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A NOVA CONSTITUIÇÃO (V) 

Previsto o fim da 
mão-de-obra locada 

MARCELO PIMENTEL• 
Especial para o CORREIO 

N o anteprojeto de 
Constituição, entre 
outras coisas estar-

recedoras, está a permis
são de trabalho ao apren
diz com dez anos. Já na 

- legislação em vigor 
afrontamos as conven
ções Internacionais, per
mitindo o trabalho aos do
ze anos, quando os de
mais paises civilizados. 
adotam quatorze anos. 
Agora, no inciso XXII, a 
redução da idade oara 
dez anos é clamorosa. 
Uma nação que só encon
tra como fórmula de edu
cação, como criação, co
locar uma criança no tra
balho, mesmo . como 
aprendiz, aos dez anos, 
está regredindo um sécu
lo. Podemos proclamar 
ao mundo nossas fraque
zas, mas não nossa ig
nomínia. Conservar, per
sistir no erro, que é o 
agravo à criança de doze 
anos, cujo trabalho nessa 
idade é chocante, o que 
dizer de colocar em uma 
Carta Constitucional que 
o menor de dez pode Ir 
aprender quando deveria 
estar sendo educado em 

. outro sistema menos 
agressivo? 

Por outro lado, torna-se 
evidente que teremos que 
enveredar pelo caminho 
da negociação coletlva 
como fórmula mais viá
vel de bom relacionamen
to entre patrões e empre
gados. 

Voltemos, pois, aos in
cisos do anteprojeto apre
sentado e aos comentá
rios pertinentes. 

Como acentuei em arti
go anterior, o comentário 
não importa em aceita-

Ição. Ê a tentativa de tor-
) nar menos absurdo o que 
j se colocou no anteprojeto. 

Inciso XVI: 
"XVI — repouso semanal 
remunerado, de prererên-

' cia aos domingos, e nos 
feriados civis e religiosos 
de acordo com a tradição 
local;". 

Razoável. 
Inciso XVII: 

"XVII — proibição de 
serviço extraordinário, 
salvo os casos de emer-

, gência ou de força maior, 
com remuneração em do-

, bro;". 
•- Já consagrada pela ju
risprudência. 

; Inciso XVIII: 
\ "XVIII — gozo de 30 dias 
' de férias anuais, com re
muneração em dobro;". 

Mais ónus para o produ-' 
to finai. Deve o direito ser 
conquistado em conven
ção. Não é matéria cons
titucional. 

Inciso XIX: 
"XIX — licença remune
rada à gestante, antes e 
depois do parto, por 

período não inferior a 120 
dias". 

Não é matéria constitu
cional. Vem sendo consa
grada pela Jurisprudên
cia. 

Inciso XX: 
"XX — saúde e seguran-

, ça do trabalho;". 
Dar ao inciso XX a se-

i guinteredação: 
"XX — cumprimento dos 

r preceitos legais e regula
mentares sobre higiene e 
segurança no trabalho". 

A Constituição não pode 
garantir a saúde a nin
guém, mas, sim, a adoçâo 
de medidas que a prote
jam e previnam males. 
Progresso não se faz por 
decreto. Por outro lado, 
se em 500 anos, o Nordes
te continua anquilosado, 
não há de ser pela deter
minação constitucional 
que se acabará com a 
verminose. Onde está o 
dinheiro para tanto? 

Inciso XXI: 
"XXI — proibição de tra
balho em atlvidades insa
lubres ou perigosas, salvo 
lei ou convenção coletlva 
que, além dos controles 
tecnológicos visando â 
eliminação do risco, pro
mova a redução da Jorna
da e um adicional de re
muneração Incidente so
bre o salário contratual". 

No inciso XXI, substi
tuir "visando à" por "que 
visem à", pois o gerúndio 
não pode introduzir a ora
ção subordinada, salvo 
melhor Juizo. Suprimir 
também "de remunera
ção" porque "adicional 
incidente sobre o salário 
contratual" Já diz tudo. O 
trabalho insalubre Já tem 
trato especial. Se excep
cionar mais, acabará não 
havendo trabalho insalu
bre. E só suprimir o tra
balho. A realidade sem
pre ficando a quilómetros 
de distância! 

Inciso XXII: 
"XXII — proibição de 
trabalho noturno e insalu
bre aos menores de 18 
anos e de qualquer traba
lho a menores de 14 anos, 
salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 10 
anos, por período nunca 
superior a três horas diá
rias". 

Já comentado. 
Inciso XXIII: 

"XXIII — reconhecimen
to das convenções coleti-
vas de trabalho e obriga
toriedade da negociação 
coletiva". 

Ao inciso XXIII dar a 
seguinte redaçâo: 
"XXIII - obrigatorieda
de da negociação coletiva 
e obrigatoriedade dos 
acordos dela resultan
tes". 

Importa obrigar as par-

ites à negociação. Como 
ivão denominar os dife
rentes Instrumentos des-
<sa negociação não ê as
sunto para a Constitui
ção, até porque fica pare
cendo que se quer manter 
io regime cartorlal de re
gistro e homologação. Co
lmo toda negociação, se 
ihouver Interesse público 
em modificá-la, o Poder 
jpúblico aqirá com os Ins
trumentos gerais que a 
•Constituição lhe confere. 
Quanto menos parâme
tros, melhor. As partes 
que cheguem ao acordo. 

Inciso XXIV: 
"XXIV — proibição das 
atlvidades de Intermedia
ção remunerada da mão-
de-obra permanente, 
temporária ou sazonal, 
ainda que mediante loca
ção". 

Dar ao inciso XXIV a 
seguinte redaçâo: 
"XXIV — intermediação 
não remunerada da mão-. 
de-obra temporária ou sa
zonal, por agências do Po
der Público federal, esta
dual ou municipal:". 

A necessidade de mão-
de-obra temporária exige 
uma organização para 
fornecê-la a tempo e ho
ra: proibir isto é como ta
par o sol com a peneira. O 
que se deve fazer é evitar 
o comércio com a coloca
ção de trabalhadores e is
to é o que pretende a re

lação proposta. Uma das 
coisas mais nocivas na le
gislação atual é a inter
mediação na mão-de-
obra que permitiu a proli
feração de empresas 
prestadoras de serviços, 
explorando o trabalha-
dor. Urge extirpá-las de
finitivamente, prevale
cendo apenas a Lei 6.019, 
rigorosamente cumprida. 
A lei é má. Precisa de al
terações que melhor 
adaptem-na ás necessida
des. Mas, mão-de-obra lo
cada é aberrante. 

Inciso XXV: 
"XXV — aposentadoria; 
no caso do trabalhador 
rural, nas condições de. 
redução previstas no art. 
358". i 

Suprimir, no inciso' 
XXV, tudo que sucede à. 
.simples expressão "apo^ 
isentadoria", porque ab
solutamente inócuo.-, 
tratando-se de remissão, 
meramente didática e, 
ademais, grafada errada
mente. 

* O ministro Marcelo 
Pimentel é o presidente 
do Tribunal Superior do 
Trabalho. Esta série de 
comentários expressa seu 
ponto de vista pessoal e. 
não da instituição que 
preside. 


