das Casas do 
Congresso Nacional. 

Normat izando a matélia, o Projeto de Lei Complemenlllr 
11°233/90 supra-referido proibia a "renovação ou ediçelo de 
medida provisória que contenh(j idêllt ica regulamentação de 
outra já rejeitada ou não adlnitirul pelo Congresso Nacional" 
(:111.6°). Toclil\'ia. oSubstitutivo aele aprcscnl:ldo observa orien
t<lÇIO diversa. COII fOlllle se deprecnde dos seguintes dispositivos: 

"Ar! 7" - Medida Provisória rejeitada não poderá ser 
reeditada. 110 todo 011 em parte. na mesma sesséio legislativa 
lIem durante o reeesso parlamentar. r.lcultada sua aprcscntaçiío 
lia forma de projeto de lei. 

AllH" - Medida Provisória n;10 apreciada pelo Congresso

1 Nacional no prazo eonstitucional de trinta dias podení ser 
reeditada uma só vez e desde que publieada no Diário Oucial 
110 dia seguinte ao do final do referido prazo. 

........... Par~grafo Ílnico. Na hipótese de néio ser apreciada após 
sua reedição. aplica-se o disposto no artigo anterior." 

Asegunda discllssiio que o tema suscita é concernente;1 
possibil idadc dc rccdiçel0 de medida provisória não apreciada 
!empCsliv:1I\Icnte -011 seja. nos trinta dias imediatos à pubJicaçl0. 
A\Il:1iOlia dos constitucionalistas tenden interprctar aomissiío 
do COlIgresso Nacioll;Jl eomo rejeição tácita rui proposta. 
evocando a aplicação subsidiária do nr1.66. §3°. O preeeito 
coll<;agra osilêncio como manifcstnçlo c1e"olltade. ao estabelecer 
que. dccorridos quinze dias do encaminhamento do projeto de 
ki fi s<lnç;Io. a Olllíssilo do Presidcnte da República implica 
anuêllcia. com impedimento de"eto. 

-} 
Além de descollsiderar o pri Ilcípio crigido no art.66, a 

reítemç:io é incompatível com a urgência que a medida 
prm'isória pressupõe. Depois de v:í rias reediçõcs. como vem 
succdendo. o illlediat iSl1lo e a i mprevisibi Iidade desaparecem. 
propiciando dúúdas acerea da eOll~t itucionalidade da atuaçio 
1I0nnat i\'a prcsidenci:tl. O mais grave. porém. é que o 
e:xpcdicnte sllb\'erte a regra ditada pelo panígraro Ílllico do.-----. 
;u1.62 -"As medidas provisórias perdenl0 a euciÍcin, desde a 
cdiç;10. sc n;lO forelll convertidas emlci no prazo de trinta 
dias. a parti rck; Sltil pllblic:lçl0. dcvendo oCongresso Nacional 
disciplinar as relaçõcs jUlÍdicas dela dccorrellles". . . 

1 

A rejei~';lo traz implícitas duas collscqiiêneias: (a) peni:! (~l 
clicícia ex {unc: (b) eompetência privntiva ao COllgresso 
Nacional p;lra regular as relaçõcsjuridicas constituídas 011 
lIlodificadas Im curto período Clll que :l íllcdida provisória 
\·igoroll. ('ollsubstallcia prerrogativa do Congresso Nacional 
definir. cmjuizo de conunlL1çào Oll dee:xcllls:l0, (\ pennanência 
da aç;10 norlllativa da Illcdida provisória no ordenamento 
!losith·o. Se n;10 a' COllvel1e em lei no P"l/..o prescrito. ;llém de 
dcscollsütuir ex (UIIC sua eliC<icia., avOCl adisciplinn <tIS relaÇÕC5 
jltlidil~IS dcla dccolTclltes. mcsmo qlle ell\'Olvallllllatéria afeta à 
iniciati";1 do Pn::sidenteda Repúblicl (;111.6 I. § I"). 

Se a elic;ícia da IIlcdi(L1 provisófÍn n:io cOllvel1ida em lei é 

desCOIlStituÍ<1<1 oh initio. retoma vi gência a lehrislaçel0 pretérita. 
sob elljos comandos podem resultar atos jurídicos perreitos 
edireitos adquiridos. Eventual rccdiç<1o da Ilonnà que C<1ducou 
11<10 poderá. hoc modo, rctroagir para alcançelrfhtos'anteriorcs 
à sua publicaçiío, pena de ofensa ao arI.5". XXXIV. da Lei 
Maior. A qllestão é relevante porque diz respeito à 
eOllst illlcionaIidade das" cláusulas de eonvalidação". apostas 
ao texto das medidas provisórias em série, no propósito de 
restituirefcitos li edição originária. O problema éque não há 
como convalidar o inexistente - aquilo que, pelo implemento 
de condiçll0 resolutiva e por expressa determin:lç;loconsti
tucional, foi bflllido da ordem.positiva. 

Na Itítlia. a renovação dos fl/'Owcdimenti pml'l'isori n:l0 
nprovados 011 eonverlidos tornou-se prática freqüente. São 
previstas duas Illodalidades de reedição: por deereto de 
prorrogação do termo de validade e por simples repro<lução 
dos decrctos anteriores, com vigência contínua e sucessiva. 
Entre\;lnto, sendo o sistema de Governo parlamentarista. o 
conflito entre o E:xecuíivo e o Legislativo é resolvido eom a 
qUcrul do Gnhinete ou ndissoluç;10 da ülmnra dos Deputados 
e convocação de novas eleições. J;í no Presidencialismo. 
ine:xistellllllecanisltlOS decomposição polítiC<1 para o imp(lsse 
en(re os dois Poderes. Assim. a reiter(jção de medidas 
provisórias cnracteriza nítida IIsUI:pação da competência 
Iegirerante, em desafio ilnorlllalidade democrática. 

3.5 ALEI DE CONVERSÃO: 
Logo qlle publicada. a medida provisória será submetida 

;1 aprcciaç,10 do Congresso Nacional, paI(! convers.:10 em lei. 
Há clara rclaçiío de pressuposiç<1o entre o ato go\'emalllelltal 
ea lei deconversiío. que ni'ío obedece aos triimitesordill:\rios 
declilboraç;10 legislativa. É votada em sess:l0 unicameml 
e n<1o seglle :'! sllnç;10 do Presidente d,l RepÍlblica. 

Nos tennosda Resoluçl0 nOO IICNI89,j:í enfocarul, cditada 
a lllediCtl pro\~sória. o Presidcntedo Congrcs..<;o Nacional desig
Ililrlí Comiss:l0 Misla. intcgrada por sete senadorcs. scte depu
tadose igllalnÍllllcro de slIplcntes. indicados pelas lidemnç;ls 
Jlal1id:irias. Esta CÓlllis$,io ter:í o prazo de cinco dias para 
elllitirparecerqu:lnto:i ndmissibilicllde da llIedida. no que t;UlgC 
aos requisitos da n:lcvüncia eurgência (art.5"). Segne-se oprlV.D 
dc vinte equatro homs Ilalll aprcselltaçiio de recursos e dclibe
mçio do Plenário. O parecerrui COllliss:io asslIll1ecar:itertenui
nativo. se nifo apreciado p:lo Plen,irio nas dW1S sessões sllbsc
qiicnles. ProulIncia(i;) a inadmissibilidade, o Presidente do 
Congresso Nacional declamr;í insllbsiSlentea llledirul provisória. 
COlllllllicando a dccis:l0 ao Presidente da RepÍlbliGl. Nesse 
ínterim. a Comiss<10 Mista e1a1101~1r;í decreto lcgislntivo. COI\l 
tralllitaç;10 inicial na 01mara dos Deputados. para disciplin:lr 
as ldaçõcsjlllídicas decorrcntes de sua \~gêllcia (al1.6"). 

Admitida a lIledida provisólia. scní allCI10 prazo de quinze 
dias ú COllliss<io. para novo pnrecer aCerGl do mérito (:111.7''). 

--... _~, ...._-- .._--~_.--- .. _--~------.._---~.... _--_.. -- - _._.. , 
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Trêsallernati,r,ls ~io possívcis: a aprov<lÇ<io in totum, a rejciÇ<io 
integral 011 parcial. Aprovado o texlO SCIll nltcrêlçõcs dc 
cOlllcíldo, sení cncaminhado cm autógrafo ao Prcsidcnlc da 
Rcpública para publicaç50 COIIIO Ici dc convcr~lo (a rI. 1g). A 
rcjcição total rcmctc ao procedimcnto ditado pelo arI.6°. Por 
fim, optando pela introdução de clllcndas, li Comissão 
elaborará o rcspectivo projeto de lei de convcrsão, que ser;í 
submelido ao Plcmírio elll único tumo dc discusscio c vOlaÇ<lo 
(aI1.9") - aprovada ti proposta. será cnviada àsanção. 

Diferença característica cntrc o decreto-lei e a mcdida 
prpvisória éque, em relaÇ<lo àquele, havia proibiÇ<lo cX'Pressa 
no scntido da introdução de emendas ao texto cditado pelo 
Poder Exccutivo (m1.55. §l°, CF/(7). A alual Carta éomissa 
a respeito, o que tcm levado a maioria dosjuJ'istas a advogar 
a pcrmissibilidadc sobrctudo das emendas supressivas. A 
negaÇ<io de~l faculdade Ímplicl retrocesso. IXlis dcsconsidera 
aspectos peculiares do novo instituto, em tudo incompatíveis 
com a sistemática anterior: 

- a conversão em lei por ato dó Congresso Nacional: 
-acassação rctroaliva de sua nonHatividadc, na hipótesc 

dc rcjeição pclo Parlamcnto. 
Entretallto, como éldvcrle Brasilino Percira dos Santos. 

Ii'-I uma sélic dc requisilOS inlrinseCos da medida provisória 
quc poder:io vir a serdesnalumdos, convertendo-a cm mcro 
projeto dc lei, se forem admitidas emendas. A título de 
cxcmplo da complcxidlldeque o tellla cnvolve. cita a anomalia 
de. na lIIeSlIIa lei de COIlVerl':lo, cocxiSlirclllnonnasjuridicas 
COIll vigência cm momcntos distintos. As norlllas originúrias 
vigonu n desde a publicação da medida provisória, cnquanto 
as derivadas nflo podcm tcr eficácia em período anterior à 
pllbliC<IÇ<IO da lei de convers[lo. 

A Resolução n"O I/CN/89 admite li apresentação qc 
clllendas, tanto supressivas como modHiC<1I ivas. vi Ilcllladas. 
porém, ao objeto regulado lia Illedida provisória (mtA"). A 
jUlisprudência do Suprcmo Tribllnal Fedcral segue a mcsma 
orientaç,lo, conformc acórdão relatado pelo Ministro Celso 
deMello, na ADlN n~93-7/600-DF: 

"Como a função legislativa ordinariamcnte pCl1cnce ao 
Congresso Nacion.al, quc li excrce por direito próprio. com 
observiincia da estrita tipicidade cónstitucional quc define a 
nalltre7Â das atividades estalais, loma-sc impcrioso assí naIar 
eadvertir -quea uliliz.c1Ç<lo da medida provisória. porconstituir 
exccç.:ioderrogatória do postulado d1 divisão funcional do poder, 
subordina-se. em scu proccsso de convcrs<io Iq,>1slativa, à 
vonladc so!xr;ma do Congresso Nacional." 

Quanto à sanção prcsidencial. a Resoluçêlo adotou 
posicionamento no mínimo esdnL'\1Jlo. Declarou-a prcscindivel 
lia hipólese de scr a lei dc convcrsão mera trallsposiÇ<io dos 
edunciados d:l mcdida provisória (art.LR). Se, ao cOlllnírio, 
for introduzida emcnda, fai'.-sc neccssária cssa inlCIYellção 
IiOll1ologatória do Presidcntc da RepúbliC<l (arl. 7", *2"). Eaí 

surge a dúvida: é possivel o veIO? A rcsposta somente pode 
ser afirmaliva. ARcsolllÇ<io nilo fala elll velo. ContudO,IJ~lIa
se de prelTogath~l inerenle ao regi me pr~idencia1 iSla. acatada 
pelo í\l1.66, §§ 1° e 2", de Ilossa Lei Maior. Altcrada a medida 
provisória pela aprovaçéio do projelo de lei de cOIl\·crs.io. o 
Presidcnleda República, ao invés dn sançiio. poder:l vet,í-10 
lotai ou parcialmente, se o considcrar inconslitucional Oll 
contr.írio ao inleresse público. 

4. CONCLlJSÕ ES: l 

tAtltes de mais nada. é preciso inlerprctar a Conslituiçi\o' --i 
tomo \1\ lidade sistêmica;priori7andoocorreiO cquacionamento' \ 
[dos principios fU.Ildamentais·edâS regms de cOmpetência Sob I 
este prisma. a Carta de 1988 impõe diretriz baslante nítida: a ,; 
dcnsificaç;10 do princípio do ESlado DClllocrÚlico de Direilo, .. 
através de f6nllulas quc assegurem a plcna efcti"aç:lo de suas 
duas vCl1cnt~ -oprincípio da lIip:utição do Podere o plillcípio 
democnhico. Sabe-se que a IlIcdida provisória foi inlrodll7id:l 
no orden:uncnto positivo quando aind:l se prcconúm,I aadoç;io 
do sistema de Govemo parlamentarisla. Assim, baSlou ao 
constiluinle a transcriç;io quase lilcml do ;111. 77, da COI1SI ilUiÇ<io 
Ilalianél de 1947. Fonnalizad:l liopção prcsidcncia.lisla, o instituto 
foi mantido na expcctativa de pôr tcnno aos excessos pmlicados 
na vigência do precedcnte dccreto-lei. Todm·ia. a falta de 
delenllinllÇ<lo de seus pressuposlos Illateri:ús. aliada ao exíguo 
Pl(17..o de trinta dias para convcrsão em Ici sob pena de 
C:ldnci(bdc. tmnsfonnamlll-Il:l em inSInUllellto (k :utliulo c de 
subverSêlo do processo legislativo. 

Nadúvidtl quanlo à viabilidade de projeto de lei -c comoa 
rejeiÇ<lo impede a rcapreciaç,io da I\l,lléria na mesma SCSSilO 
legislativa (art.67, CF), o Executivo pal1c para a edição 
dcscnfrC<lda dc medidas provisórias. em lotai :lbSII~IÇ:lo tIOS 
requisitos constitucionais da relcvància curgência. Além disso. 
utiliza-se do artificio da rcediçiio pam prolongar a dieúcia do 
ato quc, 1Xlr natureza. éprecária esusceLÍvel a condíçflo resolutiva 

A Constituição. segundo a an:i1ise sislêlllica quc 
preconizamos, invalida qualquer tentativa de dcsdnualllcnto 
do institulO. AespccifiC<1Ç110 de scus limiles materiais resulta 
da conjugaÇ<io dos dispositivos que exclucm a aç;io Ilonnativa 
do Presidcnte da Rcpública sobrc determinadas lllatérias, 
porquc vinculadas à competência privativa do Congresso 
Nacional ou de qualquer de suas Casas (arls. 5L e 52), 
submctidas li legaLidade cstrila (arts. 5°, XXXIX e 150.1) ou 
insuscetívcis de delegação legislativa (art. 615. § LO). A 
imprccisclo dos conccitos de rclcv~Ilcia e urgência é superada 
pelo confronto elllre o arl.62 e os §§ I" c 2". do (111, 64. que 
estipulam o prazo máximo de 45 dias para tramilação de 
projClo de lei pelo rilo abrcviado. Os óbiccs à recdiç,io s;io 
colocados peLo próprio :111.62, panigmfo único. que 1\'IlK'le 
ao Congresso Nacional o ~Inenlllento das relaçõcs juridiC<ls 
verificadas no Irinlídio de vigência da medida pro\'isória não 
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convertida, bem como pelo arUí7, sup!'alllencionado. 
Acentuando a singularidade das medidas provisórias 110 

C(juilíbrio institucional cntre os órgãos de soberania, Illerece 
destaque a atuação do Supremo Tribunal Federal que, a partir 
dojulgamentoda ADIN n037-3/DF, rclatoriadoMinistroFmn
cisco Rezek, reverteu a jwisprudência no sentido da insi ndic
abilidllde dos pressupostos del1agradorcs da competência 
normativa e:xcep::;ional, firmada sob o pálio do Te:\10 de 1967, 

De filIO, ti pnitica excessiva das medidas provisórias, como 
hodiema1l1ente vem sucedendo, afronta oprincípio da tripart
iÇ<io de Poderes naquilo que Iheé preponderante: resguardar . 
as atribuições político-inslitucionais de cada Poder. Isso por 
lranSl\1utaro c.'\ccpcionalelllordin,1rio, rclegandoo Congresso 
Nacional à posiÇ<10 de mero órgão homologatório das decisõcs 
ema nadas do Execut ívo. Retoma-sc, assi m, ao despotislll o e 
;1 centralii'..açlio típicos do período ditatorial, nllo obstante scr1 J-)." a realidadc perseguida pela Constituição. 

5.8lBLlOGHAFIA 
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-ESPOS1TO. Car!o. DliCJ~BTO-U~G(jJ1, 1/1 1!'NClCLOPlmM 
l)f/, l)/lVrro. VOLUME 11, ed. GiuITré, Itália; 
-MO!)! J(;NO. Franco, 1.H.(;GE. OlWINAMHNTOCIl/Umlro. 
/'/.l m:lulA {WCiU OlWIN/lMENT/. eu. Cliu/Tré. It:iJia: 
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- MI~JI{El.l.ES. l1cly Lopes. Direilu Adminislralivo Brasikiro. 
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- SIQUEIRA CASTRO. Carlos I<oberlo. O CONGRESSO E AS 

DELEGAÇÜES LEmSLATIVAS, eL!. Forense 19K6' 
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TRABALHO 
EFEITOS DA ADOÇÃO 
IRREGULAR 
José Affonso Dallegrave Neto 
Mestre 1'1/1 Direito 1,,!Ia UFPl?, Pre.\,idc:"le da ;/P/~/ ..· 
Academia I'lIrWlifeUSe de Estudo,\' .Jurídicos. Prn/l!.f.wr dfl 
gradl/aFio e pÓ.I'-j?,radllaçiio da l'l/clI!dadc de Direito d.: 
Cllrltiba, Ac!l'oj!,ad" membro tio IAI' -. II/.ftitl/IO dos 
,1dmgados do PC/til/ui e do lA/I .. IIIStltllto dO,f Advogados 
Urasilciros. . 

I. C()lIceito C rC(luisiltls do ac()rdo Ile colllpcnsa,:ãu 
dcjorll;ld" 

Não é possível fhlar cm banco de horas selll estlldú o o 
acordo de cOlllpellsaçüo de jornada. A interdependência é 
nítida. Mais que isso, o primciro é produlo do scgundo. 

Por acordo de compcnmção dejo,., /ada se cntenda Oajl/s/c 
firmado pam legitimar oexccssodejomada de 11m dctcnninado 
dia de trabalho, cm lhcc do decréscimo proporcional dc outro. 
denlro de um lapso tempoml eXprCs.~I1IlClltc pl\)\'isto ellllci ou 
instrumcnto 1I0nnativo c.l.1 categoria profissional. 

O ill<;t itlltojuridico do aCOIt10 de cOlllpcnsaçilo dcjOlllada 
cstá expressamcnte disciplinado nos artigos 59. § 2' dI CLT 
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