
 

  

Art. 9º 
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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 

defender.  

      § 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.  

      § 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00048 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO, AOS TRABALHADORES, DIREITO DE GREVE, CABENDO  
AO ESTADO GARANTIR E PROVER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAS  
QUANDO DE SUA PARALIZAÇÃO POR TAL MOTIVO. 
   
   SUGESTÃO:00112 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE FIQUE ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE A TODOS OS  
TRABALHADORES. A PROIBIÇÃO DE PUNIÇÃO AO TRABALHADOR QUE PARTICIPAR  
DE GREVE DELIBERADO PELA ASSEMBLEIA DE SUA CATEGORIA. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

   
   SUGESTÃO:00448 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURADORA DO DIREITO DE GREVE A TODOS OS  
TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DE SUA RELAÇÃO  
TRABALHISTA. 
   
   SUGESTÃO:00581 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DE QUALQUER  
CATEGORIA GOZEM DO DIREITO DE GREVE E DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL,  
ADMITINDO-SE A ATUAÇÃO DOS PIQUETES DE CONVENCIMENTO, IMPEDIDO O  
CONSTRANGIMENTO FÍSICO OU MORAL. 
   
   SUGESTÃO:00622 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO ASSEGURE AO TRABALHADOR O DIREITO A GREVE,  
COMO MEIO DE MELHORIA DE SUA CONDIÇÃO SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:00654 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASEGUREM O DIREITO DE GREVE SEM RESTRIÇÕES E O  
LIVRE SINDICALISMO SEM LIMITAÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:00876 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NO CAPÍTULO DO DIREITO DE GREVE, QUE ESTA É FORMA DE DEFESA 
DOS INTERESSES DOS TRABALHADORES E DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, NÃO  
TENDO LIMITAÇÕES SE NÃO AS DA CONSTITUIÇÃO. NOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
ESSENCIAIS, ASSIM DEFINIDOS PELO CONGRESSO NACIONAL, A DEFLAGRAÇÃO DA  
GREVE SERÁ PRECEDIDA DE DIVULGAÇÃO, NA FORMA ESTABELECIDA PELOS  
TRABALHADORES; AS AUTORIDADES DEVERÃO ABSTER-SE DE QUALQUER  
INTERVENÇÃO DE POSSA LIMITAR O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:00967 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:01336 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE RECONHEÇA O DIREITO DE GREVE; ASSEGURE A MANUTENÇÃO  
DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS À COMUNIDADE E ESTENDA OS BENEFÍCIOS  
CONQUISTADOS PELA GREVE ÀS CATEGORIAS PROFISSIONAIS ESSENCIAIS  
QUE DEIXARAM DE RECORRER A ESSE DIREITO. 
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   SUGESTÃO:01560 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE A GARANTIA DO DIREITO DE GREVE A TODAS AS CATEGORIAS DE  
TRABALHADORES, INCLUSIVE AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:01573 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA O DIREITO DE GREVE EM TODOS OS SETORES  
EMPREGATÍCIOS, EXCETO NOS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS, DEFINIDOS 
EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:01893 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO O LIVRE FUNCIONAMENTO DOS SINDICATOS E O  
DIREITO DE GREVE A TODAS AS CATEGORIAS DE TRABALHADORES, INCLUSIVE  
AS DO SETOR PÚBLICO, VEDADO ESTE DIREITO ÀS CATEGORIAS DE SERVIÇOS  
ESSENCIAIS. 
   
   SUGESTÃO:02037 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O DIREITO DE GREVE, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02254 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE GREVE AOS TRABALHADORES E AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA. 
   
   SUGESTÃO:02472 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:02691 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS TRABALHADORES E SERVIDORES  
PÚBLICOS O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:03230 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS TRABALHADORES E SERVIDORES  
PÚBLICOS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
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   SUGESTÃO:03242 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ASSEGURE O DIREITO DE GREVE A TODAS AS  
CATEGORIAS DE TRABALHADORES, SEM EXCEÇÕES OU LIMITAÇÃO DE QUALQUER  
NATUREZA. 
   
   SUGESTÃO:03353 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ASSEGURANDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS O DIREITO DE GREVE  
E DE SINDICALIZAÇÃO, SEM RESTRIÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:03577 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AO SERVIDOR PÚBLICO,  
CONFORME DETERMINA. 
   
   SUGESTÃO:03639 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE A TODOS OS TRABALHADORES. 
   
   SUGESTÃO:03670 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS OS DIREITOS DE  
SINDICALIZAÇÃO E DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:03746 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:03761 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AO SERVIDOR PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:03951 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE A TODAS AS CATEGORIAS  
PROFISSIONAIS, INCLUSIVE AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04454 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE GREVE, NA FORMA  
DEFINIDA NO CÓDIGO DE RELAÇÕES DE TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:04536 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE GREVE, DESDE  
QUE SEJAM MANTIDOS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS À COMUNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:04867 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AOS TRABALHADORES E AOS  
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. 
   
   SUGESTÃO:05135 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AO SERVIDOR PÚBLICO O DIREITO DE GREVE E O  
DE SINDICALIZAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:05304 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS REGULAMENTANDO O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:05316 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS O DIREITO DE GREVE  
E OUTROS QUE DEFINE. 
   
   SUGESTÃO:05480 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE REQUISITOS PARA A REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:05506 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:05660 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA REGULAMENTADO O DIREITO DE GREVE E DE LOCK-OUT, E QUE  
SEJAM ESTABELECIDAS GARANTIAS CONTRA O ABUSO DE DIREITO. 
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   SUGESTÃO:05939 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE GREVE, BEM  
COMO EFETIVO ESTÍMULO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:05967 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:06003 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES A LIVRE ASSOCIAÇÃO  
PROFISSIONAL OU SINDICAL, O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:06056 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE O DIREITO DE GREVE NOS SERVIÇOS  
ESSENCIAIS À COMUNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:06197 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A GREVE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06231 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE GREVE E  
PROIBIDO O 'LOCK OUT'. 
   
   SUGESTÃO:06529 DT REC:07/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS A TODOS OS TRABALHADORES O DIREITO DE  
SINDICALIZAÇÃO E O DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:06763 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE GREVE E PROIBIDO O  
'LOCK-OUT'. 
   
   SUGESTÃO:07365 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:07383 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:07592 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL, E  
RECONHECIDO O DIREITO DE GREVE, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07867 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:07900 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA REGULAMENTADA A SISTEMÁTICA DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:07923 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE MEDIDAS LIMINARES RELATIVAS ÀS GREVES. 
   
   SUGESTÃO:07947 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE A TODO TRABALHADOR,  
INDEPENDENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DO REGIME JURÍDICO A QUE  
ESTEJA SUBMETIDO. 
   
   SUGESTÃO:08004 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS TRABALHADORES E SERVIDORES  
PÚBLICOS O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:08186 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AO TRABALHADOR E AO  
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. 
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   SUGESTÃO:08221 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE  
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS, O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:08288 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AOS TRABALHADORES, EXCETO  
AOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS. 
   
   SUGESTÃO:08324 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   SUGERE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE GREVE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08433 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE GREVE, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08675 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:08741 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AOS TRABALHADORES  
ASSALARIADOS, INCLUSIVE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. 
   
   SUGESTÃO:08762 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE AOS  
SERVIDORES PÚBLICOS, O DIREITO DE GREVE E RECONHECIDO AOS SINDICATOS  
O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:08863 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE REQUISITOS PARA A LIGETIMAÇÃO DO DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:08894 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
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Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE AOS TRABALHADORES O DIREITO À GREVE, DENTRO  
DOS LIMITES DA LEI E SEM CERCEAMENTO A QUEM QUEIRA TRABALHAR. 
   
   SUGESTÃO:09022 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA GARANTIDO O DIREITO DE GREVE A TODOS OS SERVIDORES  
PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:09060 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE A TODOS OS  
TRABALHADORES, INCLUSIVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:09193 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGUREM A TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE AOS  
SERVIDORES PÚBLICOS, O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:09276 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM LIVRES A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL E O  
EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:09424 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:09747 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A SINDICALIZAÇÃO E O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:09938 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE AOS  
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, O DIREITO DE GREVE E DE SINDICALIZAÇÃO,  
CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:10379 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   FED.DOS TRAB.NAS IND.DE ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DE SP 
MELQUÍADES DE ARAÚJO - PRESIDENTE 
R CONSELHEIRO FURTADO 987 MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE AOS TRABALHADORES. 
   
   SUGESTÃO:10758 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MA 
RAIMUNDO NONATO ASSUB - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SÃO LUIS CEP: 65000 UF: MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O DIREITO DE GREVE SEJA MANTIDO, SEM RESTRIÇÕES, PARA  
TODAS AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. 
   
   SUGESTÃO:10830 DT REC:06/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - SP 
ANTONIO CARLOS ORFEI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CASA BRANCA CEP: 13700 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS QUE ASSEGUREM AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DIREITO DE  
GREVE. 
   
   SUGESTÃO:11496 DT REC:15/08/87 
Entidade:   
   ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
JUAREZ FURTADO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS CEP: 88000 UF: SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE GREVE,  
INCLUSIVE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 12ª reunião extraordinária da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos notas taquigráficas da audiência pública realizada em 29/4/1987, sobre Direito 
de greve / Convenção 87 da OIT / Trabalho da DIAP. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS - VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

públicos civis, federais, estaduais e municipais, independente de lei, os 

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

social:  

[...] 

XVI - greve que não poderá sofrer restrições na legislação, sendo vedado 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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às autoridades públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de intervenção 

que possa limitar esse direito; é proibido o locaute; 

[...] 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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

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

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

melhoria de sua condição social:  

[...] 

XVI - greve, que não poderá sofrer restrições na legislação, sendo vedado às 

autoridades públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de intervenção que possa 

limitar esse direito; é proibido o locaute; 

[...] 

 

 (Consulte, na 24ª reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos, a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, Supl. 104, 

p. 174. Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

Comissão da Ordem Social - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 21. 

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

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

públicos, federais, estaduais e municipais, os seguintes direitos, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social.  

[...] 

XXII - greve, nos termos do § 1º deste artigo. 

[...] 

§ 1º - O direito de greve será exercido nas seguintes condições:  

I - compete aos trabalhadores definir a oportunidade e o âmbito de interesses a 

defender por meio de greve;  

II - serão estabelecidas providências e garantias que assegurem a manutenção dos 

serviços essenciais à comunidade. 

[...] 

 

FASE G – Emenda Total de emendas localizadas: 23.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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ao substitutivo (consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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

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

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

[...] 

XXIII - greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o 

âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, bem como sobre as 

providências e garantias asseguradoras da continuidade dos serviços essenciais à 

comunidade; 

[...] 

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

Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 5/8/1987, Supl. 

115, p. 120. Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 18 - São direitos e liberdades coletivos invioláveis:  

[...] 

V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA.  

a) é livre a manifestação coletiva em defesa de interesses grupais, associativos e 

sindicais;  

b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o 

âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, excluída a iniciativa de 

empregadores, não podendo a lei estabelecer outras exceções;  

c) na hipótese de greve, as organizações de classe adotarão as providências que 

garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade;  

d) os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei;  

e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta a suspensão dos 

contratos de trabalho ou da relação de emprego público;  

f) a lei não poderá restringir ou condicionar o exercício dessa liberdade ao 

cumprimento de deveres ou ônus, salvo o disposto nas alíneas "c" e "d" deste 

inciso;  

g) em caso algum a paralisação coletiva do trabalho será considerada, em si 

mesma, um crime. 

[...] 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 21.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto Art. 17 - São direitos e liberdades coletivos invioláveis:  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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de Constituição [...] 

V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA.  

a) é livre a manifestação coletiva em defesa de interesses grupais, associativos e 

sindicais;  

b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o 

âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, excluída a iniciativa de 

empregadores, não podendo a lei estabelecer outras exceções;  

c) na hipótese de greve, as organizações de classe adotarão as providências que 

garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade;  

d) os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei;  

e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta a suspensão dos 

contratos de trabalho ou da relação de emprego público;  

f) a lei não poderá restringir ou condicionar o exercício dessa liberdade ao 

cumprimento de deveres ou ônus, salvo o disposto nas alíneas "c" e "d" deste item; 

g) em caso algum a paralisação coletiva do trabalho será considerada, em si 

mesma, um crime. 

[...] 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 122.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 10 - É livre a greve, na forma da lei, vedada a iniciativa patronal, competindo 

aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que 

deverão por meio dela defender.  

Parágrafo único - Na hipótese de greve, serão adotadas as providências que 

garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 64.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 10 - É livre a greve, vedada a iniciativa patronal, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que deverão por meio dela 

defender.  

§ 1º - Na hipótese de greve, serão adotadas providências pelas entidades sindicais 

que garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade.  

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei. 

 

Destaque apresentado nº 420/87. O destaque foi rejeitado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1346. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 11. É livre a greve, vedada a iniciativa patronal, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade e o âmbito dos interesses que deverão por meio dela 

defender.  

§ 1º Na hipótese de greve, serão adotadas providências pelas entidades sindicais 

que garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade.  

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 11. 

 

Requerimento de fusão de emendas. A fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 2/3/1988, a partir da p. 

7871. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade e os interesses que devam por meio dele defender.  

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.  

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o parágrafo 1º do art. 9º, 

conforme relatório geral, volume 299, página VII transcrito abaixo: 

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

299.pdf 

 

Art. 9º , § 1º : Era o art. 11, § 1º , aprovado em primeiro turno, ao qual busquei 

oferecer redação mais precisa e clara. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 13.  

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

 

Requerimentos de fusão de emendas e destaques.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 12/8/1988, a partir da 

p.12585. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/8/1988, a partir da 

p. 12642. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 8º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade e os interesses que devam por meio dele defender.  

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.  

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/194anc02mar1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/291anc12ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/293anc17ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 

defender.  

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.  

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

caput do art. 9º. Houve renumeração dos artigos. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 15). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B   

   
   EMENDA:00064 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Onde couber:  
"Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que, nos termos da lei, visem a melhoria de  
sua condição social.  
I - Salário real e justo capaz de satisfazer  
às necessidades do trabalhador e de sua família;  
II - salário-família aos seus dependentes;  
III - proibição de diferença de salário e de  
critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivos discriminatórios de raça, cor, sexo,  
religião, opinião política, nacionalidade, idade,  
estado civil, origem, deficiência física ou  
condição social;  
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
V - duração de trabalho não superior a  
quarenta horas semanais, com intervalo para  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  

 

descanso;  
VI - repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos e nos feriados civis e  
religiosos, de acordo com a tradição local;  
VII - férias anuais remuneradas;  
VIII - higiene e Segurança do Trabalho;  
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas  
visando a eliminar ou reduzir ao mínimo a  
insalubridade dos locais de trabalho;  
X - proibição de trabalho em indústrias  
insalubres e de trabalho noturno a menores de  
dezoito anos, e de qualquer trabalho a menor de  
catorze anos;  
XI - tomar conhecimento das condições dos  
processos de trabalho em que atuam ou atuarão,  
visando dar proteção à sua integridade;  
XII - descanso remunerado da gestação, antes  
e depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez, até 90 dias  
após o parto;  
XIII - garantia de manutenção, pelas empresas,  
de creche para os filhos de seus empregados até um  
ano de idade, e de escola maternal até quatro  
anos, instalados de preferência próximas ao local  
de trabalho;  
XIV - fixação mínima de dois terços de  
empregados brasileiros em todos os  
estabelecimentos, salvo nas microempresas e nas de  
cunho estritamente familiar;  
XV - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
de trabalhador, ou entre os profissionais respectivos;  
XVI - integração na vida e no desenvolvimento  
da empresa, com participação nos lucros ou no  
faturamento, segundo critérios objetivos fixados  
em lei, com representação dos trabalhadores na  
direção e constituição de comissões internas,  
mediante voto livre e secreto, com assistência do  
respectivo sindicato;  
XVII - estabilidade no emprego;  
XVIII - vedação de prescrição no curso e após  
a relação de emprego;  
XIX - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e incentivo à prática da negociação  
coletiva;  
XX - a Associação Profissional ou Sindical é livre;  
XXI - a Assembleia Geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical sendo de  
sua competência exclusiva aprovar os seus  
estatutos, deliberar sobre a sua constituição,  
organização, contribuição financeira e eleições  
para seus órgãos diretivos e de representação.  
XXII - compete às entidades sindicais  
defender os direitos e os interesses da categoria  
que representam, com participação junto às  
empresas e aos organismos públicos que diretamente  
se relacionem com o exercício daqueles interesses;  
XXIII - em quaisquer questões judiciárias ou  
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administrativas, poderá intervir o sindicato como  
terceiro interessado ou substituto processual,  
desde que comprovada a implicação, que das mesmas  
possa advir, de prejuízo, direto ou indireto, para  
a atividade ou profissão;  
XXIV - nenhuma entidade sindical poderá  
sofrer intervenção, ser suspensa nem dissolvida  
pela autoridade pública;  
XXV - não poderá haver mais de um sindicato  
na mesma base territorial, representando a mesma  
categoria profissional;  
XXVI - reconhecido o direito de greve a todas  
as categorias, inclusive às de serviços essenciais;  
XXVII - direito de aposentadoria voluntária  
aos 25 anos de efetivo serviço, indistintamente a  
mulheres e homens;  
XXVIII - assegurado 5% dos empregos aos  
trabalhadores portadores de deficiências que  
obrigatoriamente deverão estar ajustados às  
tarefas que desempenham;  
XXIX - direito de aposentadoria voluntária  
aos 20 anos de efetivo serviço, aos trabalhadores  
portadores de deficiências." 
Justificativa 
Os direitos dos trabalhadores merecem uma abrangência, cada vez maior, de forma minuciosa e 
explícita, que vão desde o salário, da jornada de trabalho, até higiene e segurança do trabalho e da 
previdência social. 
Parecer:   
   A Emenda ora proposta abrange o universo dos direitos dos trabalhadores. Já estão contemplados 
no anteprojeto os seguintes itens: I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XII,  
XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,  
XXV, XXVI e XXVIII.  
A proposta no item XI está compreendida no direito à higiene e segurança do trabalho, contempladas 
no anteprojeto.  
A cogestão preconizada no item XVI foi recusada pelas organizações sindicais ouvidas por esta 
Subcomissão, que vêem nela vários inconvenientes: o restante contido nesse item acha-  
se contemplado.  
Item XXVII: a aposentadoria aos 25 anos de efetivo exercício é considerada demasiado precoce por 
todos os segmentos da sociedade ouvidos. Item XXIX: aposentadoria aos 20 anos de serviço para os 
deficientes físicos, não é consentânea com o item XVIII do art. 2 do anteprojeto, que proíbe a 
discriminação contra o deficiente físico, colocando-o em pé de igualdade com os demais 
trabalhadores, para todos os efeitos.  
Opinamos pela rejeição, por prejudicialidade e, nos casos destacados, pela rejeição por dissonância 
com o anteprojeto. 
   
   EMENDA:00113 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Transforma em artigo o inciso XVI do art. 2o.  
e acrescenta incisos, referente a greve:  
"Art. É assegurado a todos os trabalhadores,  
qualquer que seja o regime jurídico da prestação  
dos serviços, inclusive aos servidores públicos  
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indistintamente e aos autônomos e avulsos, o  
direito irrestrito de greve.  
I - a greve não poderá sofrer restrições na  
legislação, sendo vedado as autoridades públicas,  
inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar este direito;  
II - a greve não acarretará a suspensão ou a  
rescisão dos contratos de trabalho, ou a relação  
de emprego público, sendo que os dias paralisados  
serão considerados para todos os efeitos como  
tempo de serviço;  
III - em nenhuma hipótese a greve será  
considerada, em si mesma, um crime.  
Art. É proibido o locaute." 
Justificativa 
Concordamos inteiramente com o anteprojeto quando estabelece que a greve é um direito de todos. 
Achamos apenas que por tratar-se de assunto tão importante, mereceria ser tratado como um artigo. 
Assim propomos, incorporando a redação dada no inciso XVI, uma nova redação, onde 
acrescentamos alguns pontos que julgamos que deveriam constar da nova constituição. 
Parecer:   
Na sua justificação, o autor da Emenda explicita estar plenamente de acordo, com o Anteprojeto 
quando estabelece que a greve é um direito de todos, mas propõe que, por ser matéria por demais 
relevante, seja tratada em artigo próprio.  
A Subcomissão decidirá se há necessidade de tratar a greve em artigo separado. De nossa parte, 
entendemos que a previsão do direito através de inciso é suficiente.  
Os desdobramentos propostos na Emenda, a nosso ver, foram contempladas no inciso XVI do artigo 
2 do Anteprojeto.  
Opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00173 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Art. É garantido o direito de greve dos  
trabalhadores para defesa de seus interesses.  
§ 1o. Os servidores públicos têm a fruição  
legal do direito de greve na conformidade da lei.  
§ 2o. Nos serviços públicos a deflagração da  
greve será precedida da notificação judicial  
competente, com antecedência de trinta dias.  
§ 3o. A lei regulamentadora do direito de  
greve estabelecerá as garantias necessárias para a  
manutenção dos serviços essenciais e  
indispensáveis à comunidade." 
Justificativa 
A emenda visa definir o direito de greve de acordo com as reivindicações da classe trabalhadora, 
definindo direitos já estabelecidos nos Países civilizados e ressalvando a notificação prévia da greve 
nos serviços públicos como forma de evitar o caos social. 
Parecer:   
   O direito de greve é assegurado, pela emenda, a todos os trabalhadores, inclusive servidores 
públicos. A proposição contém, no entanto, dispositivos restritos a esse direito, a saber:  
1 - obrigatoriedade de notificação judicial prévia, com trinta dias de antecedência, à greve de 
servidores públicos,  
2 - previsão de regulamentação, em legislação ordinária, da greve nos serviços públicos, bem como, 
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nos considerados essenciais e indispensáveis à comunidade.  
O texto do anteprojeto seguiu nesse aspecto a posição que se mostrou majoritária nos meses dos 
debates da Subcomissão: considera o direito de greve não possível de restrição em lei ordinária. A 
continuidade dos serviços efetivamente essenciais à comunidade, bem como, a prevenção do caos 
social deve ser confiada à responsabilidade da classe trabalhadora.  
Essas as razões por que nosso parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00203 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso XVI do art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos a seguinte  
redação: ".  
XVI - greve, a todo trabalhador,  
independentemente do vínculo empregatício e do  
regime jurídico a que esteja submetido, sempre que  
houver interesses a defender, assegurando-se a  
continuidade dos serviços essenciais, sem prejuízo  
do movimento de paralisação.  
Justificativa 
A presente Emenda visa manter, de forma explicita, a garantia do exercício do direito de greve ao 
trabalhador, independentemente de que ele esteja vinculado à iniciativa privada, à empresa estatal e 
à administração direta, seja ele celetista ou estatutário. Trata-se da universalização de um direito 
consagrado em todas as democracias, sem discriminação e sem constrangimentos. 
Aos serviços essenciais, cabe garantir sua continuidade e, ao mesmo tempo, possibilitar aos 
trabalhadores necessários todos os benefícios concedidos a sua categoria, decorrentes da 
paralisação. 
Parecer:   
   A emenda assegura o direito de greve a todo trabalhador e resguarda a continuidade dos serviços 
essenciais, sem prejuízo do movimento de paralização.  
O texto do anteprojeto reflete com fidelidade a posição majoritária expressa nos debates da 
Subcomissão: o direito de greve "não poderá sofrer restrições na legislação, sendo vedado às 
autoridades públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de intervenção que possa limitar esse 
direito."  
O caso dos serviços essenciais foi, inclusive, objeto de debates e levantada a questão da 
responsabilidade dos  
trabalhadores na condução dos movimentos grevistas.  
A nosso entender, a excepcionalidade expressa dos serviços essenciais, tal como colocado na 
emenda, configura restrição ao direito de greve, razão pela qual nosso parecer é por sua rejeição. 
   
   EMENDA:00240 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto do Relator da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos:  
"Art. São assegurados aos trabalhadores e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 21  

 

funcionários públicos os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua posição social:  
I - greve, cujo exercício a lei regulará;  
II - liberdade da associação profissional ou  
sindical, no que concerne à sua constituição,  
autonomia, filiação e eleição;  
III - semana de 40 (quarenta) horas de  
trabalho; e a partir da data do afastamento do  
trabalho e custeado pela contribuição, em partes  
iguais, da União, do empregador e do empregado." 
Justificativa 
No momento atual, o direito de greve sofre grandes restrições porquanto, de acordo com o preceito 
contido no art. 162 da Lei Maior, dele estão excluídos os empregados vinculados aos serviços 
públicos e às atividades essenciais, definidas em lei. 
Não bastasse a limitação determinada pela Constituição de 1967, a que acima aludimos, a Lei nº 
4.330, de 1º de junho de 1964, praticamente inviabilizou o seu exercício, seja porque exige alto 
quórum para a sua decretação, seja porque é excessivo o prazo de quinze dias para a sua total 
deflagração. 
Assim, a nosso ver, a simples referência ao direito de greve, com sua extensão agora aos 
funcionários públicos de qualquer nível, fará com que o preceito constitucional vigore de forma ampla 
e sem qualquer discriminação. 
A liberdade de associação profissional ou sindical é aspiração antiga dos trabalhadores. Não mais se 
admite o atrelamento do sindicato ao Estado, de forma a limitar ou entorpecer o exercício legal de os 
sindicatos, livremente, poderem eleger e organizar as suas próprias entidades. 
As nações mais avançadas do globo têm sua jornada semanal de trabalho não excedente de 
quarenta horas. Somente o Brasil e uns poucos países sul-americanos oferecem essa jornada de 
quarenta e oito horas. Dado o grau de desenvolvimento por que passamos, cabe perfeitamente 
adotar prazo mais reduzido para o trabalhador em geral. 
De acordo com o item III do art. 26 do Decreto-lei nº 2.284 de março de 1986, o seguro-desemprego 
somente será concedido ao trabalhador dispensado há mais de 30 dias. Queremos que esse 
benefício seja pago logo após a dispensa do trabalhador, eis que não se justifica permanecer por 
mais de trinta dias ao desamparo da lei. 
Parecer:   
   A proposta constante da emenda do ilustre constituinte estabelece que: "são assegurados aos 
trabalhadores e funcionários públicos os seguintes direitos, além de outros que visem a melhoria de 
sua posição social;  
I - greve, cujo exercício a lei regulará;  
II - liberdade da associação profissional ou sindical, no que concerne a sua constituição, autonomia, 
filiação e eleição;  
III- semana de 40 (quarenta) horas de trabalho;  
e a partir da data do afastamento do trabalho e custeado pela contribuição, em partes iguais, da 
União, do empregador e do empregado".  
O anteprojeto no título "Da Ordem Social" no item XIII do art. 1o; no Título "Dos Direitos dos 
Trabalhadores" nos itens VIII e XVI do art. 2o. e 4o.; já contempla a proposta constante da emenda..  
Diante do exposto, opinamos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00270 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores  
Públicos. Dê-se a seguinte redação:  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
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"Art. ......................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - ......................................  
IX - ........................................  
X - ........................................  
XI - ........................................  
XII - ......................................  
XIII - fundo de garantia por tempo de  
serviço, que poderá ser levantado pelo trabalhador  
em qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
XIV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XV - a greve é um direito de todo  
trabalhador, respeitada a legislação que a regula;  
XVI - higiene e segurança do trabalho;  
XVII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XVIII - proibição de qualquer trabalho a  
menor de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno  
aos menores de 18 (dezoito);  
XIX - as atividades insalubres e perigosas  
serão regulamentadas por legislação específicas;  
XX - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos;  
XXI - proibição de remuneração integralmente  
variável dependente da produção do empregado,  
garantindo-se sempre um salário fixo como parte dela;  
XXII - proibição da caracterização como  
renda, para efeitos tributários, da remuneração  
mensal até o limite de 20 (vinte) salários mínimos;  
XXIII - não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos da sua cessação;  
XXIV - seguro desemprego até a data do  
retorno à atividade, para todo o trabalhador que,  
por motivo alheio à sua vontade, ficar desempregado;  
XXV - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores públicos e privados, para todos os efeitos;  
XXVI - proporção mínima de 9/10 (nove  
décimos) de empregados brasileiros;  
XXVII - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
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e dependentes de seus empregados, até, no mínimo,  
6 (seis) anos de idade;  
XXVIII - previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro-desemprego, e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União, do empregador e do empregado;  
XXIX - aposentadoria com remuneração igual à  
da atividade garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho,  
para o homem;  
b) com 30 (trinta) anos para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
XXX - aposentadoria para as donas-de-casa,  
que deverão contribuir para a seguridade social; e  
XXXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos." 
Justificativa:  
A redação dada ao item XVI (atual XV nesta emenda), que trata do direito de greve, é fundamentada 
na necessidade de um dispositivo maior, mais abrangente, que especifique as reais necessidades 
dos trabalhadores, da população, com a preservação de alguns setores essenciais, e dos 
empregadores. Assim, nada melhor que o Congresso aprovar uma nova Lei de Greve, que atenda a 
todos esses reclamos, logo após a promulgação da Constituição. 
O mesmo ocorre com o item XX (atual XIX na emenda), que trata do trabalho em atividade insalubres 
e perigosas. O acordo coletivo ou a convenção necessitam de legislação específica para cada caso, 
como os mineiros, mergulhadores, e outras categorias. O importante seria que cada categoria 
possuísse uma legislação atualizada e moderna com a finalidade de atender suas necessidades. 
A retirada do texto do item XIII, que prevê a estabilidade no emprego, desde a admissão do emprego, 
se justifica plenamente com a realidade do mercado de trabalho onde a competitividade, o 
aprimoramento profissional, a produtividade e muitos outras qualidades do empregado são 
observadas e julgadas para a sua permanência ou não no emprego, tudo seria relegado a um 
segundo plano se todos fossem igualados e do mesmo modo considerados estáveis. 
Quanto à retirada do texto do item XXII, que trata da proibição de locação de mão-de-obra de 
trabalhadores avulsos e temporários, visa a preservar o emprego deste contingente de empregados 
que seriam grandemente prejudicados com a aprovação da medida proibitiva bem como os 
empregadores que não teriam como promover seus quadros de servidores em épocas de 
necessidade temporária de mão-de-obra. 
O acesso, por intermédio dos sindicatos, aos dados, informações administrativas e econômico-
financeiras de uma empresa ou órgão público não se justifica, pois na área da iniciativa privada, as 
empresas já publicam seus balanços dando conhecimento de toda a sua situação econômico-
financeira. No caso dos órgãos públicos, o Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por 
aquele controle e divulgação. 
Igualmente se justifica a retirada do item XXVII, que prevê a organização de comissões por local de 
trabalho, para a defesa dos interesses dos trabalhadores inclusive com a “intervenção democrática” 
nas empresas públicas e privadas. A aceitação de tal proposição significa a total inversão de valores 
e a implantação institucionalizada de desordem. 
Quanto ao tempo de serviço para aposentadoria, previstos nas alíneas “a” e “b” do item XXXIII (atual 
XXVIII na emenda), foram alterados para 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, 
respectivamente, mantendo-se o que existe atualmente, em razão de esses limites alcançarem o 
trabalhador, que muito cedo começa a trabalhar, geralmente com 14 anos, no melhor período de sua 
vida, aquele em que sua experiência lhe permitirá um melhor desempenho e uma maior 
produtividade. 
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Parecer:   
   A Emenda atinge nada menos que 19 dispositivos distintos, todos concernentes aos Direitos dos 
Trabalhadores. Nestas condições, há infringência do disposto no artigo 23 § 2o. do Regimento da 
ANC, motivo pelo qual opinamos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00372 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao item XVI do art. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. A Constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos civis,  
federais, estaduais e municipais,  
independentemente de lei, os seguintes direitos,  
além de outros que visem à melhoria de sua  
condição social:  
............................................  
XVI - greve que não poderá sofrer restrições  
na legislação, exceto quanto à prestação de  
"serviço mínimo" em atividades essenciais, sendo  
vedado à autoridades públicas, inclusive  
judiciárias, qualquer tipo de intervenção que  
possa limitar esse direito; é proibido o locaute;" 
Justificativa: 
Visa, com a presente Emenda, assegurar a prestação dos chamados “serviços mínimos” 
indispensáveis à população, durante o período de greve. 
Encare-se, nesse passo, a essencialidade do serviço público, que, por sua própria natureza, não 
pode sofrer paralizações. Essa alegação, porém, pode ser ilidida mediante adoção de algumas 
medidas, como aviso prévio, rodizio de plantão nos setores mais críticos e o “serviço mínimo” para 
atender as atividades emergenciais. 
Parece-nos indispensável que a nova Constituição, sem restringir o direito de greve, venha a 
assegurar à população os serviços públicos essenciais. 
Parecer:   
Entendemos que a ressalva para "prestação de serviço mínimo em atividades essenciais" seja 
desnecessária, porquanto temos constatado que no período de greve tais serviços são mantidos.  
Por outro lado, se adotássemos tal sugestão, vedaríamos o direito de greve àqueles trabalhadores 
que exercem atividades consideradas essenciais. Tal exceção, portanto, viria discriminar 
determinadas classes.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00420 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
  Inclua-se onde convier:  
"Art. É assegurado o direito de greve a  
todas as categorias, inclusive aos servidores  
públicos civis. Lei Complementar votada dentro de  
180 dias, disciplinará o seu exercício,  
obedecidas, entre outras, as seguintes diretrizes básicas:  
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I - Decretação da greve mediante voto secreto  
dos filiados ao sindicato da categoria, prévia  
convocação da com 10 dias de antecedência, nos  
principais meios de comunicação da área de atuação  
do sindicato, assegurada a gratuidade dessa divulgação.  
II - precedência obrigatória de período de  
dissídio coletivo, de trinta dias, para  
negociações, incluída, nesse prazo, a mediação da  
Justiça do Trabalho, nos dez dias finais, quando  
solicitada por uma das partes.  
III - Garantia do comparecimento ao trabalho  
para os não filiados ao sindicato em greve e aos  
filiados dissidentes do movimento, proibido  
qualquer tipo de coação ou violência aos que não  
desejarem participar do movimento paredista e  
pretendam comparecer normalmente ao trabalho.  
IV - proibição da greve total, em atividades  
essenciais nas áreas da saúde, serviços de socorro  
e atendimentos de emergência, bem como nos que  
digam respeito aos abastecimento de água, energia  
e alimentação, assegurada a manutenção  
obrigatória, em greve, dos setores cuja  
paralização acarrete iminentes e graves ou  
irreparáveis prejuízos para a coletividade.  
Parágrafo único. É proibida a greve nas  
Forças Armadas, Polícias Militares, Corpos de  
Bombeiros Militares e nos organismos policiais civis. 
Justificativa: 
As mesmas razões que nos levaram a apresentar sugestão instituindo regras para a sindicalização 
dos assalariados fundamentam o dispositivo constitucional ora proposto com relação ao exercício do 
direito de greve, que se consagra amplo, extensivo inclusive aos servidores públicos civis. 
Proíbe-se, apenas, por compreensível, a greve nas Forças Armadas, nas Corporações Militares e nos 
organismos policiais civis, vez que, se não se admite a sua sindicalização, menos ainda é de admitir-
lhes direito à greve, pena de subverter-se completamente a ordem interna, com graves riscos, até, 
para a segurança externa. 
Assegura-se, também, a total liberdade de trabalho aos que não aderirem à greve e se proíbe 
igualmente a coação por meio de violência aos que, filiados ou não aos sindicatos em greve, não 
desejem participar do movimento paredista. 
Outro ponto que convém destacar é a proibição de greve total em atividades essenciais nas áreas da 
saúde, serviços de socorro e atendimentos de emergência, tais como centros cirúrgicos e prontos-
socorros em estabelecimentos hospitalares, transporte em ambulâncias, abastecimento d’água, 
energia elétrica e alimentação, compreendidos, neste setor, inclusive, o transporte de gêneros 
perecíveis, etc. 
Parecer:   
   Assegura a emenda o direito de greve, aos trabalhadores, inclusive servidores públicos civis. 
Remete, no entanto o disciplinamento de seu exercício à lei complementar.  
Específica, contudo, a emenda uma série de restrições que tal lei deverá regulamentar.  
Reiteramos o entendimento, já expressa no Anteprojeto, de que o direito de greve deve ser irrestrito. 
Não faz sentido propugnar a liberdade e autonomia sindicais e definir simultaneamente, com 
minúcias, processos a serem vencidas antes da deflagração de greve. A forma de votação da 
decisão, a antecedência da convocação, a precedência de dissídio coletivo de trinta dias e a 
mediação da Justiça do Trabalho, são questões a serem decididas por cada categoria em cada caso.  
A repressão a atos de violência contra aqueles que desejam trabalhar é matéria do Código Penal, 
não Constituição.  
A questão dos serviços essenciais for amplamente discutida na subcomissão. O Anteprojeto acolheu 
a posição que se revelou majoritária nos debates: deve-se confiar a continuidade dos serviços 
efetivamente essenciais à responsabilidade, sobejamente demonstrada, da classe trabalhadora.  
Nosso Parecer é pela rejeição da emenda. 
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___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso XVI do artigo 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos a seguinte redação:  
Art. 2o. - ..........................  
XVI - greve, a todo trabalhador,  
independentemente do vínculo empregatício e do  
regime jurídico a que esteja submetido, sempre que  
houver interesses a defender, assegurando-se a  
continuidade dos serviços essenciais, sem prejuízo  
do movimento de paralisação.  
Justificativa 
A presente Emenda visa a manter, de forma explícita, a garantia do exercício do Direito de Greve ao 
trabalhador, independentemente de que ele esteja vinculado à iniciativa privada, à empresa estatal, à 
administração direta, seja ele celetista ou estatutário. Trata-se da universalização de um direito 
consagrado em todas as democracias, sem discriminação e sem constrangimentos. 
Aos serviços essenciais, cabe garantir sua continuidade e, ao mesmo tempo, possibilitar aos 
trabalhadores necessários todos os benefícios concedidos a sua categoria, decorrentes da 
paralisação. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A Emenda visa estender o direito de greve ao trabalhador, independentemente do regime jurídico de 
prestação de serviços, isto é, se a iniciativa privada ou aos órgãos governamentais.  
Ora, o caput do artigo 2o. do Anteprojeto é abrangente de todas as categorias profissionais, inclusive 
servidores públicos. Quanto à greve nos serviços essenciais, reportamo-nos ao parecer à Emenda 
no. 700954-2. 
   
   EMENDA:00205 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Incluam-se, no anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, dentre os direitos  
assegurados ao trabalhador, os seguintes dispositivos:  
"- salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
- repouso semanal remunerado e nos feriados  
civis religiosos, na forma da lei;  
- férias anuais remunerais;  
- higiene e segurança no trabalho;  
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- descanso remunerado da gestante, antes e  
depois do parto, sem prejuízo do emprego e do salário;  
- fixação das porcentagens de empregados  
brasileiros nos serviços públicos dados em concessão;  
- reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;  
- assistência sanitária, hospitalar, médico  
dentária preventiva e reabilitação profissional em  
caso de acidente;  
- previdência social nos casos de doença,  
velhice, invalidez e morte, seguro desemprego,  
seguro contra acidentes do trabalho e proteção da  
maternidade e paternidade, mediante contribuição  
da União e do empregador;  
- proibição de distinção entre o trabalho  
manual, técnico ou intelectual, ou entre os  
profissionais respectivos;  
- colônias de férias e clínicas de repouso,  
recuperação e convalescência, mantidas pela União;  
- greve;  
- remuneração ao menor trabalhador  
equivalente à de outros trabalhadores que exerçam  
as mesmas atividades;" 
Justificativa 
A presente emenda reúne alguns direitos fundamentais dos trabalhadores que, entendemos, devem 
figurar na Constituição Federal, na parte relativa à Ordem Econômica e Social. 
Com pequenas alterações, que visam apenas o seu aperfeiçoamento, a grande maioria dos direitos 
ora propostos refere-se a conquistas já alcançadas pelo trabalhador brasileiro. A principal inovação 
introduzida é no sentido de assegurar uma maior participação do trabalhador nas decisões que o 
afetem diretamente, como por exemplo, na fixação do valor do salário mínimo. 
Tais dispositivos foram sugeridos pelo II Encontro Nacional Sobre o Aspecto Social da Doutrina 
Espírita. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente.  
Parecer idêntico ao de no. 701191-1 
   
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
 Dê-se ao item XVI do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos a seguinte redação:  
"XVII - direito de greve, quanto aos  
trabalhadores sindicalizados, vedado às  
autoridades, inclusive judiciárias, qualquer tipo  
de intervenção que possa limitá-lo proibidos os  
piquetes e o locaute. 
Justificativa 
O direito de greve só deve ser exercitado pelo trabalhador sindicalizado. 
Essa nova prática encorajará cada um a procurar sindicalizar-se, fortalecendo a organização laboral, 
em proveito de suas próprias reivindicações. 
Será necessária, no entanto, uma divulgação das vantagens da sindicalização, inclusive esta, que lhe 
permite usar a paralização do trabalho como "ultima ratio" na discussão dos problemas salariais e das 
reivindicações trabalhistas em geral. 
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Parecer:   
 Rejeitada.  
O direito de greve á garantido a todos os trabalhadores, independentemente de sindicalização. No 
particular, forçoso é dizer que o sindicato representa a categoria e não, apenas, os empregados 
sindicalizados. Os piquetes são figuras inerentes ao movimento grevista e desde que se comportem 
com respeito ao direito de terceiros, não podem ser proibidos. Quanto ao locaute, por não ser direito 
dos trabalhadores, estamos excluindo do texto do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00249 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - É garantido o direito de greve dos  
trabalhadores para a defesa de seus interesses.  
§ 1o. - Os servidores públicos têm a função  
legal do direito de greve na conformidade da lei.  
§ 2o. - Nos serviços públicos a deflagração  
da greve será procedida da notificação judicial  
competente, com antecedência de trinta dias.  
§ 3o. - A lei regulamentadora do direito de  
greve estabelecerá as garantias necessárias para a  
manutenção dos serviços essenciais e  
indispensáveis à comunidade. 
Justificativa 
A emenda visa a definir o direito de greve de acordo com as reivindicações da classe trabalhadora, 
definindo direitos já estabelecidos nos países civilizados e ressalvando a notificação prévia da greve 
nos serviços públicos como forma de evitar o caos social. 
Parecer:   
  Aprovada parcialmente. O substitutivo assegura o direito de greve aos trabalhadores e servidores 
públicos. Evitou-se fixar prazo de antecedência para sua deflagração, como pretende a Emenda, mas 
se consignou a necessidade do prévio aviso. 
   
   EMENDA:00261 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos. Art. 2o Item XVI - In Fine  
Inclua-se a seguinte norma no anteprojeto:  
Art. - A Greve cessará por decisão da Justiça do Trabalho. 
Justificativa: 
A greve apenas suspende os contratos individuais, assegurando aos trabalhadores, entre outros, o 
direito de receber os salários, mesmo sem trabalhar. O direito de greve coexiste com uma Justiça 
especializada constitucionalmente dotada de competência para julgar os conflitos coletivos do 
trabalho. 
Dispondo a lei que a greve cessará POR decisão da Justiça do Trabalho, e não PELA decisão, cabe 
a esta Justiça determinar ou não a paralização. 
Parecer:   
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 Rejeitada.  
A greve, como direito inalienável dos trabalhadores, terá tanto a sua deflagração como a cessação 
decidida pela categoria por decisão soberana da Assembleia qual do respectivo Sindicato, isto é, sem 
qualquer interferência da autoridade pública. Claro está que, como qualquer ato da vida civil, está ele 
submetido ao crivo do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho não dirá da legalidade ou ilegalidade 
do movimento, mas exercerá o seu papel normativo, conciliador e judicante nas questões subjacentes 
e consequentes. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescentem-se as normas seguintes ao  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos - Art. 2  
Art. Fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
Art. Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho, e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
Art. A greve é um direito de todo  
trabalhador, respeitada a legislação que a regula;  
Art. Higiene e segurança do trabalho;  
Art. Proibição de diferença de salário por  
trabalho igual qualquer que seja o regime jurídico  
do prestador, inclusive nos casos de substituição  
ou sucessão do trabalhador bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão e promoção por  
motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
política, militância sindical, nacionalidade,  
idade, estado civil, origem, deficiência física,  
condição social ou outros motivos  
discriminatórios.  
Art. Proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 anos e de trabalho noturno aos menores de 18 anos.  
Art. As atividades insalubres ou perigosas  
serão regulamentadas por legislação específica;  
Art. Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  
Art. Proibição de remuneração integralmente  
variável dependente de produção do emprego,  
garantindo-se sempre um salário fixo como parte dela;  
Art. Proibição de caracterização como renda,  
para efeitos tributários, da remuneração mensal  
até o limite de 20 (vinte) salários mínimos;  
Art. Não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos de sua cessação;  
Art. Não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos da sua cessação;  
Art. Seguro desemprego até a data do retorno  
à atividade, para todo o trabalhador que, por  
motivo alheio a sua vontade, ficar desempregado;  
Art. Cômputo integral de qualquer tempo de  
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serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores públicos e privado, para todos os efeitos;  
Art. Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros;  
Art. Garanti de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes de seus empregados, até o mínimo de  
6 (seis) anos de idade;  
Art. Previdência Social nos casos de doença,  
velhice e invalidez, maternidade, morte, reclusão,  
desaparecimento, seguro-desemprego e seguro contra  
acidentes de trabalho, mediante contribuição da  
União, do empregador e do empregado;  
Art. Aposentadoria com remuneração igual à  
da atividade garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho  
para o homem.  
b) com 30 (trinta) anos para a mulher.  
c) com tempo inferior as das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
Art. Aposentadoria para as donas-de-casa,  
que deverão contribuir para a seguridade social; e  
Art. Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos. 
Justificativa 
Essas modificações visam beneficiar o trabalhador, uma vez que fundamentam-se na observação de 
suas reais necessidades, frente à realidade do mercado de trabalho, que, está a exigir o 
aprimoramento profissional e o aumento da produtividade. 
Parecer:   
  Rejeitada. Consideramos rejeitada a presente Emenda, por conter no seu texto, dispositivos que não 
guardam entre si nenhuma correlação, em consonância com o que preceitua o Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00275 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao inciso XVI, do Artigo 2o, do  
Anteprojeto da Subcomissão - III - A - dos  
Direitos dos Trabalhadores e Funcionários  
Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"XVI - Greve, conforme dispuser a lei." 
Justificativa 
A greve constitui direito de exercício e consequências complexas. 
Tem gerado muitas discussões entre os interessados e sucessivos estudos dos especialistas. 
Sua enumeração não pode esgotar-se no texto constitucional, que não poderá descer a detalhes 
casuísticos quanto àqueles exercícios e consequências. 
Existe projeto do Ministério do Trabalho, em discussão com as partes interessadas, que deverá ser 
objeto de exame e votação pelo Congresso Nacional. Tudo isso recomenda a redação do dispositivo 
constitucional agora proposta. 
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Parecer:   
 Rejeitada.  
A Constituição assegura a greve como direito fundamental do trabalhador. Sendo a Lei Maior do País, 
claro está que os direitos que consagra não podem ficar subordinados à legislação ordinária para 
terem eficácia. Será uma inversão total da hierarquia das leis. 
   
   
   EMENDA:00450 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
 Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos, dê-se  
a seguinte redação:  
Art. 2o. - ..................................  
I -..........................................  
XVI - Greve, respeitadas as condições  
previstas na legislação que a regula. 
Justificativa 
A redação apresentada ao item XVI, que trata da greve, que todos sabem ser um direito legitimo do 
trabalhador, fundamenta-se na necessidade de um dispositivo que especifique toda a complexidade 
que o assunto envolve. 
A preservação de alguns setores essenciais, como transportes, saúde, segurança, etc. deve merecer 
tratamento diferenciado no texto da nova Lei de Greve, que o mais rapidamente possível o 
Congresso deve aprovar, para atender a todos esses reclamos. 
Parecer:   
  Rejeitada.  
Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 700 275-1 
   
   EMENDA:00462 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo segundo do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos, civis,  
federais, estaduais e municipais, os seguintes  
direitos, além de outros que visem à melhoria de  
sua condição social:  
I - Salário mínimo capaz de satisfazer as suas  
necessidades e as de sua família, a ser fixado  
de acordo com a lei;  
II - Salário-família e de trabalho noturno, a  
ser fixado de acordo com a lei;  
III - Direito a um décimo-terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
IV - Participação direta nos ganhos de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 32  

 

produtividade das empresas, acertada pela via da  
negociação entre empregados e empregadores da  
respectiva empresa;  
V - Duração máxima da jornada diária não  
excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, ou, em casos especiais, com  
base em negociação voluntária entre empregados e  
empregadores;  
VI - Repouso remunerado de acordo com a lei e  
nos termos da negociação direta entre empregados e  
empregadores;  
VII - Gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias ou, em casos especiais, de acordo  
com a negociação entre empregados e empregadores;  
VIII - Fundo de Garantia por tempo de  
serviço, que poderá ser levantado pelo trabalhador  
em qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
IX - Reconhecimento dos acordos e convenções  
coletivas de trabalho e obrigatoriedade da  
negociação de boa-fé;  
X - É reconhecido o direito de greve,  
assegurando-se aos trabalhadores, o direito de  
convencimento pacífico e a formação de fundos de  
sustentação, durante a paralização não remunerada,  
ficando a greve das categorias profissionais dos  
serviços essenciais sujeitos à manutenção de  
atividades mínimas de responsabilidade dos  
declarantes da greve, sendo a resolução da greve,  
assunto da única e exclusiva competência das parte  
envolvidas, mediante mecanismos, pelas mesmas,  
estabelecidas, excetuando-se as questões de  
direito positivo que serão submetidas à Justiça do  
Trabalho, na forma de dissídio coletivo.  
XI - Higiene e segurança do trabalho;  
XII - Proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno aos  
menores de 18 (dezoito);  
XIII - Proibição de trabalho em atividade  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XIV - Previdência Social nos casos de doença,  
velhice, invalidez, maternidade, morte, reclusão,  
e seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da união, do empregador e do  
empregado;  
XV - Aposentadoria com 60 anos de idade para o 
homem e 55 para a mulher ou com o tempo inferior  
pelo exercício noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso, conforme a lei. 
Justificativa 
Além de assegurar e definir claramente princípios entre os direitos dos trabalhadores na Constituição 
Federal, devem ser incluídos mecanismos que permitam à classe trabalhadora ultrapassar os limites 
de suas conquistas, com formas de atuação pacífica e de verdadeira pressão sobre o capital. 
Parecer:   
  Rejeitada.  
Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2o., do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
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   EMENDA:00553 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
  Dê-se ao inciso XVI do art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
trabalhadores e Servidores Públicos, a seguinte redação:  
"Art. 2o. - ................................  
..................................................  
XVI - greve, salvo nos serviços e atividades  
essenciais definidas em lei". 
Justificativa 
São sobejamente conhecidos os malefícios e transtornos causados pelas constantes paralisações de 
inúmeras categorias, em atividades imprescindíveis, públicas ou privadas, de tal forma que se deve 
manter a regra vigente, limitadora do exercício desse direito, consoante normatização legal 
adequada. 
Parecer:   
Rejeitada.  
Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 700 954-2 
   
   EMENDA:00571 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   1) Dê-se, ao item XVI do Art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e dos Servidores Públicos, a  
seguinte redação:  
Art. 2o. - Greve, que, observado o disposto  
no parágrafo único deste artigo, não poderá sofrer ..."  
2) Inclua-se, como parágrafo único do art.  
2o. do Anteprojeto da Subcomissão dos  
Trabalhadores e dos Servidores Públicos, o  
seguinte dispositivo:  
"O direito de greve, reconhecido nos termos  
do item XVI deste artigo não poderá ser exercitado  
quando impeça a manutenção dos serviços e  
atividades essenciais, que a lei definirá como  
sendo aqueles indispensáveis à comunidade e à  
conservação de máquinas e equipamentos em bom  
estado de funcionamento. 
Justificativa 
A questão do direito de greve fica melhor tratada se colocada em artigo separado, dentro deste 
mesmo capítulo. 
Assim, fica assegurado o direito de greve, sem o qual não pode haver genuína autonomia coletiva. 
Agrega-se, todavia, a ressalva de que se trata de direito relativo, a ser compatibilizado com as 
necessidades essenciais da comunidade, e com a incolumidade do próprio equipamento instalado no 
estabelecimento em que ocorre o movimento grevista, onde a paralização de determinada atividade 
poderá acarretar prejuízos de monta. 
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Lei hierarquicamente inferior disporá sobre a matéria. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 700 954-2 
   
   EMENDA:00583 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XVI do artigo 2o., do  
Anteprojeto Final do Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos:  
Incluir-se á onde couber:  
"Art. (...) - É reconhecido o direito de  
greve, ficando o seu exercício dependente da  
manutenção dos serviços e atividades essenciais,  
definidos em lei.  
Parágrafo Único - Consideram-se serviços e  
atividades essenciais, aqueles indispensáveis à  
comunidade, e à conservação de máquinas e  
equipamentos, em bom estado e funcionamento." 
Justificativa: 
A questão do direito de greve fica melhor tratada se colocada em artigo separada dentro deste 
mesmo capítulo. 
Assim, fica assegurado o direito de greve, sem o qual não pode haver genuína autonomia coletiva. 
(Trecho ilegível) próprio equipamento instalado no estabelecimento em que ocorre o movimento 
grevista, onde a paralização de determinada atividade poderá acarretar prejuízos de monta. 
Lei hierarquicamente inferior disporá sobre a matéria. 
Parecer:   
 Aprovada. A matéria é contemplada no anteprojeto. 
   
   EMENDA:00678 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. e seus incisos, a seguinte redação:  
"Art. 2o. - O direito coletivo do trabalho  
atenderá aos seguintes preceitos:  
I - a organização sindical é livre;  
II - às entidades sindicais compete defender  
os direitos e promover os interesses de seus  
associados, sendo-lhes facultado, na forma de  
legislação ordinária, constituírem federações,  
confederações e entidades de caráter nacional;  
III - às entidades sindicais incumbe decidir  
a respeito da sua organização interna, competindo  
à assembleia geral redigir e modificar seus  
estatutos, o processo eleitoral com eleição por  
votação secreta de seus dirigentes, bem como  
formular o programa de ação profissional;  
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IV - reconhecimento da convenção coletiva  
como instrumento adequado à determinação de  
condições de trabalho e estímulo aos processos de  
negociações;  
V - reconhecimento do direito de greve,  
exceto nos serviços públicos e nas atividades  
definidas em lei, assegurando, aos excluídos deste  
direito, outra forma de reinvindicação que não a  
paralização dos serviços ou atividades;  
VI - nenhuma entidade sindical poderá sofrer  
intervenção, ser suspensa ou dissolvida pela  
autoridade pública, senão por decisão judicial;  
VII - fica facultado ao sindicato propor  
medida judicial ou administrativa, sempre que o  
interesse da categoria o exigir, bem como intervir  
como litisconsorte em processo do qual possa advir  
prejuízo direto ou indireto aos associados.  
§ Único - Os sindicatos poderão ser  
responsabilizados por ação ou omissão que resultem  
em prejuízo para seus associados ou terceiros, na  
forma que a lei dispuser. 
Justificativa: 
A proposta ora apresentada visa estatuir os princípios que regerão o direito coletivo do trabalho sem 
minudências impraticáveis ou detalhamentos próprios da legislação comum que deverá tratar desta 
matéria. Além disso, procura-se extirpar do Anteprojeto dispositivos que não atendem ao interesse do 
trabalhador porque, embora aparentemente a eles favoráveis, na verdade gerariam a anarquia 
trabalhista e inviabilizariam um sistema de livre emprego e de economias de mercados, com 
sensíveis prejuízos tanto aos trabalhadores quanto às empresas. Daí porque esta proposta ser 
suficientemente abrangente e prática no sentido de atender às aparições dos trabalhadores e ao 
equilíbrio da economia. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A emenda contempla vários dispositivos, infringindo o Art. 23 § 2o. do Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte 
   
   EMENDA:00681 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos  
O inciso XVI do artigo 2o., pode ser assim redigido:  
"XVI - O direito de greve é exercido no  
âmbito das leis que a regulamentam:" 
Justificativa: 
Entendemos ser a greve um direito legitimo do trabalhador, como último recurso, a fim de obter suas 
reivindicações. A Itália e a França, indiscutivelmente, são países com grandes avanços sociais e por 
isso adotamos o seu texto legal. 
Percebe-se claramente, que povos civilizados, mais desenvolvidos que nós, respeitam o direito a 
greve, mas esse direito é regulamentado por legislação ordinária. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 700 275-1 
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   EMENDA:00728 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
 Suprima-se o inciso XVI, do artigo 2o., do  
Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Incluir-se-á onde couber:  
"Art. (...) - É reconhecido o direito de  
greve e do locaute, cujo exercício a lei regulará,  
fixando responsabilidades civis e criminais.  
Parágrafo único. É vedado o exercício de  
greve e locaute nos serviços públicos e atividades  
essenciais definidas em lei. 
Justificativa 
Sendo o trabalho um dever social, a greve e o locaute constituem recurso extremo, de caráter 
excepcional, cujo exercício deve permanecer contido dentro de parâmetros, balizamentos e 
condições de licitude plenamente definidos em lei. 
A greve ou o locaute trazem prejuízos e traumas no campo social e à nação, daí se justificando a 
ação do Poder Público na sua normatização e do Judiciário na sua apreciação e julgamento.  
A proposta tem cunho excessivamente autoritário, ao impedir que, em assunto de tão elevada 
magnitude, não possa ocorrer apreciação até mesmo pelo próprio Poder Judiciário. 
E, é, ainda, parcial, ao admitir o direito ao exercício do locaute, negando o princípio de isonomia, de 
há muito incorporado às nossas tradições jurídicas. 
Parecer:   
   A Constituição deve assegurar, como direito fundamental do trabalhador, a greve. Parece-nos, 
evidente, que a lei ordinária, sem quebra dessa garantia, terá de disciplinar o seu exercício e 
consequências. Daí não haver necessidade de se detalhar esse aspecto. Quanto ao locaute, por não 
ser direito do trabalhador, estamos propondo, no substitutivo, a sua exclusão do capítulo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00850 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. Aos trabalhadores são assegurados  
os seguintes direitos que visem sua proteção e  
melhoria de condições de vida:  
I - ......................  
II - salário família à razão de 10% (dez por  
cento) do salário mínimo, por filho ou dependente  
menor de 14 (quatorze) anos, e ao filho inválido  
de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno, em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, das 18 (dezoito) às 6  
(seis) horas;  
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IV - .....................  
V - duração máxima da jornada diária não  
excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação;  
VI - repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados civis e religiosos de acordo com a  
tradição local;  
VII - gozo de férias anuais de, pelos menos  
30 (trinta) dias, com pagamento igual à  
remuneração mensal aos que não tiverem mais de  
seis (6) dias úteis de faltas;  
VIII - licença remunerada da gestante, antes  
e depois do parto;  
IX - fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
X - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XI - direito à greve;  
XII - higiene e segurança do trabalho;  
XIII - proibição da diferença de salário por  
trabalho igual, proibição de diferença de  
critérios de admissão e promoção por motivos  
discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos;  
IX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo, com remuneração  
definida entre as partes;  
XVI - proibição de distinção de direitos de  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre profissionais  
respectivos;  
XVII - proibição da caracterização como  
renda, para efeitos tributários da remuneração,  
salários, proventos de aposentadoria e pensões,  
até o limite de 20 (vinte) salários mínimos mensais;  
XVIII - participação nos lucros da empresa,  
segundo critérios fixados em lei. 
Justificativa: 
As modificações feitas obedeceram a três critérios: 1- fazer constar do texto constitucional apenas as 
normas fundamentais, deixando as especificações para lei ordinária; 2 – eliminar: as matérias já 
explicitadas em relatórios de outras subcomissões; 3- não estabelecer índices, que têm referencial 
temporário, num texto que deve ser permanente. 
Parecer:   
  Rejeitada.  
Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2o., do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00954 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 38  

 

Texto:   
   Anteprojeto dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos.  
Dê-se ao inciso XVI, do artigo 2o., a  
seguinte redação:  
"XVI - greve, que não poderá sofrer  
restrições na legislação a não ser na forma e  
razões de deliberação pelo sindicato interessado,  
vedada nos serviços públicos ou de interesse  
público em atividades previstas em lei. É  
proibido o locaute." 
Justificativa: 
A greve é direito do trabalhador, mas a lei deve assegurar que a categoria, nela interessada, decida 
livremente e a ela não seja levada pela minoria, mesmo porque esta conquista social do trabalhador é 
eminentemente democrática. 
Além do mais, a democracia tutela, antes de tudo, a sociedade como um todo e, por isto, o povo não 
deve ser exposto a lesões irreparáveis como paralisação de serviços essenciais à população 
(medicina, socorro, bombeiro, etc.) ou à segurança pública (telecomunicações, militares, serviços de 
fronteira, navegação aérea ou marítima etc.). 
A lei, que será elaborada pelo Congresso Livre, formado pelos próprios membros desta Constituinte, 
saberá distinguir o que é direito legítimo de greve e o que é direito inalienável do povo, indisponível 
até pelo legislador. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A greve, como direito fundamental, não pode ser limitada para esta ou aquela categoria de 
trabalhadores. Neste particular, empregados de empresas privadas ou do serviço público, 
são, perante a Constituição, trabalhadores, na acepção ampla do termo. Os chamados serviços 
essenciais sempre foram preservados nos movimentos grevistas, até porque o trabalhador tem  
plena consciência das suas responsabilidades perante a sociedade em que ele vive. De qualquer 
forma ao estabelecer o direito de greve irrestrito, o Substitutivo condiciona o pré-aviso para o seu 
exercício, a exemplo do que ocorre em na legislação de vários países. Desse modo, pode o Estado, 
ante a ameaça da greve num serviço essencial, prover, a tempo, os meios necessários para impedir a 
sua paralização. A Emenda também proíbe o locaute. Propomos a retirada desse tema do âmbito do 
Capítulo dos Trabalhadores, por não ser a eles concernente. 
   
   EMENDA:01009 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 2o. - Inciso XVI: Substituir a redação por:  
"Direito de greve reconhecido, mediante  
dispositivos legais, observado: 
. A manutenção de serviços essenciais;  
. Definição de serviços essenciais através de  
lei específica; 
. Extensão aos empregados e/ou servidores em  
serviços essenciais que deixarem de recorrer ao  
direito de greve dos benefícios já obtidos pelas  
categorias análogas ou correlatas;  
. Responsabilização dos sindicatos e  
associações profissionais por todo e qualquer dano  
e/ou prejuízo comprovado, decorrente de suas ações ilegais; 
. Admissão de lockout. 
Justificativa 
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- Superar as atuais discussões e decisões sobre revogação da atual lei de greve e auto-aplicabilidade 
do Inciso XX, do artigo 165, da Constituição vigente; 
- Submeter o exercício do direito de greve à lei ordinária; 
- Estender o direito de greve às categorias profissionais dos serviços essenciais, todavia, de maneira 
equilibrada, sem prejuízo da comunidade; 
- Responsabilizar sindicatos e associações profissionais por dano causado em ações grevistas; 
- O lockout deve ser reconhecido como direito do empregador, sob pena de tratamento 
discriminatório. 
Parecer:   
   REJEITADA. A Emenda não está formalmente elaborada, não se enquadrando em qualquer das 
hipóteses do § 4o. do artigo 5o. do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:01099 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   O inciso XVI do art. 2o., pode ser assim redigido:  
"XVI - O direito de greve é exercido no  
âmbito das leis que a regulamentam". 
Justificativa: 
Transcrevemos o art. 49 da Constituição da República Italiana. 
Entendemos ser a greve um direito legítimo do trabalhador como último recurso, a fim de obter suas 
reivindicações. A república Italiana indiscutivelmente é um país com grandes avanços sociais, por 
isso adotamos o seu texto legal. 
A Constituição da França em seu preâmbulo reza textualmente: 
“O direito de greve exerce-se nos termos das leis que o regulamentam;” 
Percebe-se, claramente, que povos civilizados, mais desenvolvidos que nós, respeitam o direito à 
greve, mas esse direito é regulamentado por legislação ordinária. 
Parecer:   
 Rejeitada. A Constituição deve consagrar o direito de greve de modo inequívoco. Como lei maior do 
País, a ela deve se subordinar à legislação ordinária e, não, o inverso. Se alguma restrição houver de 
ser feita ao uso desse direito, será sempre, no texto constitucional. 
   
   EMENDA:01223 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
 Inclua-se, onde convier, no anteprojeto, o  
seguinte artigo:  
Art. É assegurado o direito de greve a todas  
as categorias, inclusive aos servidores públicos  
civis. Lei Complementar votada dentro de 180 dias,  
disciplinará o seu exercício, obedecidas, entre  
outras, as seguintes diretrizes básicas:  
I - Decretação da greve mediante voto secreto  
dos filiados ao sindicato da categoria, prévia  
convocação com 10 (dez) dias de antecedência, nos  
principais meios de comunicação da área de atuação  
do sindicato, assegurada a gratuidade dessa divulgação.  
II - Precedência obrigatória de período de  
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dissídio coletivo, de trinta dias, para  
negociações, incluída, nesse prazo, a mediação da  
justiça do Trabalho, nos dez dias finais, quando  
solicitada por uma das partes.  
III - Garantia do comparecimento ao trabalho  
para os não filiados ao sindicato em greve e aos  
filiados dissidentes do movimento, proibido  
qualquer tipo do coação ou violência aos que não  
desejarem participar do movimento paredista e  
pretendam comparecer normalmente ao trabalho.  
IV - Proibição da greve total, em atividades  
essenciais nas áreas da saúde, serviços de socorro  
e atendimento de emergência, bem como nos que  
digam respeito aos abastecimento de água, energia  
e alimentação, assegurada a manutenção  
obrigatória, pela categoria em greve, dos setores  
cuja paralização acarreta iminentes e graves ou  
irreparáveis prejuízos para a coletividade.  
Parágrafo único. É proibida a greve nas  
Forças Armadas, Policias Militares, Corpos de  
Bombeiros Militares e nos organismos policiais e civis. 
Justificativa: 
As mesmas razões que nos levaram a apresentar sugestão instituindo regras para a sindicalização 
dos assalariados fundamentam o dispositivo constitucional ora proposto com relação ao exercício do 
direito de greve, que se consagra amplo, extensivo inclusive aos servidores públicos e civis. 
Proíbe-se, apenas, por compreensível, a greve nas Forças Armadas, nas Corporações Militares e nos 
organismos policiais civis, vez que, se não se admite a sua sindicalização, menos ainda é de admitir-
lhes direito à greve, pena de subverter-se completamente a ordem interna, com graves riscos, até, 
para a segurança externa. 
Assegura-se, também, a total liberdade de trabalho aos que não aderiram à greve e se proíbe 
igualmente a coação por meio de violência aos que, filiados ou não aos sindicatos em greve, não 
desejem participar do movimento paredista. 
Outro ponto que convém destacar é a proibição da greve total em atividades essenciais nas áreas da 
saúde, serviços de socorro e atendimentos de emergência, tais como cirúrgicos e prontos-socorros 
em estabelecimentos hospitalares, transporte em ambulâncias, abastecimento d’água, energia 
elétrica e alimentação, compreendidos, neste setor, inclusive, o transporte de gêneros perecíveis, etc. 
Parecer:   
   REJEITADA. A Emenda, elaborada sob a forma de Disposição Transitória, não tem como ser 
adaptada ao texto, uma vez que a greve, sob qualquer forma que venha a ser reconhecida pela  
deliberação soberana da Assembleia Nacional Constituinte, deve ser inscrita como um direito 
permanente das classes trabalhadoras. O amplo disciplinamento proposto para a matéria se a-  
justa mais à legislação ordinária que, certamente, levará em conta os fundamentos subscritos pelo 
ilustre Constituinte. 
   
   EMENDA:01227 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
 Dê-se ao item XVI do art. 2o. a seguinte redação:  
XVI - Greve, exceto nos serviços essenciais  
que interferem com o bem-estar da sociedade  
inocente, e após cumpridos os requisitos legais  
que a configurem como reivindicação econômica e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 41  

 

não exercício de atividade político-partidária. A  
lei regulará o direito de greve e o direito do locaute. 
Justificativa: 
A greve nos serviços essenciais transforma-se em atentado contra a sociedade inocente e indefesa. 
Ela é um direito reconhecido e aceitável nas atividades setoriais, pois que a sociedade pode 
postergar seu consumo ou escolher alternativas. Em compensação à redução da sua liberdade de 
greve, os trabalhadores em serviços essenciais gozam de maior estabilidade de emprego, pois essas 
atividades não estão sujeitas as alterações cíclicas da procura, que afetam a indústria, o comércio e 
as atividades agro-pastoris. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A greve por motivos político-partidários não está amparada pela Constituição no que se refere aos 
Direitos dos Trabalhadores. O trabalhador, como cidadão, pode se rebelar sozinho ou coletivamente, 
contra qualquer ato ou fato político que lhe traga transtorno, desde que respeite as leis do País.  
Tais movimentos jamais terão o caráter de greve, sendo, assim, desnecessária a sua menção no 
texto constitucional. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00054 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXII do artigo 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos a seguinte  
redação:  
Art. 2o. - ..................................  
XXII - greve, a todo trabalhador,  
independentemente do vínculo empregatício e do  
regime jurídico a que esteja submetido, sempre que  
houver interesses a defender, assegurando-se a  
continuidade dos serviços essenciais, sem prejuízo  
do movimento de paralisação.  
............................................ 
Justificativa: 
A presente Emenda visa manter, de forma explícita, a garantia do exercício do Direito de greve ao 
trabalhador, independentemente de que ele esteja vinculado à iniciativa privada, à empresa estatal, à 
administração direta, seja ele celetista ou estatuário. Trata-se da universalização de um direito 
consagrado em todas as democracias, sem discriminação e sem constrangimentos. 
Aos serviços essenciais, cabe garantir sua continuidade e, ao mesmo tempo, possibilitar aos 
trabalhadores necessários todos os benefícios concedidos a sua categoria, decorrentes da 
paralisação. 
Parecer:   
Aprovada parcialmente.  
Acolhemos em parte a Emenda no sentido de que, sem prejuízo do movimento grevista caberá aos 
trabalhadores a manutenção dos serviços essenciais. 
   
   EMENDA:00233 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   § 1o. do artigo 2o.  
§ 1o. - O Direito de greve é exercido no  
âmbito das leis que a regulamentam.  
Inciso I e II suprimir. 
Justificativa: 
Entendemos ser a greve um direito legítimo do trabalhador, como último recurso, a fim de obter suas 
reivindicações. A Itália e a França, indiscutivelmente, são países com grandes avanços sociais e por 
isso adotamos o seu texto legal. 
Percebe-se claramente que povos civilizados, mais desenvolvidos que nos, respeitam o direito a 
greve, mas esse direito é regulamentado por legislação ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda subordina o exercício do direito de greve é lei ordinária, o que contraria frontalmente a 
principal reivindicação dos trabalhadores sobre esta matéria. A lei brasileira, até agora, só fez 
restringir tal exercício, a ponto de praticamente inviabiliza-lo.  
A garantia, pois, deve vir desde a constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00287 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
  Acrescente-se ao inciso I do parágrafo  
primeiro do art. 2o. do substitutivo a expressão  
"em Assembleia", após a expressão "definir." 
Justificativa: 
Os próprios trabalhadores devem deliberar a respeito de greve através de Assembleias de suas 
categorias. A formulação proposta define com precisão essa instância deliberativa. 
Parecer:   
 Entendemos, como o próprio texto afirma, que a greve é uma decisão dos trabalhadores. 
Subentende-se que a referida decisão seja tomada em Assembleia como é o usual atualmente. De  
outra maneira, dificilmente ela seria realizada. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00291 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dar nova redação ao inciso I, do § único do art. 2o:  
I - compete aos trabalhadores definir a  
oportunidade e o âmbito de interesses a defender  
por meio da greve, depois de esgotadas todas as  
possibilidades de negociação, sendo proibida a  
greve por motivos políticos; 
Justificativa: 
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A greve deve ser usada como último recurso depois de esgotadas às possibilidades de acordo. Deve 
ser um instrumento de pressão legítima, mas nunca deve ser usada por motivos meramente políticos. 
A greve reivindicatória é reconhecida como extremamente válida e deve ser mantida como uma 
conquista dos trabalhadores. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Como a definição do momento em que se esgotam as possibilidades de negociação cabe aos 
trabalhadores, consideramos desnecessária a ressalva. A vedação da greve por motivos políticos fere 
o espírito do inciso. 
   
   EMENDA:00305 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso II do parágrafo  
primeiro do art. 2o., após a expressão  
"providência", a expressão "pelos trabalhadores em  
greve". 
Justificativa: 
Os próprios trabalhadores em greve têm interesse em manter os serviços essenciais e, com isso, se 
procura impedir que, por esse motivo, o poder público empregue métodos antidemocráticos contra a 
greve. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente.  
O Substitutivo contempla o conteúdo da emenda com redação própria. 
   
   EMENDA:00351 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se no Anteprojeto Constitucional o  
artigo do Capítulo pelo seguinte:  
Art. "O direito à greve é assegurado aos  
trabalhadores dentro dos limites da lei, sem  
cerceamento a quem queira trabalhar, vedado  
àqueles que trabalham nos serviços públicos e  
essenciais." 
Justificativa: 
O direito à greve é inalienável, pois se constitui, para os trabalhadores, no mais poderoso instrumento 
para sensibilizar os patrões em relação às suas reivindicações. Entretanto, a greve deve ser utilizada 
sempre em última instância, dentro dos limites da lei e evitando o cerceamento a quem queira 
trabalhar, garantindo-lhe o direito de ir e vir, incolumemente. O povo paga impostos e não pode se ver 
prejudicado com a ausência de serviços públicos ou que lhes sejam essenciais tais como, transporte, 
escola, hospitais, etc. 
   
   EMENDA:00363 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua o inciso XXII e o § 1o., assim como  
o item I e II do mesmo parágrafo, referente ao  
art. 2o. dos Trabalhadores, pelo inciso (...) com  
a seguinte redação:  
(...) é assegurado o direito de greve, cujo  
exercício não dependerá de regulamentação, não  
podendo haver locaute. 
Justificativa: 
Dos caminhos que a sociedade percorreu, não restam mais dúvidas de que a greve é uma realidade 
para os trabalhadores, a sociedade e patrões. 
A futura Constituição não poderá retroceder em uma conquista social. 
O povo brasileiro já está bem consciente da responsabilidade dos seus atos políticos. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente.  
Concordamos com a supressão do § 1o.. Não incluímos a proibição do locaute por não ser matéria 
concernente aos direitos dos trabalhadores. Já o exercício da greve, não vemos como deixar de ser 
regulamentado em lei, até em benefício dos próprios trabalhadores. 
   
   EMENDA:00436 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
 Acrescente-se ao § 1o. do art. 2o, do  
substitutivo do senhor relator um inciso com a  
seguinte redação:  
III - "A greve cessará por decisão da Justiça  
do Trabalho". 
Justificativa: 
A greve apenas suspende os contratos individuais, assegurando aos trabalhadores, entre outros, o 
direito de receber os salários, mesmo sem trabalhar. O direito de greve existe com uma Justiça 
especializada constitucionalmente dotada de competência para julgar os conflitos coletivos ao 
trabalho. 
Dispondo a lei que a greve cessará por decisão da Justiça do Trabalho e não pela decisão, cabe a 
esta Justiça determinar ou não a paralização. 
Parecer:   
  Rejeitada.  
Presidiu a elaboração do Substitutivo a convicção de ser a greve, salvo no que afete a comunidade, 
assunto a ser tratado pelos empregadores e empregados envolvidos. A atribuição da Justiça do 
Trabalho de decidir a continuidade ou não do movimento fere frontalmente esse princípio. 
   
   EMENDA:00448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
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Texto:   
   Ao Substitutivo do Relator da Comissão da  
Ordem Social, dê-se a seguinte redação ao inciso  
XXII do Artigo 2o.  
"Art. 2o. - ................................  
I - ........................................  
XXII - Greve, respeitadas as condições  
previstas na legislação que a regula".  
Suprima-se o § 1o. do Artigo 2o.,  
remunerando-se os demais.  
Justificativa: 
A redação apresentada ao item XXII, que trata da greve, que todos sabem ser um direito legítimo do 
trabalhador, fundamenta-se na necessidade de um dispositivo que especifique toda a complexidade 
que o assunto envolve. 
A admissão da necessidade da preservação de alguns setores essenciais, como transporte, saúde, 
segurança, etc, já pode ser considerada um avanço, porém, o que no momento é mais importante ao 
trabalhador, é uma nova lei de greve. 
Este instrumento, matéria da legislação ordinária, deve ser aprovado o mais rapidamente possível, 
para que possa atender aos anseios e reclamos da classe trabalhadora, bem como de todos os 
setores da sociedade brasileira. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente.  
A disposição constitucional assegura o direito do trabalhador, ficando para a lei ordinária, 
logicamente, a sua regulamentação. Quanto ao parágrafo 1o foi ele suprimido. 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 1o. e seus itens "I" e  
"II" do art. 2o., dando-se ao item XXII do mesmo  
artigo a seguinte redação:  
"Art. 2o.. ..................................  
............................................  
XXII - greve, cujo exercício a lei não  
restringirá. É proibido o locaute." 
Justificativa: 
Somos partidários da tese de que a greve é um instrumento de legitima defesa do trabalhador para a 
tutela de seus direitos. 
Assim, seria inerente ao próprio princípio da liberdade de trabalho não se justificando qualquer 
restrição ao seu exercício. É exatamente isso que pretendemos que fique assegurado com a emenda 
ora apresentada, que também proíbe o locaute, sobre o qual o Substitutivo se silencia.  
Parecer:   
 Rejeitada.  
Consideramos desnecessária a operação proposta, pois a lei, norma de hierarquia inferior não poderá 
restringir o princípio constitucional. 
   
   EMENDA:00706 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Inclua-se no inciso XXII, do artigo 2o., do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
seguinte alínea "a":  
"a) É proibida a greve nas Forças Armadas,  
Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares  
e nos organismos policiais civis." 
Justificativa: 
Parece-nos despiciendo um aprofundamento maior na presente justificação. Proíbe-se apenas, por 
compreensível, a greve nas Forças Armadas, nas Corporações Militares e nos organismos policiais 
civis, uma vez que, se não é admitida sua sindicalização, menos ainda é de admitir-lhes direito à 
greve, sob pena se subverter-se completamente a ordem interna, com graves riscos, para a 
segurança interna e externa. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Concordamos com a justificação da Emenda no sentido de ser compreensivo e até despiciendo, a 
menção as Forças Armadas.  
Quanto aos policiais civis, como servidores públicos caberá a eles decidir pela manutenção dos 
serviços essenciais que prestam à comunidade. 
   
   EMENDA:00708 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. A organização sindical é livre e  
compreende o direito à:  
I - constituição de sindicatos para a defesa  
dos interesses coletivos profissionais e  
econômicos mediante unidade voluntária ou  
pluralidade sindical a critério exclusivo dos  
trabalhadores e empregadores;  
II - administração do sindicato sem  
intervenção pela via administrativa;  
III - negociação coletiva visando o ajuste  
através de convenções e acordos coletivos;  
IV - greve cujo exercício não prejudicará o  
interesse da sociedade.  
Art. A integração do trabalhador na vida e no  
desenvolvimento da empresa se fará na forma  
pactuada mediante negociação coletiva à:  
I - participação nos lucros ou nas ações da empresa;  
II - representação na empresa através de  
delegados ou de comissões, articuladas ou  
desenvolvidas do sindicato;  
III - instituição de comissões paritárias  
para conciliação das controvérsias com o  
empregador.  
Art. São assegurados aos trabalhadores,  
observados os regimes específicos de trabalho e  
natureza da atividade, os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua condição  
social;  
I - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
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do trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos;  
II - proibição de admissão de menores de 14  
(catorze) anos;  
III - proteção à vida, saúde e integridade  
física do trabalhador através de:  
a) normas de medicina e segurança destinadas  
à redução ou eliminação dos riscos inerentes ao  
trabalho;  
b) proibição do trabalho em atividade  
insalubre ou perigosa sem autorização do  
Ministério do Trabalho ou dos órgãos de  
representação dos trabalhadores;  
c) proibição do trabalho noturno, insalubre e  
perigoso a menores de 18 (dezoito) anos;  
IV - justa remuneração mediante:  
a) salário mínimo suficiente a atender às  
suas necessidades vitais e às de sua família;  
b) reajustes periódicos para a preservação e  
elevação do valor real do salário;  
c) retribuição do trabalho noturno superior à  
do diurno;  
d) salário igual em funções idênticas na  
empresa, proibida a discriminação por motivo de  
sexo, idade, cor, raça, religião e estado civil;  
V - licença remunerada da gestante;  
VI - descanso diário, semanal e anual com:  
a) limitação da jornada ao máximo de 8 (oito)  
horas diárias e 48 (quarenta e oito) horas  
semanais;  
b) intervalos para repouso e alimentação;  
c) repouso semanal remunerado e nos feriados  
de acordo com a lei;  
d) férias anuais remuneradas;  
VII - proteção contra dispensa arbitrária na  
forma da lei;  
VIII - fundo de garantia do tempo de serviço  
ou indenização equivalente.  
Art. Salvo em microempresas haverá uma  
proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de  
empregados brasileiros. 
Justificativa: 
 Os direitos do trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita como é 
predominante nas Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a 
serem utilizados para a sua consecução. 
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical, a integração do trabalhador na empresa e as garantias individuais mínimas. 
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidades de representação dos interesses profissionais e econômicos. 
A integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma utilizada pelos 
países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre capital e o trabalho, forma de 
prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso tendo como base a 
negociação. 
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, sociais, 
é o cenário onde as questões trabalhistas são  equacionadas pela via do acordo que permite a 
adequada solução de problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a 
participação dos empregados nos lucros ou nas ações da empresa, a representação dos 
trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, formas que dão maior 
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eficácia à fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de representação, e abreviam a 
solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial. 
As garantias individuais fundamentais dos trabalhadores, que não devem ser confundidas com os 
direitos fixados através de leis ordinárias, convenções e acordos coletivos e pelo contrato de trabalho, 
referem-se a valores que necessitam da tutela constitucional como a proibição de discriminações, a 
proteção à vida, saúde e integridade física, a justa remuneração, o direito ao descanso e a defesa do 
emprego. 
A greve não é um simples fato social, mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a greve sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou do auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra na América Latina como ocorre na Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela (v. la jornada extraordinária em América Latina, OIT – CIAT, 1986). 
A necessidade de manutenção do número de empregos num período de desaceleração da economia 
desaconselha a proibição das empresas de locação de mão de obra permanente ou temporária 
sendo mais eficaz a manutenção da atividade econômica com a proteção do trabalhador equiparando 
os seus direitos aos dos demais empregados. 
Como fórmula intermediária entre a estabilidade no emprego e o direito absoluto de despedir o 
empregado, a proposta a proteção legal da dispensa através da lei ordinária e outras normas 
coletivas, o que permitirá a adoção das diretrizes previstas na Convenção n° 158, da Organização 
Internacional do Trabalho e a disciplina dos critérios de ruptura do vínculo de modo que os 
trabalhadores mais idosos, com maiores encargos familiares, de maior tempo de casa e outros não 
venham a ser atingidos desde logo por dispensas motivadas. 
No direito do trabalho moderno, dá-se ênfase ao seu aspecto estrutural e à criação de um modelo no 
qual as leis funcionam como forma de assegurar que os próprios interlocutores sociais encontrem 
soluções para os seus problemas, permanecendo o Estado em sua posição maior para intervir 
unicamente quando a sua presença for indispensável, tudo segundo um princípio de autonomia 
privada coletiva e de iniciativa dos particulares. É o que se objeta com o presente substituto. 
O substitutivo da Comissão da Ordem Social mantém o modelo sindical corporativo já afastado dos 
países que o adotaram como foi o caso da Itália, Espanha e Portugal, e que impede a autonomia e a 
liberdade sindical, necessárias para a consolidação do processo democrático. 
Assim é que o Inc. II do Substituto, ao propor que “não será constituída mais de uma organização 
sindical em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 
territorial” consagra o monopólio sindical das cúpulas dirigentes sobre as bases impedindo que estas 
possam organizar-se de acordo com as suas opções e nos níveis que julgam aptos para a defesa dos 
respectivos interesses de grupo. 
Numa sociedade pluralista, o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicado único na categoria que é 
inconciliável com o direito da associação assegurado pela Constituição e incompatível com o direito 
do trabalhador e do empregador, se escolher as formas e níveis de organização pelas quais 
livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos originários 
de origem. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A Emenda diz respeito a mais de um dispositivo, chocando-se com o art.23,par.2 ,do Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00722 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
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 Inclua-se no inciso XXII; do artigo 2o., do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social a  
seguinte alínea:  
"a) é vedado o exercício de greve nos  
serviços essenciais definidos em lei." 
Justificativa: 
O direito de greve assegurado é corolário de uma genuína autonomia coletiva. No entanto, deve-se 
agregar a ressalva de que se trata de direito relativo a ser compatibilizado com as necessidades 
essenciais da comunidade. Assim, quer parecer razoável que, admitir-se o direito à greve, remeta-se 
à legislação ordinária, sua limitação no que concerne aos serviços essenciais, em defesa da própria 
sociedade. 
Ademais, sendo o trabalho um devedor social, como entendido no artigo 1° do Substitutivo, a greve 
constitui recurso extremo, de caráter excepcional, cujo exercício deve permanecer contido dentro de 
parâmetros, balizamentos e condições de licitude plenamente definidos em lei. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
O direito de greve assegurado aos trabalhadores não sofrer restrições, cabendo-lhes na forma do 
Substitutivo salvaguardar os serviços essenciais. 
   
   EMENDA:00723 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso I, do parágrafo 1o., do  
artigo 2o., do Substitutivo da Comissão da Ordem  
Social, a seguinte redação:  
"I - Lei definirá a oportunidade e o âmbito  
de interesses a serem definidos por meio de greve." 
Justificativa: 
A greve é considerada e admitida, nos países adiantados do mundo ocidental, como recurso 
democrático, desde que exercido na forma e condições estabelecidas em lei disciplinadora, por ser, 
como nenhum outro o é, um direito absoluto que possa ser exercido de forma selvagem, com prejuízo 
do direito de terceiros, notadamente o da população. 
Assim, parece necessário regulamentar-se em lei, a capacidade que se outorgou apenas aos 
trabalhadores, de definir a oportunidade e o âmbito de interesse a serem definidos por meio de greve. 
Parecer:   
  Rejeitada.  
Em nossa opinião, assegurada a manutenção das atividades essenciais à população, a oportunidade 
e âmbito de interesses a serem defendidos por meio da greve devem ficar inteiramente a critério dos 
trabalhadores. 
   
   EMENDA:00728 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICTIVA  
Modifique-se do Substitutivo da Comissão da  
Ordem Social o § 1o., do Art. 2o., que passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
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§ 1o. O direito de greve será exercido  
ressalvadas as condições estipuladas em legislação  
específica e observados os seguintes princípios: 
Justificativa: 
As peculiaridades das diferentes categorias de servidores sugerem a conveniência de que sejam 
regidos por disposições constantes em legislação específicas. 
A legislação específica não pode, evidentemente, abranger de forma idêntica todas as categorias de 
servidores, sendo necessário, portanto, amparos legais destinados às diferentes categorias. 
Parecer:   
  Rejeitada.  
Consideramos não caber à legislação ordinária a definição das condições do exercício do direito de 
greve. Este dever ser amplo, tal como no Substitutivo que assegura apenas, nesses casos, a 
continuidade dos serviços essenciais à comunidade.  
No restante, greve é matéria de interesse de empregadores e empregados envolvidos. 
Evidentemente, eventuais violências a pessoas ou propriedades serão tratadas conforme a 
legislação. 
   
   EMENDA:00867 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
 Ao inciso XXII do artigo 2o. do Substitutivo  
do Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte  
redação:  
"XXII - greve, na forma como for estabelecido  
em lei, salvo nos serviços públicos e atividades  
essenciais definidas em lei; 
Justificativa: 
A greve deve ser encarada como um direito e, como direito, deve ter seus limites. Um estado de 
direito deve preservar os direitos da coletividade ante o exercício de uma greve. 
Os efeitos de uma greve não podem transcender ao conflito entre as categorias envolvidas. 
 
   
   EMENDA:00875 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 1o., do art. 2o.  
Dê-se ao parágrafo mencionado a seguinte redação:  
"§ 1o. É reconhecido o direito de greve em  
decorrência da frustração de negociação coletiva." 
Justificativa: 
A greve é recurso extraordinário e não petição inicial. A negociação coletiva é obrigatória e tem de 
preceder a paralisação, embora continue, depois, durante ela. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
O texto do Substitutivo delega aos trabalhadores a decisão a respeito da oportunidade da greve. É 
patente que pode ocorrer violação flagrante de direitos que motive greve independentemente de 
processo de negociação coletiva. 
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   EMENDA:00913 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
 Substituir o inciso I e II do substitutivo,  
pelo seguinte inciso:  
I - Greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação, sendo vedado às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito, é  
proibido o locaute. 
Justificativa: 
Entendemos que é fundamental manter a redação original do anteprojeto da Subcomissão dos 
Trabalhadores e dos Servidores Públicos, que foi aprovado pela ampla maioria dos Constituintes. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente.  
Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 7s1262-7. 
   
   EMENDA:00999 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   O art. 2o. inciso XXII do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Social passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
Inciso XXII - Greve nos termos da lei.  
O parágrafo primeiro do inciso XXV do art.  
2o. fica suprimido. 
Justificativa: 
A Emenda tem a finalidade de garantir o exercício da greve como direito regulamentado pela 
legislação ordinária, forma adequada de conciliação entre as correntes que defendem a greve mero 
fato social não sujeito a qualquer tipo de limitação, e as posições, predominantes nos sistemas 
jurídicos, da greve como direito cuja prática deve coordena-se com os interesses da sociedade 
refletidos na legislação ordinária amplamente debatida pelo Congresso Nacional. 
O direito de greve, por mais amplo, não deve sobrepor-se ao interesse maior da sociedade ao qual 
deve adequar-se para não perder o seu significado de arma dos trabalhadores utilizável na defesa 
das justas reivindicações, mas nunca como meio de pressionar toda a sociedade na solução de uma 
disputa que interessa apenas aos empregados e empregadores. 
Assim é que o § 1° do inc. XXV deve ser suprimido ao dispor que “compete aos trabalhadores definir 
a oportunidade e o âmbito de interesses a defender por meio de greve”, texto inspirado no direito de 
Portugal e que não reflete nem mesmo a solução global da questão nesse País, cuja legislação 
ordinária prevê o direito de requisição civil dos trabalhadores pelo Estado nos casos de greve em 
atividades essenciais. 
Parecer:   
 Aprovada.  
Será a lei, obviamente, que regulará o preceito constitucional. Quanto as restrições contidas no § 1o. 
concordamos com a sua supressão. 
   
   EMENDA:01188 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE  
COUBER:  
Art. - "A Constituição assegura aos  
trabalhadores da iniciativa pública ou privada,  
direito de greve e o respeito e cumprimento dos  
acordos resultantes do movimento.  
Parágrafo único - Lei complementar disporá  
sobre direito de greve nas atividades essenciais. 
Justificativa: 
A greve é a única arma legítima de que a trabalhador dispõe para fazer os desmandos patronais, a 
falta de condições para o exercício da profissão e para libertá-los da escravidão salarial, o respeito 
aos acordos coletivos, conforme está em nossa proposta constitucional é estritamente necessário, 
sem o que não teriam sentido as negociações que muitas vezes evitam a deflagração do movimento 
grevista, o que não permite sérios prejuízos para as empresas e para o Governo. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
O Substitutivo ordena o estabelecimento de providências e garantias necessárias à manutenção das 
atividades essenciais.  
Consideramos desnecessária a previsão da regulamentação do tema em lei complementar. 
   
   EMENDA:01262 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Capítulo dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos.  
- Dá nova redação ao inciso XXII do art. 2o.  
e suprime o § 1o. e seus incisos I e II, que  
versam sobre o mesmo tema.  
Art. 2o. - ..................................  
XXII - greve, que não poderá sofrer  
restrições na legislação, sendo vedado às  
autoridades públicas, inclusive judiciárias,  
qualquer tipo de intervenção que possa limitar  
esse direito; é proibido o locaute; 
Justificativa: 
Dispositivo aprovado na subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e servidores públicos, que visa 
colocar a nossa legislação trabalhista no nível das nações mais avançadas nos termos da Convenção 
87 da OIT, sendo que dos países da América o único dos considerados democráticos que não adota 
aquela Convenção da OIT é o Brasil. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente.  
A legislação ordinária, como norma de hierarquia inferior, não pode, evidentemente, restringir o 
preceito constitucional  
Quanto ao locaute, por não ser direito do trabalhador, não cabe a sua menção no dispositivo. 
   
   EMENDA:01395 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   O Parágrafo 1o. do Art. 2o. passa a ter a  
seguinte redação:  
§ 1o. - greve, que não poderá sofrer  
restrições na legislação, sendo às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito; é  
proibido do locaute. 
Justificativa: 
A emenda visa a impedir que se apresentem restrições ao direito de greve, ademais de acrescentar a 
proibição do locaute. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Consideramos desnecessário explicitar a proibição de restrições da lei ordinária ao direito de greve. O 
inciso XXII é claro.- assegura o direito de greve "nos termos do § 1o: deste artigo". Esse parágrafo 
que reconhece ao trabalhador o direito de definir a oportunidade da greve e o âmbito de interesses a  
ser por ela defendidos, além de assegurar a manutenção das atividades essenciais. Aí encontra-se 
regulado o direito. No que se refere ao locaute, não se trata de direito do trabalhador. Sua vedação é 
direito da sociedade como vetado.  
Deve estar previsto em outro título da Constituição. 
   
   EMENDA:01411 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
 Acrescente-se ao § 1o. do Art. 2o. do  
Substitutivo o seguinte item III:  
"III - Só é permitida a greve após a sua  
aprovação, em votação secreta, por maioria  
absoluta, presente num percentual de associados  
que a lei estabelecer". 
Justificativa: 
Visa esta norma corrigir um erro sistemático nos processos de divisão quanto à conflagração de 
greves: é notório que nas Assembleias se imiscuem centenas de pessoas, não ligadas ao Sindicato, 
e que ali vão para inverter tendência, tumultuar, e, finalmente, também votar ilegitimamente. 
A sugestão que aqui apresentamos aperfeiçoa o instituto do direito de greve, valorizando as decisões 
legítimas dos trabalhadores, com o grau de liberdade que com o sigilo se assegura ao processo 
eleitoral, o que é aceito em todas as democracias modernas. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Parece-nos que a restrição aos processos decisórios que devem a greve constitui interferência 
indevida no funcionamento das entidades sindicais que pretendemos autônomas com relação ao 
Poder Público. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   
   EMENDA:00076 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
 Coloque-se o capítulo II, que sucede ao "Dos  
Direitos Individuais" no título II, como sendo  
referente ao "Dos Direitos Coletivos", nomeando-se  
o capítulo III como "Do Direito dos Trabalhadores"  
com o conteúdo dos arts. 14 a 17. Em consequência,  
inclua-se o direito de greve (alíneas "b" a "g"  
do inciso V do art. 18) entre os "Direitos dos  
Trabalhadores". 
Justificativa: 
A expressão “Direitos Sociais” é muito mais ampla que “Direitos dos Trabalhadores”. Como na 
primeira só constam direitos destes (art. 14 a 17) é melhor que o Capítulo “Dos Direitos Coletivos” os 
antecedam porque genéricos a todos e não apenas aos trabalhadores. Em consequência, ficaria o 
direito de greve elencado entre os direitos dos trabalhadores, conforme se aprovou na Comissão VII 
(art. 2°, XXIII), seguindo-se a preceituação de suas garantias consoante aprovado na Comissão I (art. 
4°, V, alíneas b à g). 
 
   EMENDA:00309 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO SENHOR  
RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, VISANDO A  
ADEQUAÇÂO NO DISPOSTO NO ART. 18, INCISO V  
PROPONHO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"A greve não poderá ser exercida pelos  
servidores da União, dos Estados, Territórios,  
Municípios, autarquias e empresas públicas, nem  
nos serviços públicos e atividades essenciais."  
"A greve cessará:  
I - por deliberação de assembleia geral;  
II - pela conciliação;  
III - com a decisão da Justiça do Trabalho.  
PARÁGRAFO ÚNICO. Cessada a greve, nenhuma  
penalidade poderá ser imposta ao empregado pelo  
empregador por motivo de participação pacífica na mesma. 
Justificativa: 
O direito de greve é uma das mais sagradas conquistas do trabalhador. Pode-se medir a densidade 
democrática de um regimento maior ou menor respeito que lhe tribute. Diga-se de passagem que não 
foi uma conquista bafejada pela benevolência dos grupos patronais e quase sempre o Estado se 
comportou perante ele mais como guarda pretoriana dos poderosos do que centro de equilíbrio dos 
desajustamentos econômico. Não há como estranhar, pois, que os trabalhadores brasileiros 
recorreram a uma técnica de luta universalmente consagrada e que já faz parte do patrimônio dos 
povos livres. 
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A greve se constitui um remédio heroico. Surge naturalmente, como remate de um processo 
reivindicatório, escalonado em varia etapas, que não se devem ser queimadas, sob pena de 
desvirtuamento do próprio instituto. Só pode ser comprometida ao termino de todas as alternativas, 
de nulificação do dia logo através de posicionamentos intransigentes e injustificáveis. Usá-la 
despropositadamente é uma forma suicida de reivindicar, banalizando uma arma que deve ser 
decisiva e criando suspeição a respeito dos propósitos. 
O direito de greve coexiste com uma Justiça especializada constitucionalmente dotada de 
competência para julgar os conflitos coletivos do trabalho. 
As modificações pretendidas visam aperfeiçoar o instituto da greve e estabelece aquelas atividades 
em que o direito consagrado pela Lei Maior não se poderá exercer, bem assim, disposição da 
oportunidade da cessão da greve. 
   
   EMENDA:00694 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Anteprojeto do Relator  
para adequação do texto  
Ao Anteprojeto de Constituição dê-se a  
seguinte redação a alínea b) do inciso V do Art. 18:  
Art. 18 - ..................................  
I - ........................................  
V - ........................................  
b) É livre a greve, respeitadas as condições  
previstas na legislação que a regula. 
Justificativa: 
A redação apresentada à alínea b do inciso V do art. 17, que trata da greve, que todos sabem ser um 
direito legítimo do trabalhador, fundamenta-se na necessidade de um dispositivo que especifique toda 
a complexidade que o assunto envolve. 
A admissão da necessidade da preservação de alguns setores essenciais, como transportes, saúde, 
segurança, etc. já pode ser considerada um avanço, porém, o que no momento é mais importante ao 
trabalhador, é uma nova lei de greve. 
Este instrumento, matéria da legislação ordinária, deve ser aprovado o mais rapidamente possível, 
para que possa atender aos anseios e reclamos da classe trabalhadora, bem como de todos os 
setores da sociedade brasileira. 
   
   EMENDA:00769 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso "b", do item V (a  
manifestação coletiva), do artigo 18, pelo  
seguinte, suprimindo-se as letras c, d, e, f e g,  
do mesmo item V.  
b) reconhecimento do direito de greve,  
ficando seu exercício dependente da manutenção dos  
serviços essenciais à comunidade. 
Justificativa: 
A greve não deve nem pode ser reconhecida como direito absoluto. Trata-se de um direito relativo em 
qualquer outra parte do mundo. 
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Demais disso, o exercício desse direito deve ser regulado pela legislação ordinária. 
   
   EMENDA:01330 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo Emendado: Artigo 18, inciso V,  
alíneas "a" e "b" do inciso V do Artigo 18 do  
anteprojeto, passam ter a seguinte redação:  
Art. 18 ....................................  
V - ........................................  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais,  
vedada aos servidores públicos militares;  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores e  
de servidores públicos militares, não podendo a  
lei estabelecer outras exceções; 
Justificativa: 
Não se pode admitir a livre manifestação coletiva dos militares ou estender-lhes o direito de greve, 
sob pena de comprometer a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas, admitindo que as mesmas 
deixem de ser essencialmente obedientes, como quer e deseja a Nação Brasileira. 
   
   EMENDA:01476 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 18, inciso Vo.  
Dê-se ao inciso Vo., do artigo 18, do  
anteprojeto de Constituição, da Comissão  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Vo. - A manifestação coletiva:  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) Greve, ficando o seu exercício dependente  
da manutenção dos serviços e atividades  
essenciais, indispensáveis à comunidade, e à  
conservação de máquinas e equipamentos em bom  
estado de funcionamento, conforme definidos em lei." 
Justificativa: 
A matéria vem tratada no anteprojeto de Constituição de maneira ampla e detalhada, incompatível 
com um texto constitucional moderno. Pode-se ver que todas as constituições de países que 
respeitam o direito de greve, remetem sua regulamentação a legislação ordinária. 
Também entendemos que deva ser assegurado tal direito, sem o qual não pode haver genuína 
autonomia coletiva. 
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Agrega-se, todavia, a ressalva de que trata de direito relativo, a ser compatibilizado com as 
necessidades essenciais da comunidade, e com a incolumidade de próprio equipamento instalado no 
estabelecimento em que ocorra o movimento grevista, onde a paralização de determinada atividade 
poderá acarretar prejuízos de monta. E isto, seja pela impossibilidade de retomada imediata, cessada 
a greve, do processo produtivo, seja pelo dano irreparável que possa ser causado a determinado 
equipamento. 
Prescreve-se, outrossim, que lei hierarquicamente inferior disporá sobre a matéria. 
   
   EMENDA:01526 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 18, Item V, Letra "G"  
A letra "g" do item V do Artigo 18 do  
Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 18 - ..................................  
V - ........................................  
g - a lei definirá os casos em que a  
paralização coletiva constituirá crime. 
Justificativa: 
Ao assegurar o direito de greve em toda a sua amplitude, é claro que a paralização, em si mesma, 
não vai nunca constituir crime. Mas há necessidade de a lei definir os ilícitos praticados em causas, 
ou em nome, do movimento paredista. 
   
   EMENDA:01665 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 18, inciso V  
A letra "b", do inciso V, do art. 18, do  
Anteprojeto Constitucionais, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 18 - ...........................  
V - .................................  
a) ................................  
b) é livre a greve, salvo no serviço público  
e atividades essenciais à comunidade, como  
transporte, saúde, comunicação e energia,  
competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e o âmbito de interesses que deverão  
por meio dela defender, excluída a inciativa de  
empregadores, não podendo a lei estabelecer outras  
exceções. 
Justificativa: 
A redação dada à letra “b”, do inciso V, do Art. 18, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, 
cria uma situação perigosa, em virtude de gerar danos inimagináveis ao Estado. 
Colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras podem paralisar, livremente, o respectivo 
trabalho, seja qual for a natureza, contraria, no nosso entender, os próprios princípios democráticos. 
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O consagrado e justo direito à greve é uma conquista da classe trabalhadora de todos os povos 
livres. Entretanto, esse direito não pode e nem deve ser absoluto, em razão dos limites do ser 
humano. 
A experiência tem demonstrado que greves injustas, além de afetar a economia e segurança do 
Estado, trazem no seu bojo, terríveis prejuízos para a população, principalmente a mais carente. 
Temos de levar em conta que serviços essenciais devem ser assegurados para o bem da 
coletividade, motivo por que somos pela modificação da redação, nos termos da proposição. 
   
   EMENDA:01749 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J – Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se do anteprojeto:  
a) a letra "h", do item IV, do artigo 18;  
b) as letras "e" e "g", do item V, do artigo 18. 
Justificativa: 
e) a legislação teve incutir o senso de responsabilidade das partes. Se aos empregados cabe o direito 
de greve, eles deverão arcar com a responsabilidade por esse ato. O empregador é que deve saber 
se determinado funcionário convém, ou não, aos interesses da empresa, cabendo a ele dispensá-lo, 
ou não e em que situações. 
g) cabe à Justiça competente julgar se determinado movimento pode configurar-se em crime ou não, 
pois cada movimento tem suas características e peculiaridades, e, portanto, devendo ser analisado 
isoladamente pela autoridade competente. 
   
   EMENDA:01847 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa e supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 18, inciso V, alínea "b"  
Dê-se ao inciso V, alínea "b", do artigo 18,  
do Anteprojeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação,  
suprimindo-se os subsequentes:  
"b) greve, condicionada pelos interesses  
superiores da coletividade e nos termos  
estabelecidos em lei;" 
Justificativa: 
Estão as alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, do inciso V, do Anteprojeto de Constituição vazadas em 
termos que, inevitavelmente, ensejarão abusos incompatíveis com a ordem democrática. 
É obscuro no ponto referente à faculdade dada aos empregados de fixarem o âmbito de seus 
interesses. Dá-nos a impressão de que abre o caminho para greve sem fins profissionais, como as 
greves políticas, de solidariedade internacional, etc. 
Dizer-se, outrossim, que compete aos empregados decidirem sobre a oportunidade da cessação 
coletiva do trabalho, é o mesmo que proibir o legislador ordinário de regulamentar o exercício do 
direito de greve, notadamente, no que tange à obrigatoriedade das negociações preliminares com os 
empresários. 
Filiamo-nos à corrente de pensamento favorável ao condicionamento do direito de greve pelos 
interesses mais amplos da coletividade. De resto, outros direitos não escapam a esse 
condicionamento, inclusive o da propriedade. 
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Este o motivo por que nossa proposição cuida de tão relevante aspecto do problema e deseja que o 
legislador ordinário tenha a maior liberdade possível de adaptar o exercício do direito de greve às 
condições especiais de cada momento socioeconômico. 
   
   EMENDA:03680 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Inciso V, alínea "b", artigo 18.  
Dê-se a alínea "b", Inciso V, artigo 18 a redação a seguir:  
b) É livre a paralização do trabalho, seja  
qual for a sua natureza e a sua relação com a  
comunidade, competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que  
deverão por meio dela depender, excluída a  
iniciativa de empregadores, não podendo a lei  
estabelecer outras exceções. 
Justificativa: 
Trata-se da utilização do texto da alínea b, inciso V, do artigo 4°, do Anteprojeto da Comissão da 
Soberania, dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. 
Parecer:   
   Pretende a emenda restabelecer o texto da alínea "b", do inciso V, do art. 4o., do Anteprojeto da 
Comissão I.  
O texto do Anteprojeto (art. 18, V, "b"), aproveitou uma parte do texto do Comissão I e uma parte do 
texto da Comissão VII.  
O duplo aproveitamento objetivou exatamente a compatibilização dos dois textos e o seu 
enxugamento, não havendo razão para o restabelecimento de um só deles.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:04373 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, CAPUT, INCISO V  
O art. 18, caput, inciso V, alínea b do  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 18 ....................................  
Inc. V ......................................  
b - Greve nos termos da lei. 
Justificativa: 
A Emenda tem a finalidade de garantir o exercício da greve como direito regulamentado pela 
legislação ordinária, forma adequada de conciliação entre as correntes que defendem a greve mero 
fato social não sujeito a qualquer tipo de limitação, e as posições, predominantes nos sistemas 
jurídicos da greve como direito cuja prática deve coordenar-se com os interesses maiores da 
sociedade refletidos na legislação ordinária amplamente debatida pelo Congresso Nacional. 
O direito de greve, por mais amplo, não deve sobrepor-se ao interesse da maior sociedade ao qual 
deve adequar-se para não perder o seu significado de arma dos trabalhadores utilizável na defesa 
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das justas reivindicações, mas nunca como meio de pressionar toda a sociedade na solução de uma 
disputa que interessa apenas aos empregados e empregadores. 
Assim é que o dispor que compete aos trabalhadores definir a oportunidade e o âmbito de interesses 
a defender por meio de greve, inspirado no direito de Portugal, o texto não reflete nem mesmo a 
solução global da questão nesse País, cuja legislação ordinária prevê até mesmo direito de 
requisição civil dos trabalhadores pelo Estado nos casos de greve em atividades essenciais. 
Mesmo os países que não regulamentaram a greve por lei como a República Federal da Alemanha e 
a Itália, não lograram evitar a construção pelos Tribunais de jurisprudência disciplinadora do seu 
exercício, na defesa dos interesses da sociedade. 
  
   EMENDA:04686 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de adequação.  
Dê-se ao art. 18, seus incisos e alíneas, do  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação.  
"Art. 18. O direito coletivo do trabalho  
atenderá aos seguintes preceitos:  
I - a organização sindical é livre;  
II - às entidades sindicais compete defender  
os direitos e promover os interesses de seus  
associados, sendo-lhes facultado, na forma da  
legislação ordinária, constituírem federações,  
confederações e entidades de caráter nacional;  
III - às entidades sindicais incumbe decidir  
a respeito da sua organização interna, competindo  
à assembleia geral redigir e modificar seus  
estatutos, o processo eleitoral com eleição por  
votação secreta de seus dirigentes, bem como  
formular o programa de ação profissional;  
IV - reconhecimento da convenção coletiva  
como instrumento adequado à determinação de  
condições de trabalho e estímulo aos processo de  
negociações;  
V - reconhecimento do direito de greve,  
exceto nos serviços públicos e nas atividades  
definidas em lei, assegurando, aos excluídos deste  
direito, outra forma de reivindicações que não a  
paralização dos serviços ou atividades;  
VI - nenhuma entidade sindical poderá sofrer  
intervenção, ser suspensa ou dissolvida pela  
autoridade pública, senão por decisão judicial;  
VII - fica facultado ao sindicato propor  
medida judicial ou administrativa, sempre que o  
interesse da categoria o exigir, bem como intervir  
como litisconsorte em processo do qual possa advir  
prejuízo direto ou indireto aos associados.  
Parágrafo único. Os sindicados poderão ser  
responsabilizados por ação ou omissão que resultem  
em prejuízo para seus associados ou terceiros, na  
forma que a lei dispuser. 
Justificativa: 
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A proposta ora apresentada visa estatuir os princípios que regerão o direito coletivo do trabalho sem 
minudências impraticáveis ou detalhamentos próprios da legislação comum que deverá tratar desta 
matéria. Além disso, procura-se extirpar do anteprojeto dispositivos que não atendem ao interesse do 
trabalhador porque, embora aparentemente a eles favoráveis, na verdade gerariam a anarquia 
trabalhista e inviabilizariam um sistema de livre emprego e de economia de mercados, com sensíveis 
prejuízos tanto aos trabalhadores quanto às empresas. Daí porque esta proposta ser suficientemente 
abrangente e prática no sentido de atender às aspirações dos trabalhadores e ao equilíbrio da 
economia. 
  
   EMENDA:04724 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   - Dê-se às alíneas "a", "b" e "c" do inciso V  
do art. 18 a seguinte redação, suprimindo-se as demais:  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de temas de interesse nacional e sindical, bem  
como a paralização coletiva do trabalho, nos  
termos capitulados em Lei.  
b) O exercício do direito de greve, conforme  
previsto em lei, não acarreta a suspensão dos  
contratos de trabalho ou a relação de emprego público.  
c) O abuso em manifestação de greve enseja a  
cominação de responsabilidade penal, civil e administrativa. 
Justificativa: 
A nova redação busca aumentar a clareza do texto, eliminando-se a possibilidade de entendimento 
ambíguo. 
Além disso, procurou-se alterar alguns pontos, que, se mantidos, transformariam a Carta Magna na 
instituidora da desordem social. 
Entre esses pontos, merece citação o disposto na alínea “b” que permite que os interesses de alguns 
se sobreponham aos da comunidade no que se refere à manutenção de atividades essenciais à 
própria sobrevivência. Não estaria aqui configurado um atentado contra os direitos individuais e 
coletivos? 
O texto proposto (alínea “c”) atribui às organizações de classe a responsabilidade pela manutenção 
dos serviços indispensáveis à Segurança da Comunidade. 
Quais são esses serviços? Em matéria de transportes, de serviços médicos, de reabastecimento de 
veículos automotores e outros, quais seriam os limites de atividade a serem mantidos? 
Parece-nos, ainda, que se deva remeter à legislação ordinária a capitulação dos parâmetros e limites 
balizadores de manifestação coletiva e do exercício do direito de greve. 
   
   EMENDA:04803 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Letra "e" do inciso V  
do Art. 18  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) - A letra "e" do inciso V do Art. 18 
Justificativa: 
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A matéria “suspensão do contrato de trabalho” não é própria de texto constitucional, mas de lei 
ordinária. Ademais, com a não suspensão do contrato de trabalho em caso de greve, obriga-se o 
empregador a pagar os salários nos dias de paralização, violando o princípio de que o salário é 
sempre a contraprestação pelo serviço realizado. 
A proposta do anteprojeto institucionaliza a decisão irresponsável pela greve. 
   
   EMENDA:04837 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificada  
Dispositivo emendado: Art. 18  
A letra "b" do inciso V do Art. 18 passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 18 - ......................  
"b" - greve, cujo exercício será regulado em  
lei que resguardará a ordem pública, as liberdades  
individuais, o direito de propriedade, os serviços  
essenciais nas empresas e na comunidade, e o  
direito ao "lockout". 
Justificativa: 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores como última manifestação dentro de processo 
negocial, de maneira equilibrada e responsável, sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembleia de trabalhadores, no sentido da paralização da 
prestação de trabalho, é o ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí, 
a responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário. 
   
   EMENDA:04848 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 18  
Suprima-se a letra "c" do inciso V do art. 18. 
Justificativa: 
A matéria “suspensão do contrato de trabalho” não é própria de texto constitucional, mas de lei 
ordinária. 
Ademais, com a não suspenção do contrato de trabalho em caso de greve, obriga-se o empregador a 
pagar os salários nos dias de contraprestação pelo serviço realizado. 
A proposta do anteprojeto institucionaliza a decisão irresponsável pela greve. 
   
   EMENDA:04859 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Art. 18  
Suprimam-se do Anteprojeto as letras "c' e  
"g' do inciso V do Art. 18. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que regulamenta os procedimentos de greve apropriada, portanto, para a 
legislação ordinária e não para o texto constitucional. 
   
   EMENDA:05006 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, CAPÍTULO III,  
INCISO V  
Inclua-se no inciso V, do capítulo III, do  
artigo 18, o seguinte:  
Art. 18 - ..................................  
V - ........................................  
h - a greve só terá validade para efeito  
legal com a presença da maioria dos associados da  
categoria. 
Justificativa: 
Não é possível quando se defende a plena democracia, que um ato de tal magnitude, ou seja, a 
deflagração de greve de uma categoria, seja ela declarada por 50 (cinquenta) ou 100 (cem) 
associados de um sindicato que tem em seus quadros associativos, como exemplo, 5000 (cinco mil) 
associados. E é isto que vem ocorrendo ultimamente com muita frequência, o que não demonstra a 
verdadeira democracia praticada nos sindicatos de classe. 
   
   EMENDA:05232 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso V do artigo 18 do anteprojeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 18 ................................. 
Inciso V - É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, bem como sobre as providências e  
garantias asseguradas da continuidade dos serviços  
essenciais à comunidade. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a restabelecer a redação do inciso XXIII, do artigo 2º, do Anteprojeto da 
Comissão da Ordem Social, que é mais concisa e corresponde melhor à reivindicação geral da classe 
trabalhadora a respeito do assunto da greve. 
O que os trabalhadores desejam é que na Constituição fique insculpido o preceito geral do direito de 
greve sem restrições. Tudo o que resultar do exercício desse direito fica sob a regência do 
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ordenamento jurídico geral do país, não havendo necessidade de normatização detalhada, aliás 
imprópria a uma Constituição. 
Nessa ordem ideias o texto melhor é o que havia sido aprovado pela Comissão da Ordem Social. 
Cabe acrescentar que esta última é que era a Comissão competente para tratar da matéria, 
tipicamente da ordem social e não se justifica que se texto seja desprezado. 
Parecer:   
   A emenda pretende restabelecer o texto do inciso XXIII, do art. 2o., do Anteprojeto da Comissão da 
Ordem Social, o qual substituiria todo o texto do inciso V, do art. 18, do Anteprojeto.  
Na alínea "b" do inciso V, do art. 18, do Anteprojeto foi aproveitada a parte do texto do inciso XXIII, do 
art. 2o., do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, relativo à competência atribuída aos 
trabalhadores, de decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesses-que deverão defender por 
meio da greve.  
E na alínea "c" do mesmo inciso é contemplada a outra parte do texto do Anteprojeto da Comissão da 
Ordem Social, referente ao resguardo da continuidade dos serviços indispensáveis à comunidade.  
Portanto, o texto que a emenda propõe restabelecer está contido no inciso V, do art. 18, do 
Anteprojeto, além de outras normas asseguradoras do direito de greve.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:05459 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo III do Título  
II, art. 18 do anteprojeto do relator, dando-se  
nova redação:  
"Dos Direitos coletivos  
Art. São direitos e liberdades coletivos:  
I - A Reunião.  
a) todos podem reunir-se pacificamente, em  
locais abertos ao público, sem necessidade de  
autorização nem de prévio aviso às autoridades,  
salvo, no último caso, quando a reunião interferir  
no fluxo normal de pessoas e veículos;  
b) é livre a formação de grupos para reuniões periódicas.  
II - A Associação.  
a) é plena a liberdade de associação,  
inadmitidas as de caráter paramilitar;  
b) a inviolabilidade do domicílio é extensiva  
às sedes das entidades associativas e às de ensino;  
c) as entidades associativas, quando  
expressamente autorizadas, possuem legitimidade  
para representar seus filiados em juízo ou fora dele;  
d) as associações religiosas e filantrópicas  
poderão, na forma da lei, manter cemitérios e  
crematórios públicos.  
III - A Profissão de Culto.  
a) os direitos de reunião e associação estão  
compreendidos na liberdade de culto, cuja  
profissão por pregações, rituais e cerimoniais  
públicos é livre;  
b) respeitada a liberdade individual de  
participar, é livre a assistência religiosa nas  
entidades civis e militares e nos estabelecimentos  
de internação coletiva.  
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IV - O Sindicato.  
a) é livre a associação profissional ou  
sindical, a lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicato;  
b) é vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
c) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, coletivos,  
inclusive como substituta processual em questões  
judiciárias ou administrativas;  
d) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que poderá ser  
descontada em folha, mediante autorização por  
escrito do interessado;  
e) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
V - A Manifestação Coletiva.  
a) é livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender;  
c) na hipótese de greve, as organizações de  
classe adotarão as providência que garantam a  
manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade;  
d) os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei.  
VI - A Visibilidade dos Poderes.  
a) aos sindicatos e às associações em geral é  
reconhecida, mediante requerimento, a faculdade de  
exigir do Estado a informação clara, atual e  
precisa do que fez, do que faz e do que programou  
fazer, bem como a exibição dos documentos  
correlatos, não podendo a resposta exceder de  
noventa dias;  
b) o dever de informar de que trata este  
artigo abrange a realização da receita e as  
despesas de investimentos e custeio dos fundos  
públicos, obriga a todos os órgãos federais,  
estaduais e municipais, da Administração Direta ou  
Indireta, e se estende às empresas que exercem  
atividades sociais de relevância pública,  
ressalvados quanto a estas as que digam respeito a  
custos e investimentos sem repercussão na balança  
comercial do País;  
c) o requerimento de informações não será  
indeferido sob alegação de sigilo de Estado, salvo  
nas questões que digam respeito às relações  
diplomáticas ou militares com outros Estados e,  
nas questões econômicas e financeiras, pelo tempo  
necessário à preparação das medidas quando o  
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prévio conhecimento delas pode torná-las  
ineficazes ou favorecer o enriquecimento ilícito.  
VII - A Participação Direta.  
As entidades e associações representativas de  
interesses sociais e coletivos, vinculadas ou não  
a órgãos públicos, serão parte legítima para  
requerer informações ao Poder Público e promover  
as ações que visem à defesa dos interesses que  
representam.  
VIII - O Meio Ambiente, a Natureza e a  
Identidade Histórica e Cultural.  
a) todos têm direito ao meio ambiente sadio e  
em equilíbrio ecológico, à melhoria da qualidade  
de vida e à preservação da natureza e da  
identidade histórica e cultural da coletividade.  
IX - O Consumo.  
O Congresso Nacional instituirá, por lei  
complementar, Código de Defesa do Consumidor." 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pela Comissão, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00072 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DO RELATOR  
Coloque-se o capítulo II, que sucede ao "Dos  
Direitos Individuais" no título II, como sendo  
referente ao "Dos Direitos Coletivos", nomeando-se  
o capítulo III como "Do Direito dos Trabalhadores"  
com o conteúdo dos arts. 13 a 16. Em consequência,  
inclua-se o direito de greve (alíneas "b" a "g"  
do inciso V, do art. 17) entre os "Direitos dos  
Trabalhadores". 
Justificativa: 
A expressão “Direitos Sociais” é muito mais ampla que “Direitos dos Trabalhadores” como na primeira 
só constar direitos destes (arts. 13 a 16) é melhor que o Capítulo “Dos Direitos Coletivos” os 
antecedam porque genéricos a todas e não apenas aos trabalhadores em consequência, ficaria o 
direito de greve elencado entre os direitos dos trabalhadores, conforme se aprovou na Comissão VII 
(art. – 2°, XXIII), seguindo-se a preceituação de suas garantias consoante aprovado na Comissão I 
(art. 4°, V, alíneas b a g). 
Parecer:   
   O autor tem razão, o direito de greve deve figurar no capítulo dos Direitos Sociais, juntamente com 
os demais direitos dos trabalhadores.  
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Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:00280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DO SENHOR RELATOR  
DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, VISANDO A ADEQUAÇÂO  
NO DISPOSTO NO ART. 17, INCISO V PROPONHO A  
SEGUINTE REDAÇÃO:  
"A greve não poderá ser exercida pelos  
servidores da União, dos Estados, Territórios,  
Municípios, autarquias e empresas públicas, nem  
nos serviços públicos e atividades essenciais."  
"A greve cessará:  
I - por deliberação de Assembleia geral;  
II - pela conciliação;  
III - com a decisão da Justiça do Trabalho.  
Cessada a greve, nenhuma penalidade poderá  
ser imposta ao empregado pelo empregador por  
motivo de participação pacífica na mesma. 
Justificativa: 
O direito de greve é uma das mais sagradas conquistas do trabalhador. Pode-se medir a densidade 
democrática de um regime pelo maior ou menor respeito que lhe tribute. Diga-se de passagem, que 
não foi uma conquista bafejada pela benevolência dos grupos patronais e quase sempre o Estado se 
comportou perante ela mais como guarda pretoriana dos poderosos do que centro de equilíbrio dos 
desajustamentos econômicos. Não há como estranhar, pois, que os trabalhadores brasileiros 
recorreram a uma técnica da luta universalmente consagrada e que já faz parte do patrimônio dos 
povos livres. 
A greve se constitui um remédio heroico. Surge naturalmente, como remate de um processo 
reivindicatório, escalonado, como remate de um processo reivindicatório, escalonado em várias 
etapas, que não se devem ser queimadas, sob pena de desvirtuamento do próprio instituto. Só pode 
ser comprometida ao termino de todas as alternativas, de nulificação do dialogo através de 
posicionamentos intransigentes e injustificáveis; usá-la despropositadamente é uma forma suicida de 
reivindicar, banalizando uma arma que deve ser decisiva e criando suspeição a respeito dos 
propósitos. 
O direito de greve coexiste com uma Justiça especializada constitucionalmente dotada de 
competência para julgar os conflitos coletivos do trabalho. 
As modificações pretendidas visam aperfeiçoar o instituto da greve e estabelece aquelas atividades 
em que o direito consagrado pela Lei Maior não se poderá exercer, bem assim, disposição da 
oportunidade da cessão da greve. 
Parecer:   
 Os servidores devem ter o direito assegurado à greve por serem trabalhadores como os demais. Tal 
discriminação não pode figurar no texto constitucional.  
Com relação aos dois outros dispositivos contidos na Emenda, entendemos constituírem matérias 
pertinentes à legislação ordinária.  
 
   
   EMENDA:00638 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Anteprojeto do Relator  
para adequação do texto  
Ao Anteprojeto de Constituição dê-se a  
seguinte redação a alínea b) do inciso V do Art. 17:  
Art. 17 - ..................................  
I - ........................................  
V - ........................................  
b) É livre a greve, respeitadas as condições  
previstas na legislação que a regula. 
Justificativa: 
A redação apresenta a alínea b do inciso V do Art. 17, que trata da greve, que todos sabem ser um 
direito legítimo do trabalhador, fundamenta-se na necessidade de um dispositivo que especifique toda 
a complexidade que o assunto envolve. 
A admissão da necessidade da preservação de alguns setores essenciais, como transportes, saúde, 
segurança, etc. já pode ser considerada um avanço, porém, o que no momento é mais importante ao 
trabalhador, é uma nova lei de greve. 
Este instrumento, matéria da legislação ordinária, deve ser aprovado o mais rapidamente possível, 
para que possa atender aos anseios e reclamos da classe trabalhadora, bem como de todos os 
setores da sociedade brasileiro. 
Parecer:   
 Como manifestamos no parecer à Emenda 1p01236, somos pela remessa da regulamentação do 
direito de greve à lei ordinária.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:00708 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso "b", do item V (a  
manifestação coletiva), do artigo 17, pelo  
seguinte, suprimindo-se as letras c, d, e, f e g,  
do mesmo item V.  
b) reconhecimento do direito de greve,  
ficando seu exercício dependente da manutenção dos  
serviços essenciais à comunidade. 
Justificativa: 
A greve não deve, nem pode ser reconhecida como direito absoluto. Trata-se de um direito relativo 
em qualquer outra parte do mundo. 
Demais disso o exercício desse direito deve ser regulado pela legislação ordinária, 
Parecer:   
   A conceituação proposta coincide, em parte, com a por nós adotada no substitutivo, pelo que 
somos, pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:01236 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso V,  
alíneas "a" e "b"  
As alíneas "a" e "b" do inciso V do Artigo 18  
do anteprojeto, passam ter a seguinte redação:  
Art. 17 ....................................  
V - ........................................  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais,  
vedada aos servidores públicos militares;  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores e  
de servidores públicos militares, não podendo a  
lei estabelecer outras exceções; 
Justificativa: 
Não se pode admitir a livre manifestação coletiva dos militares ou estender-lhes o direito de greve, 
sob pena de comprometer a hierarquia e a disciplina das Forças Armada, admitindo que as mesmas 
deixem de ser essencialmente obedientes, como quer e deseja a Nação Brasileira. 
Parecer:   
   A Emenda visa a excluir do livre uso de direito de greve, os militares.  
Nosso entendimento é o de que devem ser preservados os serviços essenciais à comunidade, bem 
como deve ser deixado à lei ordinária a regulamentação, incluindo as exclusões de certas categoria 
de servidores, como os militares.  
Com a remessa da regulamentação à lei ordinária, não há necessidade da referência constitucional 
aqui pleiteada.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01376 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 17, inciso Vo.  
Dê-se ao inciso Vo., do artigo 17, do  
Anteprojeto de Constituição, da Comissão  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Vo. - A manifestação coletiva:  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) Greve, ficando o seu exercício dependente  
da manutenção dos serviços e atividades  
essenciais, indispensáveis à comunidade, e à  
conservação de máquinas e equipamentos em bom  
estado de funcionamento, conforme definidos em lei." 
Justificativa: 
A matéria vem tratada no anteprojeto de Constituição de maneira ampla e detalhada, incompatível 
com um texto constitucional moderno. Pode-se ver que todas as constituições de países que 
respeitam o direito de greve, remetem sua regulamentação a legislação ordinária. 
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Também entendemos que deva ser assegurado tal direito, ser o qual não pode haver genuína 
autonomia coletiva. 
Agrega-se, todavia, a ressalva de que se trata de direito relativo, a ser compatibilizado com as 
necessidades essenciais da comunidade, e com a incolumidade de próprio equipamento instalado no 
estabelecimento em que ocorra o movimento grevista, onde a paralização de determinada atividade 
poderá acarretar prejuízos de monta. E isto, seja pela impossibilidade de retomada imediata, cessada 
a greve, do processo produtivo, seja pelo dano irreparável que possa ser causado a determinado 
equipamento. 
Prescreve-se, outrossim, que lei hierarquicamente inferior disporá sobre a matéria. 
Parecer:   
   A emenda visa a garantir, sendo livre o uso do direito de greve, a manutenção das atividades 
essenciais à comunidade, o que reputamos correto, como único resguardo que a Constituição deve 
prever, na matéria.  
Somos pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:01423 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, Item V, Letra "G"  
A letra "g" do item V do Artigo 17 do  
Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 17 - ..................................  
V - ........................................  
g - a lei definirá os casos em que a  
paralização coletiva constituirá crime. 
Justificativa: 
Ao assegurar o direito de greve, em toda a sua amplitude, é claro que a paralização, em si mesma, 
não vai nunca constituir crime más, há a necessidade de a lei definir os ilícitos praticados em causas, 
ou em nome, do movimento paredista. 
Parecer:   
Não há necessidade de constar da constituição norma sobre o caráter geral eventual da paralização 
coletiva do trabalho, desde que isso, naturalmente, encerra-se no campo da lei ordinária, para a qual 
será remetida a regulamentação do uso do direito de greve.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01559 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 17, inciso V  
A letra "b", do inciso V, do art. 17, do  
Anteprojeto Constitucional, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 17 - ..............................  
V - ...................................  
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a) ....................................  
b) é livre a greve, salvo no serviço público  
e atividades essenciais à comunidade, como  
transporte, saúde, comunicação e energia,  
competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e o âmbito de interesses que deverão  
por meio dela defender, excluída a inciativa de  
empregadores, não podendo a lei estabelecer outras  
exceções. 
Justificativa: 
A redação dada à letra “b”, do inciso V, do Art. 18, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, 
cria a situação perigosa, em virtude de gerar danos inimagináveis ao Estado. 
Colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras podem paralisar, livremente, o respectivo 
trabalho, seja qual for a natureza, contraria, no nosso entender, os próprios princípios democráticos. 
O consagrado e justo direito à greve é uma conquista da classe trabalhadora de todos os povos 
livres. Entretanto, esse direito não pode e nem deve ser absoluto, em razão dos limites do ser 
humano. 
A experiência tem demonstrado que greves injustas, além de afetar a economia e segurança do 
Estado, trazem do seu bojo, terríveis prejuízos para a população, principalmente a mais carente. 
Temos de levar em conta que serviços essenciais devem ser assegurados para o bem da 
coletividade, motivo por que somos pela modificação da redação, nos termos da proposição. 
Parecer:   
   A Emenda aproveita parte da redação da alínea "b", do item V, do Art. 17, do Projeto, como nós.  
Mas apresenta outras propostas que não adotamos.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:01640 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17  
Suprimam-se do projeto:  
a) a letra "h", do item IV, do artigo 17;  
b) as letras "e" e "g", do item V, do artigo 17. 
Justificativa: 
e) a legislação deve incutir o senso responsabilidade das partes. Se aos empregados cabe o direito 
de greve, eles deverão arcar com a responsabilidade por esse ato. O empregador é que deve saber 
se determinados funcionários convém, ou não, aos interesses da empresa, cabendo a ele dispensá-
lo, ou não e em que situações. 
g) cabe à justiça competente julgar se determinado movimento pode configurar-se em crime ou não, 
pois cada movimento tem suas características e peculiaridades, e, portanto, devendo ser analisado 
isoladamente pela autoridade competente. 
Parecer:   
   Faz-se necessária a supressão das alíneas "h" e "e".  
Entretanto, com relação à "g", o texto deve ser alterado no sentido de que ele apenas estabeleça que 
compete a Assembleia geral fixar a contribuição das categorias, suprimindo-se o restante.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:01736 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 17, INCISO V,  
ALÍNEA "b"  
Dê-se ao inciso V, alínea "b", do artigo 17,  
do projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação,  
suprimindo-se os subsequentes:  
"b) greve, condicionada pelos interesses  
superiores da coletividade e nos termos  
estabelecidos em lei;" 
Justificativa: 
Estão as alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, do inciso V°, do Anteprojeto de Constituição vazadas em 
termos que, inevitavelmente, ensejarão abusos incompatíveis com a ordem democrática. 
É obscuro no ponto referente à faculdade dada aos empregados de fixarem o âmbito de seus 
interesses. Dá-nos a impressão de que abre o caminho para greves sem fins profissionais, como as 
greves políticas, de solidariedade internacional, etc. 
Dizer-se, outrossim, que compete aos empregados decidirem sobre oportunidade da cessação 
coletiva do trabalho, é o mesmo que proibir o legislador ordinário de regulamentar o exercício do 
direito de greve, notadamente, no que tange à obrigatoriedade das negociações preliminares com os 
empresários. 
Filiamo-nos à corrente de pensamento favorável ao condicionamento do direito de greve pelos 
interesses mais amplos da coletividade, de resto, outros direitos não escapam a esse 
condicionamento, inclusive o da propriedade. 
Este o motivo por que nossa proposição cuida de tão relevante aspecto do problema e deseja que o 
legislador ordinário tenha a maior liberdade possível de adaptar o exercício do direito de greve às 
condições especiais de cada momento socioeconômico. 
Parecer:   
   A emenda visa a garantir, sendo livre o uso do direito de greve, a manutenção das atividades 
essenciais à comunidade, o que reputamos correto, como único resguardo que a Constituição deve 
prever, na matéria.  
Somos pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:03478 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Inciso V, alínea "b",  
artigo 17.  
Dê-se a alínea "b", Inciso V, artigo 17 a  
redação a seguir:  
b) É livre a paralização do trabalho, seja  
qual for a sua natureza e a sua relação com a  
comunidade, competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que  
deverão por meio dela depender, excluída a  
iniciativa de empregadores, não podendo a lei  
estabelecer outras exceções. 
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Justificativa: 
Trata-se da utilização do texto da alínea b, inciso V, do artigo 4°, do Anteprojeto da Comissão da 
Soberania, dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a liberdade do exercício do direito de greve, qualquer que seja a natureza do 
trabalho e a sua relação com a comunidade.  
Em nosso substitutivo pretendemos ressalvar a continuidade dos serviços essenciais.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:04112 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, CAPUT, INCISO V  
O art. 17, caput, inciso V, alínea b do  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 17 ....................................  
Inc. V ......................................  
b - Greve nos termos da lei. 
Justificativa: 
A Emenda tem a finalidade de garantir o exercício da greve como direito regulamento pela legislação 
ordinária, forma adequada de conciliação entre as correntes que defendem a greve mero fato social 
não sujeito a qualquer tipo de limitação, e as posições, predominantes nos sistemas jurídicos da 
greve como direito cuja prática deve coordenar-se com os interesses maiores da sociedade refletidos 
na legislação ordinária amplamente debatida pelo Congresso Nacional. 
O direito de greve, por mais amplo, não deve sobrepor-se ao interesse maior da sociedade ao qual 
deve adequar-se para não perder o seu significado de arma dos trabalhadores utilizável na defesa 
das justas reivindicações, mas nunca como meio de pressionar toda a sociedade na solução de uma 
disputa que interessa apenas aos empregados e empregadores. 
Assim é que ao dispor que compete aos trabalhadores definir a oportunidade e o âmbito de 
interesses a defender a oportunidade e o âmbito de interesses a defender por meio de greve, 
inspirado no direito de Portugal, o texto não reflete nem mesmo à solução global da questão nesse 
país, cuja legislação ordinária prevê até mesmo direito de requisição civil dos trabalhadores pelo 
Estado nos casos de greve em atividades essenciais. 
Mesmo os países que não regulamentaram a greve por lei como a República Federal da Alemanha e 
a Itália, não lograram evitar a construção, pelos Tribunais de jurisprudência disciplinadora do seu 
exercício, na defesa dos interesses da sociedade. 
Parecer:   
   Aproveitaremos, da Emenda, a conceituação da liberdade do exercício do direito de greve, com 
regulamentação na lei.  
Julgamos necessário expressar que serão tomadas as providências garantidoras da continuidade dos 
serviços essenciais.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:04343 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de adequação.  
Dê-se ao art. 17, seus incisos e alíneas, do  
Projeto da Comissão de Sistematização, a seguinte redação.  
"Art. 17. O direito coletivo do trabalho  
atenderá aos seguintes preceitos:  
I - a organização sindical é livre;  
II - às entidades sindicais compete defender  
os direitos e promover os interesses de seus  
associados, sendo-lhes facultado, na forma da  
legislação ordinária, constituírem federações,  
confederações e entidades de caráter nacional;  
III - às entidades sindicais incumbe decidir  
a respeito da sua organização interna, competindo  
à Assembleia geral redigir e modificar seus  
estatutos, o processo eleitoral com eleição por  
votação secreta de seus dirigentes, bem como  
formular o programa de ação profissional;  
IV - reconhecimento da convenção coletiva  
como instrumento adequado à determinação de  
condições de trabalho e estímulo aos processo de  
negociações;  
V - reconhecimento do direito de greve,  
exceto nos serviços públicos e nas atividades  
definidas em lei, assegurando, aos excluídos deste  
direito, outra forma de reivindicações que não a  
paralização dos serviços ou atividades;  
VI - nenhuma entidade sindical poderá sofrer  
intervenção, ser suspensa ou dissolvida pela  
autoridade pública, senão por decisão judicial;  
VII - fica facultado ao sindicato propor  
medida judicial ou administrativa, sempre que o  
interesse da categoria o exigir, bem como intervir  
como litisconsorte em processo do qual possa advir  
prejuízo direto ou indireto aos associados.  
§ único. Os sindicados poderão ser  
responsabilizados por ação ou omissão que resultem  
em prejuízo para seus associados ou terceiros, na  
forma que a lei dispuser. 
Justificativa: 
A proposta ora apresentada visa estatuir os princípios que regerão o direito coletivo do trabalho sem 
minudências impraticáveis ou detalhamentos próprios da legislação comum, que deverá tratar desta 
matéria. Além disso, procura-se estripar do anteprojeto dispositivos que não atendem ao interesse do 
trabalhador porque, embora aparentemente a ele favoráveis, na verdade gerariam a anarquia 
trabalhista e inviabilizariam um sistema de livre emprego e de economia de mercados, com sensíveis 
prejuízos tanto aos trabalhadores quanto às empresas. Daí porque esta proposta ser suficientemente 
abrangente e prática no sentido de atender às aspirações dos trabalhadores e ao equilíbrio da 
economia. 
Parecer:   
   A Emenda estabelece que são livres a organização sindical e a greve, veda a interferência do 
Poder Público na organização sindical, pontos esses em que harmonizam-se com os parâmetros  
por nós traçados nos pareceres às Emendas 1p16815/5 e 1p14326/8, onde está explicitado o modo 
como normatizamos essas matérias em nosso substitutivo.  
Mas ela discrepa do conjunto de normas do substitutivo em alguns outros pontos.  
Assim, somos pela aprovação parcial.  
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   EMENDA:04381 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
  OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   - Dê-se às alíneas "a", "b" e "c" do inciso V  
do art. 17 a seguinte redação, suprimindo-se as demais:  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de temas de interesse nacional e sindical, bem  
como a paralização coletiva do trabalho, nos  
termos capitulados em Lei.  
b) O exercício do direito de greve, conforme  
previsto em lei, não acarreta a suspensão dos  
contratos de trabalho ou a relação de emprego público.  
c) O abuso em manifestação de greve enseja a  
cominação de responsabilidade penal, civil e  
administrativa. 
Justificativa: 
A nova redação busca aumentar a clareza do texto, eliminando-se a possibilidade de entendimento 
ambíguo. 
Além disso, procurou-se alterar alguns pontos, que, se mantidos, transformariam a Carta Magna na 
instituidora da desordem social. 
Entre esses pontos, merece citação o disposto na alínea “b” que permite que os interesses de alguns 
se sobreponham aos da comunidade no que se refere à manutenção de atividades essenciais à 
própria sobrevivência. Não estaria aqui configurado um atentado contra os direitos individuais e 
coletivos? 
O texto proposto (alínea “c”) atribui às organizações de classe a responsabilidade pela manutenção 
dos serviços indispensáveis à segurança da comunidade. 
Quais são esses serviços? Em matéria de transportes, se serviços Médicos, de reabastecimento de 
veículos automotores e outros, quais seriam os limites de atividade a serem mantidos? 
Parece-nos, ainda, que se deva remeter à legislação ordinária a capitulação dos parâmetros e limites 
balizadores da manifestação coletiva e do exercício do direito de greve. 
Parecer:   
 Somos pela aprovação parcial desta Emenda, que se harmoniza em alguns pontos e discrepa em 
outros, em relação ao conjunto de normas sobre a greve, por nós adotado, conforme parecer à  
Emenda 1p14326/8. 
   
   EMENDA:04454 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Letra "e" do inciso V do Art. 17  
Suprima-se do projeto:  
a) - A letra "e" do inciso V do Art. 17 
Justificativa: 
A matéria “suspensão do contrato de trabalho” não é própria de texto constitucional, mas de lei 
ordinária. Ademais, com a não suspensão do contrato de trabalho em caso de greve, obriga-se o 
empregador a pagar os salários nos dias de paralização, violando o princípio de que o salário é 
sempre a contraprestação pelo serviço realizado. 
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A proposta do projeto institucionaliza a decisão irresponsável pela greve. 
Parecer:   
   A matéria da alínea "e", do inciso V, do artigo 17, do Projeto, é de lei ordinária.  
Por isso, aprovamos a proposta de sua supressão.  
 
   EMENDA:04488 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificada  
Dispositivo emendado: Art. 17  
A letra "b" do inciso V do Art. 17 passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 17 - .................  
"b" - greve, cujo exercício será regulado em  
lei que resguardará a ordem pública, as liberdades  
individuais, o direito de propriedade, os serviços  
essenciais nas empresas e na comunidade, e o  
direito ao "lock-out". 
Justificativa: 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores, como última manifestação dentro de processo 
negocial, de maneira equilibrada a responsável sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma assembleia de trabalhadores, no sentido da paralização da 
prestação de trabalho, é o ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí, 
a responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário. 
Parecer:   
   O texto proposto por esta Emenda cria numerosas restrições ao direito de greve, ao tempo em que 
abre caminho, expressamente, ao lock-out.  
Nosso entendimento, expresso no parecer à Emenda 1p16815/5, difere substancialmente.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:04499 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17  
Suprima-se a letra "e" do inciso V do art. 17. 
Justificativa: 
A matéria “suspensão do contrato de trabalho” não é própria de texto constitucional, mas de lei 
ordinária. 
Ademais, com a não suspensão do contrato de trabalho em caso de greve, obriga-se o empregador a 
pagar os salários nos dias de contraprestação pelo serviço realizado. 
A proposta do anteprojeto institucionaliza a decisão irresponsável pela greve. 
Parecer:   
   A Emenda pede a supressão da alínea "c" mas a justificativa dela refere-se a suspensão do 
contrato de trabalho por motivo de greve, o que é tratado não na alínea "c", mas sim na  
"e", do item V, do Art. 17 do Projeto.  
Esclarecido o equívoco, a matéria é de lei ordinária.  
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Somos pela aprovação da proposta de supressão.  
 
   
   EMENDA:04510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17  
Suprimam-se do projeto as letras "c" e "g" do  
inciso V do Art. 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que regulamenta os procedimentos de greve apropriada, portanto, para a 
legislação ordinária e não para o texto constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão das alíneas "c" e "g", do item IV, do artigo 17, do Projeto.  
Quanto à primeira proposta, não acatamos, porque julgamos necessário estabelecer expressamente 
um mecanismo de garantia a respeito da continuidade dos serviços essenciais à comunidade, em 
caso de greve.  
Sobre a segunda, estamos de acordo em que se trata de matéria para a lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:04654 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, CAPÍTULO III,  
INCISO V  
Inclua-se no inciso V, do capítulo III, do  
artigo 17, o seguinte:  
Art. 17 - ..................................  
V - ........................................  
h - a greve só terá validade para efeito  
legal com a presença da maioria dos associados da  
categoria. 
Justificativa: 
Não é possível quando se defende a plena democracia, que um ato de tal magnitude, ou seja, a 
deflagração de greve de uma categoria, seja ela declarada por 50 (cinquenta) ou 100 (cem) 
associados de um sindicato que tem em seus quadros associativos, como exemplo, 5000 (cinco mil) 
associados. E isto que vem ocorrendo ultimamente com muita frequência, o que não demonstra a 
verdadeira democracia praticada nos sindicatos de classe. 
Parecer:   
   O exercício do direito de greve, uma vez liberado, na forma da lei, conforme pretendemos colocar 
em nosso substitutivo, joga para o legislador ordinário matérias como a que ora é proposta.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:04867 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso V do artigo 17 do projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 17  
b - É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, bem como sobre as providências e  
garantias asseguradas da continuidade dos serviços  
essenciais à comunidade." 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a restabelecer a redação do inciso XXIII, do artigo 2° do anteprojeto da 
Comissão da Ordem Social, que é mais concisa e corresponde melhor à reivindicação geral da 
Classe trabalhadora a respeito do assunto da greve. 
O que os trabalhadores desejam é que na Constituição fique insculpido o pleito geral do direito de 
greve sem restrições. Tudo o que resultar do exercício desse direito fica sob a regência do 
ordenamento jurídico geral do país, não havendo necessidade de normatização detalhada, aliás, 
imprópria a uma Constituição. 
Nessa ordem de ideias o texto melhor é o que havia sido aprovado pela Comissão da Ordem Social. 
Cabe acrescentar que esta última é que era a Comissão competente para tratar da matéria, 
tipicamente da ordem social e não se justifica que seu texto seja desprezado. 
Parecer:   
 Em nosso substitutivo adotamos a tese de que serão tomadas as providências garantidoras da 
continuidade dos serviços essenciais à comunidade.  
A Emenda propõe o restabelecimento da norma a respeito aprovada pela Comissão da Ordem Social, 
no sentido de que tais providências ficam a cargo dos próprios trabalhadores.  
A diferença é substancial.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:05811 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se às alíneas, a e g do inciso V e  
alíneas, a, b e c, do inciso VI do artigo 17 do  
presente Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 17 - .................................. 
V - ......................................... 
a - é livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais,  
desde de que, não colida com alínea d, deste  
inciso.  
g - em caso algum a paralização coletiva do  
trabalho, será considerada, em si mesma, um crime,  
salvo Disposto na alínea d.  
VI - ..................................... 
a - É permitido às instituições sociais,  
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legalmente organizadas, a participação nos planos  
de governo, prestando-lhe a cooperação necessária  
de conformidade com as necessidades populares.  
b - ficando estas, comprometidas de não  
divulgarem sua participação, antes que sejam dado  
ao conhecimento público pela autoridade  
responsável pelo governo.  
c - sendo vedado qualquer divulgação pelas  
instituições dos planos e atividades do governo,  
exceto, pelos órgãos de divulgação do Estado. 
Justificativa: 
As emendas ora apresentadas objetivam-se tão somente a dotar o Estado de uma maior proteção, 
haja vista, sem isto poder ficar à mercê das instituições menores, tornando-se vulnerável a qualquer 
tipo de retaliação, o que não será benéfico para os seus fins, os quais, visam consolidar as 
instituições, assim como, o bem comum a todo povo que é a expressão máxima da soberania 
nacional e enfraquecer o Estado, é abrir um grave precedente institucional, o que não é bom, nem 
para o povo, as instituições aqui citadas e nem para o Estado. 
Parecer:   
   A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo significado contido nas objeções que 
encerra.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:05831 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Projeto de  
Constituição apresentado pelo ilustre relator,  
visando a adequação no disposto no art. 17, inciso  
V, alíneas "a", "b", "c", "d", "f" e "g".  
Dê-se a seguinte redação:  
"V - A manifestação coletiva.  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses sindicais;  
b) É assegurado o direito de greve, salvo nos  
serviços públicos e atividades essenciais,  
definidas em lei.  
c) A greve cessará, por deliberação de  
Assembleia geral, pela conciliação e com a decisão  
da Justiça do Trabalho. Cessada a greve, nenhuma  
penalidade poderá ser imposta ao empregado pelo  
empregador por motivo de participação pacífica na  
mesma.  
Suprima-se as demais alíneas. 
Justificativa: 
O direito de greve é uma das mais sagradas conquistas do trabalhador. Pode-me medir a densidade 
democrática de um regime maior ou menor respeito que lhe tribute. Diga-se de passagem, que não 
foi uma conquista bafejada pela benevolência dos grupos patronais e quase sempre o Estado se 
comportou perante os demais como guarda pretoriana dos poderosos do que centro de equilíbrio dos 
desajustamentos econômicos. Não há como estranhar, pois, que os trabalhadores brasileiros 
recorreram a uma técnica de luta universalmente consagrada e que já faz parte do patrimônio dos 
povos livres. 
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A greve se constitui um remédio heroico. Surge naturalmente, como remate de um processo 
reivindicatório, escalonado em várias etapas, que não se devem ser queimadas sob pena de 
desvirtuamento do próprio instituto. Só pode ser comprometida ao término de todas as alternativas, 
de nulificação do diálogo através de posicionamentos intransigentes e injustificáveis, banalizando 
uma arma de que ser decisiva e criando suspeição a respeito dos propósitos. 
O direito de greve com uma Justiça especializada constitucionalmente dotada de competência para 
julgar os conflitos coletivos do trabalho. 
As modificações pretendidas visam aperfeiçoar o instituto de greve e estabelecer aquelas atividades 
em que o direito consagrado pela Lei Maior não poderá exercer, bem assim, disposição da 
oportunidade da cessação da greve. 
Parecer:   
 Entendemos que devam ser eliminadas do texto aquelas alíneas que são de competência da 
legislação ordinária. Assim sendo, devem permanecer apenas a "a", "b", "c", e "g" (com alterações), 
"j", e "m". Estas contêm preceitos que garantem a integridade do instituto da sindicalização.  
 
   
   EMENDA:05931 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Exclua-se a alínea "e" do inciso V do artigo 17. 
Justificativa 
A inclusão desse preceito desautoriza o desconto dos dias não trabalhados (greve). 
Parecer:   
   O dispositivo da alínea "e", do inciso V, do art. 17, do Projeto, deve ser suprimido. Não, entretanto, 
pelas razões do autor da Emenda, e sim porque a suspensão ou não do contrato de trabalho por 
motivo de greve, é questão a ser regulada na lei ordinária.  
Pela aprovação, sob o fundamento acima.  
 
   
   EMENDA:06208 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se à letra "C" do Inciso V do  
Artigo 17, do Projeto de Constituição, do Relator  
da Comissão de Sistematização, a expressão "e da  
empresa", passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) na hipótese de greve, as organizações de  
classe adotarão as providências que garantam a  
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manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade e da empresa." 
Justificativa: 
A redação dada ao texto é fruto de uma visão do parcial, pois dá a entender que se trata de greve na 
esfera oficial. Como o texto deve abranger as greves na esfera particular, é necessário o acréscimo 
do que propomos para torna-lo mais abrangente. 
Parecer:   
   O autor propõe que se faça referência ao atendimento das necessidades inadiáveis da empresa, no 
texto da alínea "c", do inciso V, do artigo 17, do Projeto de Constituição.  
A greve, segundo a sistemática do Projeto, só deve sofrer limitação que for exigida pelo interesse da 
comunidade, que sobreleva ao dos próprios grevistas.  
Quanto à empresa, seu interesse é particular e não da comunidade.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:06451 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se às alíneas, i e j, do inciso II, c do  
inciso IV, a e g do inciso V e a do inciso VI, do  
art. 17, do capítulo III do presente projeto,  
as seguintes redações:  
Art. 17 ...................................  
II .........................................  
i - Se mais de uma associação pretender  
representar o mesmo segmento social ou a mesma  
comunidade de interesse, salvo, as religiosas e  
filantrópicas, somente, uma terá a representação  
perante o poder público, na forma da lei.  
j - as entidades assistenciais e  
filantrópicas, quando mantida ou subvencionadas  
pelo Estado, terão sua administração renovada a  
cada dois anos, vedada a reeleição para o período  
seguintes, exceto as filantrópicas, ligadas à  
Igreja e as religiosas, que terão suas diretorias  
de conformidade com seus estatutos, ficando  
contudo, sujeitas a prestarem contas, quando se  
tratar de subvenção.  
IV - .............................................  
c - é vedada ao Poder Público, qualquer  
interferência na organização sindical, exceto em  
casos previsto em lei.  
V .........................................  
a - é livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesse grupais, associativas e sindicais,  
desde que, não incitem à violência.  
g - em caso algum, a paralização coletiva do  
trabalho será considerada, em si mesma, um crime,  
salvo disposto na alínea d, deste inciso.  
VI .........................................  
a - aos Sindicatos e às Associações em geral,  
é reconhecida, mediante requerimento, ao Congresso  
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Nacional, a faculdade de exigir do Executivo e  
Judiciário, a informação clara, atual e precisa do  
que fez, do que faz e do que programou fazer, bem  
como a exibição dos documentos correlatos, não  
podendo a resposta exceder a noventa dias, cabendo  
ao Congresso Nacional, ditar as normas de como  
proceder os requerentes, na forma legal. 
Justificativa: 
A presente emenda visa dar à Constituição de uma melhor performance haja vista, no inciso II, do 
artigo 17, as alíneas i e j trazerem normas que evitem a se instalar uma injustiça social, no 
concernente às associações religiosas e filantrópicas ou puramente religiosas não poderiam ser 
objetos de apreciação por este artigo, pois são inúmeras as entidades, que, aparentam semelhanças, 
todavia representam outras instituições, que são verdadeiros sistemas integrados. E no computo 
geral, estas emendas, visam exclusivamente eliminar possíveis injunções que poderiam comprometer 
todo este projeto de Constituição, concernentes os direitos coletivos, quando é sabido que o desejo 
de muitos, não é outro senão, de expor o Estado ao ridículo, procurando enfraquece-lo no que não 
concordamos, pois da Soberania deste, depende a sobrevivência de um povo, que ostentam os laços 
efetivos da nacionalidade. Sendo esta grande preocupação que nos levou a tomar esta decisão de 
emendar os dispositivos ora apresentados. 
Parecer:   
   A sugestão contida na presente emenda versa sobre matéria que deverá ser tratada no âmbito da 
lei ordinária. A única ressalva que fazemos é quanto à alínea "c" do inciso IV, que aproveitaremos. 
Efetivamente, se colocarmos qualquer exceção estaremos descaracterizando a liberdade sindical.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:06545 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
  Dê-se a alínea C, inciso V do art. 17 a  
seguinte redação:  
C) na hipótese de greve as organizações de  
classe adotarão as providências que garantam a  
manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade, com especial destaque para os serviços  
de emergência no setor da saúde respondendo,  
criminalmente, por falhas que vierem a ocorrer em  
decorrência da precariedade e insuficiência do  
atendimento oferecido. 
Justificativa: 
A atividade médica é essencial para a manutenção do equilíbrio e da ordem sociais. A atuação 
médica de urgência, principalmente, pode ser considerada como de máxima prioridade, não podendo, 
por motivos óbvios, ser desativada durante os movimentos grevistas. A sugestão de punição penal 
dos infratores será uma força de inequívoca eficiência para o cumprimento desta determinação. 
Parecer:   
   A Emenda pretende alterar a redação da alínea "c", do inciso V, do artigo 17, do Projeto de 
Constituição, para dar destaque aos serviços de emergência no setor de saúde e para  
estabelecer que responderão criminalmente pelas consequências os responsáveis pelas falhas que 
ocorrerem naqueles serviços durante a greve.  
A proposta gera uma redundância, porque o preceito contém um imperativo: "adotarão as 
providências". É óbvio que não adotadas estas ou adotadas insuficientemente, responderão os  
responsáveis, inclusive criminalmente, conforme o tipo de consequência.  
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Deve ser rejeitada a Emenda.  
 
   
   EMENDA:06599 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Dê-se à alínea "b" do item  
V, do artigo 17 a seguinte redação:  
"b - Lei Complementar regulamentará o direito  
de greve e a proibição do " lock-out". 
Justificativa: 
A sistemática trabalhista, pelo menos a partir de 1943, quando se publicou a Consolidação das Leis 
do Trabalho sempre limitou o direito de greve pelo interesse público, enquanto as nossas 
Constituições, desde 1934, proíbem o “lock-out”. 
No texto constitucional basta que se restabeleçam a permissão e a proibição de uma e de outro, 
confiando o detalhamento à Lei Complementar, que também exige o “quórum” da maioria absoluta, 
como as decisões plenárias da Constituinte. 
A maioria da opinião pública repudia totalmente o “lock-out” e não deseja a total indiscriminação do 
direito de greve. 
Parecer:   
 Como manifestamos no parecer à Emenda 1p01236, a regulamentação do direito de greve deve ser 
remetida à lei ordinária.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:06824 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 17.  
A alínea "b", inciso V, do Art. 17, do  
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 17 - ..................................  
I - ........................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
a) ..........................................  
b) é livre a greve, salvo nos serviços e  
atividades essenciais, à comunidade, como  
transportes, saúde, comunicação e energia,  
competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e o âmbito de interesses que deverão  
por meio dela defender. 
Justificativa: 
A redação dada à letra “b”, do inciso V, do Art. 17, do atual Projeto de Constituição, cria uma situação 
perigosa, em virtude de gerar danos inimagináveis ao Estado. 
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Colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras podem paralisar, livremente, o respectivo 
trabalho, seja qual for à natureza, contraria, no nosso entender, os próprios princípios democráticos. 
O consagrado e justo direito à greve é uma conquista da classe trabalhadora de todos os povos 
livres. Entretanto, esse direito não pode e nem deve ser absoluto, em razão dos limites do ser 
humano. 
A experiência tem demonstrado que greves injustas, além de afetar a economia e segurança do 
Estado, trazem em seu bojo, terríveis prejuízos para a população, principalmente a mais carente. 
Temos de levar em conta que serviços essências devem ser assegurados para o bem da 
coletividade, motivo por que somos pela modificação da redação, nos termos da proposição. 
Parecer:   
   A emenda visa a garantir, sendo livre o uso do direito de greve, a manutenção das atividades 
essenciais à comunidade, o que reputamos correto, como único resguardo que a Constituição deve 
prever, na matéria.  
Somos pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:06901 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
  Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título III-Art.17, item V alínea "b"  
Dê-se à alínea 'b', item V - Art. 17 a  
seguinte redação:  
b) É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, respeitando aqueles que quiserem  
trabalhar, salvo o que a lei determinar.' 
Justificativa: 
A greve deve ser livre e sob orientação e decisão dos trabalhadores, evidentemente sempre dentro 
de regras e critérios que a lei determinará. Não podemos também permitir privações dos direitos ao 
trabalho àqueles que assim o entenderem, direitos estes que terão que ser respeitados. 
Parecer:   
   O direito de greve é livre e essa liberdade se manifestará, com plena intensidade, na garantia que 
se assegura aos trabalhadores, individual ou coletivamente, de aderirem ou não ao movimento 
deflagrado pela categoria. Dentro dessa amplitude, desnecessário se torna resguardar, como 
pretende a Emenda, o direito " dos que quiserem trabalhar ".  
 
   
   EMENDA:07303 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso "b", do item V (a  
manifestação coletiva), do Artigo 17, pelo  
seguinte, suprimindo-se as letras "c", "d", "e",  
"f" e "g", do mesmo item V.  
b) reconhecimento do direito de greve,  
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ficando seu exercício dependente da manutenção dos  
serviços essenciais à comunidade. 
Justificativa: 
A greve não deve, nem pode ser reconhecida como direito absoluto, trata-se de um direito relativo em 
qualquer outra parte do mundo. 
Demais disso o exercício desse direito deve ser regulado pela legislação ordinária. 
Parecer:   
   A conceituação proposta coincide, em parte, com a por nós adotada no substitutivo, pelo que 
somos, pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:07642 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 17, inciso V,  
alínea "b".  
Dê-se à alínea "b", inciso V do art. 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art.  
V - .............................. 
b) é assegurado o direito à greve, salvo nos  
serviços e atividades essenciais definidos em  
lei." 
Justificativa: 
São sobejamente conhecidos os malefícios e transtornos causados pelas constantes paralizações de 
inúmeras categorias em atividades imprescindíveis, públicas ou privadas, de tal forma que se deve 
manter a regra vigente, limitadora do exercício desse direito, consoante normatização legal 
adequada, que regulamentará também os demais aspectos referentes ao exercício desse direito. 
Parecer:   
   A emenda visa a garantir, sendo livre o uso do direito de greve, a manutenção das atividades 
essenciais à comunidade, o que reputamos correto, como único resguardo que a Constituição deve 
prever, na matéria.  
Somos pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:07982 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
 Dê-se aos itens IV e V do art. 17 do Projeto  
de Constituição a redação que se segue:  
"Art. 17. ..................................  
IV - A ORGANIZAÇÃO SINDICAL.  
a) A organização sindical é livre;  
b) Compete aos empregadores e trabalhadores  
definir as formas de representação aptas para a  
defesa dos seus interesses econômicos e  
profissionais;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 86  

 

c) A lei definirá as regras mínimas de  
criação de sindicatos e outras organizações sindicais.  
V - A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E A GREVE  
a) É reconhecido o direito de negociação  
coletiva visando o ajuste de convenções e acordos  
coletivos entre os empregadores e os trabalhadores  
através de suas representações;  
b) O direito de greve e o de "lock-out"  
serão exercidos na forma da lei." 
Justificativa: 
As Constituições modernas, com raras exceções, são sintéticas quanto aos direitos coletivos que 
sejam as relações entre o capital e o trabalho e algumas que antes eram detalhadas foram 
modificadas passando a declarar apenas regras básicas, para que a lei ordinária e as negociações 
coletivas diretas entre os interlocutores sociais estabeleçam os direitos e deveres recíprocos. 
Os modelos sindicais dos países democráticos consagram a liberdade sindical, princípio maior que 
ordena a livre criação dos sindicatos e que transfere, para os próprios interessados, em cada caso, 
escolher entre uma representação unitária, voluntariamente deliberada, com formas de representação 
descentralizadas, tudo segundo o direito constitucional de associação contra o qual se contrapõe 
qualquer definição dos tipos de sindicatos que a Constituição pudesse adotar, facultada, ainda, a livre 
obtenção de recursos pelos sindicatos para a sua receita e autoadministração. 
A negociação coletiva é um mecanismo que só se justifica em função dos interesses profissionais e 
econômicos e a greve é o seu complemento, que tem, como correspondente patronal, o “lock-out”, 
como convém a uma Constituição justa e que dispensa paridade de armas no conflito coletivo. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para os itens IV e V, do art. 17 do Projeto, onde há projetos 
coincidentes e outros discrepantes dos parâmetros que traçamos para a organização sindical, em 
nosso substitutivo, e que se acham explicitados no parecer à Emenda 1p16815-5.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:07985 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 13  
Modifique-se o art. 13, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 13 - São Direitos Sociais dos  
trabalhadores rurais e urbanos, além de outros que  
visem a melhoria de sua condição social:  
I - Salário mínimo fixado em lei,  
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas  
necessidades vitais básicas e as de sua família,  
com educação, saúde, moradia, alimentação,  
transporte, lazer, vestuário, higiene e  
previdência social;  
II - Seguro-desemprego, em caso de desemprego  
involuntário;  
III - Reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos, proventos e pensões, de modo a lhes  
preservar permanentemente o poder aquisitivo, sem  
prejuízos de sua elevação real.  
IV - Irredutibilidade de salário ou  
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vencimento;  
V - Proibição de distinção entre o trabalho  
manual, técnico ou intelectual ou entre os  
profissionais respectivos.  
VI - Gratificação natalina, com base na  
remuneração integral;  
VII - Proibição de diferença de salário ou  
vencimento e de critérios de admissão, dispensa e  
promoção pelos motivos a que se refere o art. 12, III, f;  
VIII - Salário-família aos dependentes;  
IX - Promoção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros, em todas as empresas e  
em seus estabelecimentos, salvo às microempresas e  
às de cunho estritamente familiar;  
X - Duração diária do trabalho não excedente  
a oito horas, com intervalo para descanso, salvo  
casos especialmente previstos;  
XI - Repouso semanal remunerado, de  
preferência aos domingos, e nos feriados civis e  
religiosos de acordo com a tradição local;  
XII - Gozo de férias anuais remuneradas,  
conforme definir a lei.  
XIII - Licença remunerada à gestante, antes e  
depois do parto, sem prejuízo do emprego, por  
período estabelecido em lei;  
XIV - Higiene e segurança do trabalho;  
XV - Proibição de trabalho noturno e  
insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e de  
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 10  
(dez) anos, por período nunca superior a 4  
(quatro) horas diárias;  
XVI - Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho;  
XVII - Aposentadoria integral para o  
trabalhador rural e urbano, nas condições prevista  
nesta Constituição; a aposentadoria para o  
professor após 30 (trinta) anos e, para a  
professora, após 25 (vinte e cinco) anos de  
efetivo exercício em funções de magistério, com  
salário integral;  
XVIII - Garantia de assistência, pelo  
empregador, aos filhos e dependentes dos  
empregados, pelo menos até 6 (seis) anos de idade,  
em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e  
órgãos públicos, mediante salário educação;  
XIX - Assistência sanitária, hospitalar e  
médica preventiva;  
XX - Fundo de garantia do tempo de serviço ou  
indenização equivalente, conforme dispuser a lei;  
XXI - Participação nos lucros, desvinculada  
da remuneração, conforme definido em lei;  
XXII - Previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez e morte, seguro-  
desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e  
proteção da maternidade, mediante contribuição da  
União, do empregado e do empregador;  
XXIII - Greve, nos casos previstos em lei;  
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XXIV - Salário de trabalho noturno superior  
ao diurno;  
XXV - Colônias de férias e clínicas de  
repouso, recuperação e convalescença, mantidas  
pela União, nos termos da lei. 
Justificativa: 
O trabalho e o capital devem estar sintonizados, como fatores de produção, objetivando o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de 
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emenda visa preservar e proteger, 
tanto os trabalhadores, quanto as empresas, que lutam seriamente com as dificuldades atuais. 
Nossa proposta traz avanços consideráveis, no campo trabalhista, e culmina com a participação da 
classe trabalhadora nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será regulamentada e 
definida em lei, garantida sua aplicação pelo mandato de injunção e outros instrumentos. 
É a justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz uma valiosa contribuição para uma revisão completa do artigo 13 e seus 
incisos. Sem enumerarmos detalhadamente o que pretendemos incorporar no Substitutivo, 
esperamos que haja uma sensível melhora na sua composição.  
 
   
   EMENDA:08094 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso V, alínea "b".  
Da alínea "b", inciso V, artigo 17, do  
Projeto de Constituição, suprima-se a expressão  
"excluída a iniciativa de empregadores". 
Justificativa: 
A alínea emendada, ao dispor que “é livre a greve”, acrescenta competir aos trabalhadores à decisão 
“sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, excluída a 
iniciativa de empregadores”. 
A inteligência do texto leva à constatação de que é desejo do legislador, ao lado de assegurar inteiras 
garantias ao trabalhador quanto ao exercício do direito de greve, manter injustificavelmente afastado 
do processo os empregadores – parte legítima e fundamental da relação de emprego. 
Propugnando pela supressão da parte do texto referenciada, flagrantemente discriminatória da 
participação dos empregadores nas relações trabalhistas, pretendo tornar aceitável a aprovação de 
dispositivo que torna dispensável o necessário entendimento entre as partes contratadas e exalta a 
greve imotivada, uma vez que seria deflagrada antes de esgotadas as conversações e providências 
que poderiam manter a continuidade da produção. 
Parecer:   
   A Emenda pretende excluir do dispositivo sobre a greve, a expressão "excluída a iniciativa de 
empregadores", referência ao lock out.  
Somos favoráveis a que se declare livre a greve, na forma da lei, não havendo necessidade da 
referência acima, aliás outro assunto.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:08095 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso V, alínea "c".  
Suprima-se a alínea "c", do inciso V, do  
artigo 17, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Pretende a Emenda a supressão da alínea, na sua totalidade, tendo em vista que a sua manutenção 
constitui uma forma sutil de legitimar uma indevida e indesejável tomada de poder. 
Toda a redação do inciso, inclinada para estabelecer a supremacia do trabalho sobre o capital, 
conduz à ruptura, necessária ou não, das relações de emprego, ainda que justas e construtivas. 
Assim, o exercício do direito de greve não se subordina à interferência do empregador, mesmo que 
dirigida para o atendimento das reivindicações, o que garante à força de trabalho dispor livremente, e 
sem qualquer justificativa, acerca de quando e em quais atividades deve decretar a greve. 
Nessas circunstâncias, a manutenção da indigitada alínea importa em admitir que os trabalhadores 
em greve venham a desempenhar “serviços indispensáveis à comunidade”, nesse caso substituindo, 
por vontade unilateral constitucionalmente consagrada, o poder público. 
Parecer:   
   Não é o caso de suprimir-se a alínea "c", do inciso V, do art. 17, do Projeto, mas sim de dar as 
autoridades públicas a competência para regulamentação ou o exercício do direito de modo a 
resguardar a manutenção das atividades essenciais à comunidade.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:08096 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso V, alínea "e".  
A alínea "e", do inciso V, do artigo 17,  
passa vigorar com a seguinte redação:  
"e) a manifestação de greve, enquanto  
perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos  
de trabalho ou da relação de emprego público, nos  
termos e limites da lei." 
Justificativa: 
O dispositivo não é, evidentemente, autoaplicável, exigindo, por isso mesmo, que se prescreva a 
necessidade regulamento da lei, tal como sugerido na presente proposição. 
Não sendo assim, estar-se-á admitindo a perpetuidade do movimento grevista, com total prejuízo 
para a atividade produtiva, que nesse caso estará definitivamente impedida, por exemplo, de atender 
as reivindicações salariais que determinaram a paralisação. 
Parecer:   
   Somos pela supressão do dispositivo da alínea "e", do item V, do art. 17, do Projeto, porque a 
matéria ali contida é de lei ordinária.  
Pela rejeição  
 
   
   EMENDA:08097 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso V,  
alínea "f".  
A alínea "f", do inciso V, do artigo 17,  
passa a vigorar com a seguinte redação:  
"f) nos termos e limites da lei, as  
restrições ou condicionamentos ao exercício dessa  
liberdade, como os referidos nas alíneas "c" e "d"  
deste item, não estarão sujeitos ao cumprimento de  
outros deveres ou ônus;" 
Justificativa: 
Além de consignar a exigência do regulamento da lei ordinária, em face de o dispositivo emendado 
não guardar a característica da auto-aplicabilidade, a Emenda intenta esclarecer que “as restrições 
ou condicionamentos ao exercício dessa liberdade” não estarão submetidas ao cumprimento de 
deveres ou ônus não previstos. 
Exemplo de “deveres ou ônus” previstos está registrado nas alíneas “c” e “d” do mesmo item, onde se 
prescreve a garantia da manutenção dos serviços indispensáveis à comunidade e se subordina os 
responsáveis pelos abusos cometidos às penas da lei. 
Parecer:   
  Somos pelo livre exercício do direito de greve, resguardada a continuidade dos serviços essenciais 
à comunidade.  
Esses são os parâmetros para o legislador. Se dentro dele cabe ou não a disposição da alínea "f", do 
item V, do art. 17, do Projeto, é questão a ser regulada pelo legislador ordinário.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08222 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "b" do item V do Artigo 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podem a lei limitar esse âmbito." 
Justificativa: 
Estamos apresentando esta emenda com o intuito de que permaneça inserido no texto da nossa Lei 
Maior a garantia do direito de greve, a competência dos trabalhadores na definição do âmbito de 
interesse a defender, não podendo lei ordinária limitar esse direito. 
Parecer:   
   A Emenda aproveita parte da redação da alínea "b", do item V, do Art. 17, do Projeto, como nós.  
Mas apresenta outras propostas que não adotamos.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:08587 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Suprime a última parte da alínea "f" do  
inciso V, do art. 17 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, que passa a ter a  
seguinte redação:  
Alínea F - A lei não poderá restringir ou  
condicionar o exercício dessa liberdade ao  
cumprimento de deveres ou ônus. 
Justificativa: 
A emenda supressiva que ora oferecemos vem corrigir as disposições contidas na parte referente a 
MANIFESTAÇÃO COLETIVA, senão vejamos: A redação dada à alínea “f”, no Projeto de 
Constituição, é muito boa, não fosse as exceções ali contidas. Essas exceções permitem que a lei 
ordinária venha a regulamentar os casos de greve em serviços considerados essenciais ou 
indispensáveis, além de possibilitar a feitura de lei especial para penalizar os “responsáveis” pelos 
eventuais abusos que ocorram em função de greves ou movimentos, o que nos parece ser mais 
grave. Na primeira hipótese, a alínea “c” do inciso V dá às organizações de classe a autonomia para 
deliberarem sobre a manutenção daqueles serviços que considerarem indispensáveis. Se aquele 
dispositivo permite isso, o contido na alínea “f” é contraditório, pois impõe indiretamente a 
necessidade de a lei regulamentar essa questão. Na segunda hipótese, volta à tona, o princípio de 
tratar diferenciadamente os possíveis abusos ou ilícitos que possam ocorrer em detrimento do 
ordenamento jurídico existente. A nossa posição é de que existem os códigos penal e civil para esses 
fins. Não há a necessidade de se estabelecer ordenamento jurídico diferenciado para tratar de fatos 
típicos idênticos, só porque foram consequência de uma manifestação coletiva; de uma greve. 
Parecer:   
 Somos pelo livre exercício do direito de greve, resguardada a continuidade dos serviços essenciais à 
comunidade.  
Esses são os parâmetros para o legislador. Se dentro dele cabe ou não a disposição da alínea "f", do 
item V, do art. 17, do Projeto, é questão a ser regulada pelo legislador ordinário.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:08589 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "d" do inciso V, do art.  
17 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo incluso na parte referente a MANIFESTAÇÃO COLETIVA bem demonstra o ranço 
existente em relação ao movimento sindical e as lutas empreendidas pela classe trabalhadora. Os 
“abusos” cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei, evidencia a intenção futura de limitar 
o livre exercício da manifestação coletiva ou da greve. Ademais, o dispositivo entra em contradição 
com a alínea “f” do inciso IV do mesmo artigo, bem como as alíneas anteriores do próprio inciso V, 
uma vez que pressupõe o supra referido dispositivo, o propósito de punir àquele que 
circunstancialmente vier a liderar determinada manifestação. Observe-se que o termo “abuso” é tão 
abstrato e vago que permite a interpretação diversa da sua natureza, pois poderíamos considera-lo 
em duas hipóteses, a primeira considerando, quanto à responsabilização, o indivíduo, que sofreria às 
sanções da lei; a segunda considera-lo em relação as suas consequências fruto da manifestação 
coletiva dos indivíduos, neste caso então teríamos a responsabilização daqueles que dirigiram o 
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movimento, o que nos parece ser o desejo do texto ora considerado, que busca sujeitar os 
“responsáveis”, numa alusão evidente às lideranças. É por esses motivos que nos insurgimos, 
requerendo a supressão do dispositivo citado. 
Parecer:   
   O autor tem razão. O disposto na alínea "d", do inciso V, do art. 17, do Projeto, deve ser suprimido, 
porque nada acrescenta e parece apenas a concretização de uma ameaça.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:09459 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do item V, do art. 17, do Projeto  
de Constituição, as alíneas a, b, c, d, e, f e g. 
Justificativa: 
Os itens suprimidos são de competência exclusiva de Lei Ordinária, não cabendo de forma alguma a 
regulamentação dos direitos coletivos dentro de uma Carta Magna, mais ainda quando se pretende 
elaborar uma Constituição sucinta, funcional e compreensível a todo e qualquer brasileiro 
alfabetizado. 
Parecer:   
 Estamos de acordo com o autor da emenda que sugere a supressão de alíneas que são pertinentes 
à legislação ordinária. Entretanto, ressalva deve ser feita às alíneas a, b, c, g, j e m por se tratarem de 
princípios que devam figurar no texto constitucional e garantem a integridade do instituto da 
sindicalização.  
 
   
   EMENDA:09660 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 17 inciso V alínea "e" do  
Projeto de Constituição o seguinte texto:  
"e) a manifestação de greve, enquanto  
perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos  
de trabalho ou da relação de emprego público, nos  
termos da lei." 
Justificativa: 
A proposição intenta sugerir que o dispositivo emendado, não sendo autoaplicável, deve consignar a 
necessidade de regulamentação da lei. 
A falta desse regulamento, a norma permitirá a suspensão do trabalho pela greve, sem ao mesmo 
tempo admitir as hipóteses da suspensão ou rescisão dos contratos de emprego. 
Parecer:   
   Somos pela supressão do dispositivo da alínea "e", do item V, do art. 17, do Projeto, porque a 
matéria ali contida é de lei ordinária.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:09661 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea "F", do  
inciso V, do Artigo 17 do Projeto de Constituição:  
"f) nos termos da lei, as restrições ou  
condicionamentos ao exercício dessa liberdade,  
como os da alínea "c" e "d" supra, não estarão  
sujeitos ao cumprimento de outros deveres ou  
ônus;" 
Justificativa: 
A exigência de que a lei ordinária venha a regulamentar o dispositivo emendado decorre da 
identificação de sua característica de não aplicabilidade. 
Nesse caso, o exercício da liberdade de greve, por envolver interesses de trabalhadores, de 
empresários e do próprio Governo, deve ficar submetido ao império da lei, ainda que esta lhe 
conceda a omissão do cumprimento de alguns “deveres ou ônus”. 
Parecer:   
 Somos pelo livre exercício do direito de greve, resguardada a continuidade dos serviços essenciais à 
comunidade.  
Esses são os parâmetros para o legislador. Se dentro deles cabe ou não a disposição da alínea "f", 
do item V, do art. 17, do Projeto, é questão a ser regulada pelo legislador ordinário.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:09662 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "excluída a iniciativa  
de empregadores", constante do artigo 17, inciso  
V, alínea "b". 
Justificativa: 
O dispositivo objeto da Emenda assegura que “é livre a greve”, competindo aos trabalhadores decidir 
quanto “a oportunidade e o âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, excluída a 
iniciativa de empregadores”. 
Não nos parece justo garantir ao trabalhador integral direito de greve, sem permitir que a outra parte 
envolvida na relação de emprego acrescente entendimentos que podem determinar o fim da 
paralisação. 
Parecer:   
   A Emenda pretende excluir do dispositivo sobre a greve, a expressão "excluída a iniciativa de 
empregadores", referência ao lock out.  
Somos favoráveis a que se declare livre a greve, na forma da lei, não havendo necessidade da 
referência acima, aliás outro assunto.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:09663 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Do artigo 17, inciso V, suprimir a alínea "c". 
Justificativa: 
Pretende-se suprimir a alínea a fim de não estabelecer o desequilíbrio entre as forças envolvidas no 
contexto de trabalho. 
Consignar a superioridade de trabalhadores sobre empregadores importa em conflagrar as relações 
de emprego, e em aceitar que os primeiros, estando em greve, assumam funções típicas da 
Administração Públicas, caracterizadas como indispensáveis à comunidade. 
Parecer:   
   Não é o caso de suprimir-se a alínea "c", do inciso V, do art. 17, do Projeto, mas sim de dar as 
autoridades públicas a competência para regulamentação ou o exercício do direito de modo a 
resguardar a manutenção das atividades essenciais à comunidade.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:09751 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea "b", do item V (a  
manifestação coletiva), do Artigo 17, pelo  
seguinte, suprimindo-se as letras "c", "d", "e",  
"f" e "g", do mesmo item V.  
b) reconhecimento do direito de greve,  
ficando seu exercício dependente da manutenção dos  
serviços essenciais à comunidade. 
Justificativa: 
A greve não deve, nem pode ser reconhecida como direito absoluto, trata-se de um direito relativo em 
qualquer outra parte do mundo. 
Demais disso, o exercício desse direito deve ser regulado pela legislação ordinária. 
Parecer:   
   A conceituação proposta coincide, em parte, com a por nós adotada no substitutivo, pelo que 
somos, pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:09817 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 17 - Inciso V  
Dê-se ao inciso V do artigo 17 do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
"V - A Manifestação Coletiva  
a) é livre a manifestação coletiva em defesa  
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de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) é livre a greve, devendo a lei definir a  
oportunidade e o âmbito de interesses a serem por  
seu intermédio defendidos;  
c) a lei definirá quais os setores que  
prestam serviços essenciais à população e  
estabelecerá quais as cautelas a serem adotadas no  
caso de greve, para a manutenção desses serviços;  
d) os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis à penas da lei;  
e) a manifestação de greve julgada legal pelo  
Poder Judiciário não acarretará a suspensão de  
contratos de trabalho;  
f) suprimir  
g) em caso algum a paralização coletiva do  
trabalho será considerada em si mesma, um crime". 
Justificativa: 
A greve é considerada e admitida nos países adiantados do mundo ocidental, como recurso 
democrático, desde que exercido na forma e condições estabelecidos pela lei disciplinadora por ser, 
como nenhum outro o é, um direito absoluto que possa ser exercido de forma selvagem, com prejuízo 
do direito de terceiros, notadamente o da população. 
O exercício de um direito somente poderá ser considerado efetivamente um direito, quando seus 
limites estiverem claramente definidos. 
A redação dada ao inciso e seus itens no Projeto, atribui a um dos sujeitos da relação, os 
trabalhadores, poder absoluto de decisão, inclusive sobre matéria que lhes foge à competência, 
(definição de serviços essenciais à população), alijando os outros sujeitos da relação – os 
empregadores e o Estado, este representando a Comunidade de qualquer decisão, constituindo-se 
num verdadeiro atentado à democracia. 
Parecer:   
   A presente Emenda, ainda que meritória, pois assegura o direito à greve e regulamenta 
detalhadamente, não pode figurar no texto constitucional. O fundamental é o direito a ser  
assegurado, cabendo à legislação ordinária esmiuçar o preceito estabelecido.  
 
   
   EMENDA:10054 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso "b", do item V (a  
manifestação coletiva), do Artigo 17, pelo  
seguinte, suprimindo-se as letras "c", "d", "e",  
"f" e "g", do mesmo item V.  
b) reconhecimento dos direitos de greves,  
ficando seu exercício dependente da manutenção dos  
serviços essenciais à comunidade. 
Justificativa: 
A greve não deve nem pode ser reconhecida como direito absoluto, trata-se de um direito relativo em 
qualquer outra parte do mundo. 
Demais disso, o exercício desse direito deve ser regulado pela legislação ordinária. 
Parecer:   
   A conceituação proposta coincide, em parte, com a por nós adotada no substitutivo, pelo que 
somos, pela aprovação parcial.  
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   EMENDA:10205 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Substitua-se a alínea "b" do inciso V do  
artigo 17, do Capítulo III (DOS DIREITOS  
COLETIVOS) pelo seguinte texto:  
Art. 17 - ....................................  
V ..............................................  
b - é livre o exercício do direito de greve. 
Justificativa: 
Como está redigido o texto da alínea b do projeto, em lugar de tornar límpido e claro o direito, pode 
vir a possibilitar interpretações inoportunas ou desnecessárias. 
A redação original do projeto é a seguinte: “b – é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que deverão por meio dela defender, excluída a 
iniciativa dos empregadores, não podendo a lei estabelecer outras exceções”. 
Primeiramente, não é a greve que é livre, mas o exercício do direito de greve. 
Além disso, quanto mais simples o texto, tanto mais fiel sua interpretação não restritiva. 
Não há porque a redação do projeto declarar que compete aos trabalhadores a decisão e a 
oportunidade da greve. 
Desde que o seu exercício seja livre, não há necessidade de complementar o texto com detalhes, 
nem mesmo com o estabelecimento de exceções. 
Se o exercício desse direito é amplo, para os trabalhadores, desnecessário excepcionar – e menos, 
ainda, no texto constitucional – a iniciativa do empregador. 
É através do texto amplo, sem detalhamento que possa justificar discrepâncias ou distorções que se 
obtém a mais completa garantia ao efetivo exercício do direito de greve. 
Se a intenção do Relator do Projeto é, como deflui do texto, o de assegurar ampla garantia a esse 
direito, a emenda substitutiva que apresentamos atende a essa preocupação que é também a nossa. 
Aliás, se alguma exceção devesse ser fixada no texto constitucional, sem dúvida já estaria 
contemplada com as alíneas c, e, f, e g que cuidam das implicações relativas à não suspensão do 
contrato de trabalho e da relação de emprego ou da manutenção dos serviços essenciais. 
Em todos os países democráticos cuja legislação ampara o direito de greve, é a lei ordinária que 
cuida do modus faciendi, inclusive, naturalmente, da garantia de funcionamento do período de 
paralização, das atividades essenciais, como as de saúde e alimentação. 
A tarefa do detalhamento é da lei ordinária e a sintetização desse direito pela alínea b do inciso V, 
conforme propomos, nos parece a mais ajustada ao texto. 
Parecer:   
   A Emenda pretende que se declare simplesmente ser livre o exercício do direito de greve.  
Embora favorável a essa liberdade, reputamos necessário fazer referência à lei ordinária e ao 
resguardo dos serviços essenciais.  
Pela rejeição, na forma como está proposto o texto.  
 
   
   EMENDA:10566 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
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Ao Projeto de Constituição dê-se a seguinte  
redação à alínea b) do inciso V do Art. 17:  
Art. 17 - ....................................... 
I - ................................................. 
V - .............................................. 
b)  É livre a greve, respeitadas as condições  
previstas na legislação que a regula. 
Justificativa: 
A redação apresentada à alínea b do inciso V do art. 17, que trata da greve, que todos sabem ser um 
direito legítimo do trabalhador, fundamenta-se na necessidade de um dispositivo que especifique toda 
a complexidade que o assunto envolve. 
A admissão da necessidade da preservação de alguns setores essenciais, como transportes, saúde, 
segurança, etc. já pode ser considerada um avanço, porém, o que no momento é mais importante ao 
trabalhador, é uma nova lei de greve. 
Este instrumento, matéria da legislação ordinária, deve ser aprovado o mais rapidamente possível 
para que possa atender aos anseios e reclamos da classe trabalhadora, bem como de todos os 
setores da sociedade brasileira. 
Parecer:   
 Como manifestamos no parecer à Emenda 1p01236, somos pela remessa da regulamentação do 
direito de greve à lei ordinária.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:10638 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 17, inciso V,  
alíneas "a" e "b".  
As alíneas "a" e "b" do inciso V do art. 17  
do Projeto de Constituição, passam ter as  
seguintes redações:  
Art. 17 - .................................. 
V - ......................................... 
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais,  
vedada aos servidores públicos militares;  
b) É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores e  
de servidores públicos militares, não podendo a  
lei estabelecer outras exceções. 
Justificativa: 
A presente emenda visa impedir que a livre manifestação coletiva e o direito de greve destruam a 
hierarquia e a disciplina das Forças Armadas, podendo torna-las, desta forma, desobedientes até ao 
Presidente da República, seu Comandante Supremo. A Nação, delas não espera nem deseja tal 
procedimento. Já existem disposições regulamentares de atendimento às reivindicações de diversos 
segmentos militares, sem que seja necessário o uso da sindicalização e da greve. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação para as alíneas 'a' e 'b', do item IV, do art. 17 do projeto, que, em 
alguns pontos, coincide com o que aproveitamos, a respeito, em nosso substitutivo. Mas em outros 
pontos diverge.  
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Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:11057 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se a alínea "c", do inciso V, do  
art. 17 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pela seguinte redação;  
Alínea: as entidades representativas dos  
trabalhadores, na hipótese de greve, definirão os  
serviços essenciais e indispensáveis a serem  
mantidos para o atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade; 
Justificativa: 
A proposta que apresentamos, ajusta a disposição contida no texto do projeto. Trata-se de definir a 
competência para a determinação dos chamados “serviços indispensáveis ou essenciais”. A 
permanecer a redação do texto da comissão de sistematização, poderá a lei vir a regulamentar e a 
determinar quais são os serviços essenciais, como já a faz hoje, listando inúmeras atividades. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:11687 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva: Art. 17.  
Suprima-se a letra "e" do inciso V do Art. 17. 
Justificativa: 
A matéria “suspensão do contrato de trabalho” não é própria de texto constitucional, mas de lei 
ordinária. 
Parecer:   
   De acordo com o nosso parecer à Emenda 1p14326-8, que dá os parâmetros por nós adotados na 
delimitação do direito de greve a nível de constituição, a supressão da alínea "e", do inciso V, do 
art.17, do Projeto, deve ser acolhida.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:11771 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Suprimam-se as letras "b", "c", e "d" do  
inciso IV, do art. 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que regulamenta o exercício da atividade sindical, apropriada, portanto, a ser 
adequada em legislação ordinária. 
Parecer:   
   De acordo com os parâmetros para a definição constitucional do exercício do direito de greve, por 
nós delineados no parecer à Emenda 1P14326-8, deve ser suprimida a alínea "d" do  
inciso IV, do art. 17, do Projeto, mas devem permanecer as normas das alíneas "b" e "c".  
Portanto, pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:11943 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: art. 17  
Suprima-se do projeto a alínea "g" do inciso  
V do Art. 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que regulamenta os procedimentos de greve apropriada, portanto, para a 
legislação ordinária e não para o texto constitucional. 
Parecer:   
   De acordo com os parâmetros que estabelecemos para a definição constitucional do exercício do 
direito de greve, a alínea "g", do inciso V, do art.17, do Projeto, é de suprimir-se.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:11951 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17  
Suprima-se a letra "f" do inciso V do Art. 17. 
Justificativa: 
Este dispositivo, que se refere sem dúvida nenhuma ao inciso V, procura retirar do Poder Legislativo 
a possibilidade futura de regular a denominada “manifestação coletiva”.  
Tratando-se, portanto de um termo de abrangência ilimitada, é efetivamente absurdo, proibir-se ao 
legislador ordinário dispor sobre matéria de tamanha relevância. 
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Parecer:   
   A alínea "f", do inciso V, do art.17, do Projeto, de acordo com nosso parecer à Emenda 1p14326-8, 
é de ser suprimida.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:12051 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Emenda - Suprime as Alíneas d, e, f e g do Art. 17, V. 
Justificativa: 
A matéria contida nas citadas Alíneas é de regulamentação via Lei Ordinária, sendo imprópria a sua 
inclusão no texto constitucional. 
Parecer:   
   Nos termos de nosso parecer dado à Emenda 1P14326 - 8, concordamos com a proposta de 
supressão das alíneas "d", "e", "f" e "g", do inciso V, do artigo 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:12256 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso V,  
alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g".  
Dê-se à alínea "b", inciso V do art. 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação,  
suprimindo-se as alíneas "c", "d", "e", "f" e  
"g" do mesmo dispositivo:  
"Art. 17 - ..................................  
V - ........................................  
a) - ........................................  
b) - é assegurado o direito à greve, salvo  
nos serviços e atividades essenciais definidos em lei". 
Justificativa: 
As constantes paralisações de inúmeras categorias em atividades essenciais, públicas ou privadas, 
comprometem, muitas vezes de forma irremediável, o desempenho e funcionamento de serviços 
imprescindíveis à sociedade como um todo, de tal forma que se deve manter a regra vigente, que 
limita o exercício do direito de greve, consoante normatização legal adequada, que regulamentará 
também os demais aspectos referentes ao exercício desse direito, pelo que se propõe também, além 
da modificação da redação dada à alínea “b”, a supressão das demais alíneas. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
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3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles  
parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:12293 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "c" do inciso V, do artigo 17  
do projeto, a seguinte redação:  
"c) na hipótese de greve, caberá às  
organizações de classe resguardar os direitos  
constitucionais de terceiros, mediante a adoção de  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços considerados essenciais, conforme  
definição do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
É inegável que ao trabalhador deva ser garantido o livre exercício do direito de greve. Parece-nos, 
contudo, ser também evidente que esse direito encontre seu limite no momento em que atinge 
direitos outros que a Carta Magna assegura ao cidadão. 
Por essa razão propomos a inserção, no texto constitucional, da exigência de que os próprios 
trabalhadores assegurem a continuidade dos serviços necessários ao gozo dos referidos direitos. 
Consideramos da mesma forma, que deva caber ao Congresso Nacional a responsabilidade da 
definição desses serviços, considerados essenciais. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:12663 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 17, item V - Alínea B  
Dê-se à alínea b do item V do art. 17 a  
seguinte redação:  
"É reconhecido o direito de greve em  
decorrência da frustração de negociação coletiva,  
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ressalvada as atividades essenciais e de interesse  
para a segurança nacional, conforme dispuser a lei". 
Justificativa: 
A greve é recurso extraordinário e não petição inicial. A negociação coletiva é obrigatória e tem de 
preceder a paralização, embora continue, depois, durante ela. 
Reconhece-se o direito de greve, mas somente poderá ser exercido após fracassada a negociação 
coletiva. 
Não pode ser admitida nas atividades essenciais e de interesse para a segurança nacional. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:12778 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no inciso V do art. 17 do Projeto  
de Constituição, a seguinte alínea "h":  
h) É vedado o exercício de greve total em  
atividades essenciais, cuja paralização possa  
colocar em risco a vida, a saúde e a segurança da  
população ou de parte dela". 
Justificativa: 
O direito de greve assegurado é corolário de uma genuína autonomia coletiva. No entanto, deve-se 
agregar a ressalva de que se trata de direito relativo a ser compatibilizado com as necessidades 
essenciais da coletividade. 
Não é outra a diretriz adotada por comissão de peritos, da Organização Internacional do Trabalho no 
exame deste direito e de suas limitações. 
Parecer:   
   A manutenção dos serviços essenciais, em caso de greve, precisa ficar garantida, porém com outra 
formulação.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:12824 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea "b", do inciso V, do  
Art. 17, pela seguinte:  
"b) 1 assegurada, na forma em que a lei  
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dispuser, proteção ao exercício do direito de  
greve, com o reconhecimento de direitos e deveres  
correspondentes, bem como o efetivo estímulo à  
negociação coletiva de trabalho." 
Justificativa: 
O exercício do direito de greve representa uma prerrogativa a ser assegurada a todos os 
trabalhadores assalariados, na medida em que é a forma de defesa mais eficaz de que dispõem os 
operários de todo o mundo. 
A asseguração desse direito, de modo amplo e generalizado, entretanto, deve conter mecanismos 
capazes de, em contrapartida, possibilitar ao Estado a disciplinação de direitos e deveres 
relativamente aos grevistas. Por isso, a proposta assegura, no texto constitucional, o exercício amplo 
do direito de paralisação das atividades laborativas, mas, ao mesmo tempo, ressalva que a lei 
ordinária disporá sobre as prerrogativas e deveres dos grevistas, como, aliás, ocorre nos países de 
regimes capitalistas mais avançados. 
Por outro lado, busca-se, assegurar, de forma ampla, estímulo à negociação coletiva do trabalho, 
capaz de sobrepujar e assumir papel de real relevância nas relações de trabalho, de tal modo a tornar 
irrelevantes as atuais condicionantes que existem em relação ao contrato individual de trabalho, 
muitas vezes mero contrato de adesão, no que respeita ao trabalhador. 
Acreditamos que se tivermos uma estrutura sindical livre e autônoma e um regramento moderno, 
elástico e eficaz de direito de greve tornar-se-á bem mais promissora a tarefa de efetivar-se a livre 
negociação coletiva de trabalho. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:12915 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Acrescente-se a letra h ao item V do Art. 17,  
letra h - é livre a manifestação de grupos de  
pressão, que será regulamentada por lei. 
Justificativa: 
Esta emenda visa institucionalizar o “lobby” ou grupos de pressão que procuram influenciar os 
representantes do povo, no sentido de fazê-los votar segundo os interesses que representam. 
Esta atividade é regulamentada em lei em diversos países e já é hora de oficializá-la no Brasil. 
Parecer:   
   A institucionalização do "Lobby", proposta nesta Emenda, como alínea ao inciso V do art.17, do 
Projeto, do ponto de vista formal estaria correta, por definir-se como um direito coletivo, dos grupos 
de pressão.  
Acontece que a matéria é de lei ordinária, pelo que optamos pela rejeição.  
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   EMENDA:12942 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Incluam-se, onde couber; no texto do Projeto  
de Constituição, os seguintes artigos e seus  
parágrafos, no Título II, do Capítulo III:  
Art. - É reconhecido o direito de greve.  
§ 1o. - A greve das categorias profissionais  
dos serviços essenciais fica sujeita à manutenção  
de atividades mínimas de responsabilidade dos  
declarantes da greve e sujeitos a sanções no caso  
de descumprimento, conforme disposto em lei.  
§ 2o. - A resolução da greve é assunto das  
partes envolvidas no conflito, mediante mecanismos  
por elas estabelecidos, exceto as questões de  
direito que serão submetidas à Justiça do  
Trabalho, na forma de dissídio coletivo.  
§ 3o. - O juiz relator, antes de submeter a  
greve e julgamento, a seu critério, devolverá o  
impasse às próprias partes, toda vez que  
considerar a questão insuficientemente tratada na  
fase de negociação.  
Art. - Aos trabalhadores assegura-se o  
direito do convencimento pacífico e a formação de  
fundos de sustentação durante a paralisação. Aos  
empresários assegura-se o direito do não pagamento  
dos dias parados.  
Art. - A lei estabelecerá sistemática de  
deflagração da greve. 
Justificativa: 
Este artigo, com seus parágrafos, visa a dois objetivos: permitir, sob condições, a greve nos serviços 
essenciais e elevar o custo da greve para ambas as partes. 
No que tange ao primeiro objetivo, é preciso reconhecer que as greves nos setores bancários, 
eletricitário, metroviário, postal, etc., (apesar de hoje proibidas), ocorrem em grande profusão e, ao 
que tudo indica, continuarão ocorrendo. Impõe-se, pois, uma sistematização de ocorrência. A mais 
usual é a de se estabelecer, por lei, que os responsáveis pela greve (sindicatos ou empregados) 
terão o dever de manter serviços mínimos. Caso contrário, serão punidos com severas multas ou, até 
mesmo, responsabilidade civil e criminal. 
No que tange ao segundo objetivo, o artigo visa a deixar o assunto da greve nas mãos das próprias 
partes. Estas poderão tentar a Justiça do Trabalho, mas fica claro que a ação do tribunal é limitada às 
questões de direito e que o juiz poderá fazer voltar o processo às questões de direito e que o juiz 
poderá fazer voltar o processo às próprias partes para mais negociação. Como não se prevê o 
pagamento dos dias parados, a greve se transforma numa prova de forças entre as partes. E só 
ocorrerá quando for realmente necessária e quando os empregados individualmente ou através de 
associações e sindicatos organizarem fundos de greve. O empresário, igualmente, procurará evitar a 
greve, pois, esta pode lhe causar prejuízos de grande porte pela interrupção da produção das 
vendas, ou mesmo, comprometimento de equipamento. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
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2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:13124 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no inciso v do artigo 17 do Projeto  
de Constituição, a seguinte alínea "h":  
"h - É proibida a greve nas Forças Armadas,  
Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares  
e nos organismos policiais civis." 
Justificativa: 
Parece-nos despiciendo um aprofundamento maior na presente justificação. Proíbe-se apenas, por 
compreensível, a greve nas Forças Armadas, nas Corporações Militares e nos organismos policiais 
civis, uma vez que, se não é admitida sua sindicalização, menos ainda é de admitir-lhes direito à 
greve, sob pena de subverter-se completamente a ordem interna, com graves riscos, para a 
segurança interna e externa. 
Parecer:   
   A atividade das Forças Armadas, da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares pode ser 
compreendida no rol das essenciais, o que vem previsto na fórmula por nós adotada, conforme 
parâmetros enumerados no parecer da 1p14326-8, embora implicitamente.  
Pela rejeição, por ser matéria de lei ordinária. 
   
   EMENDA:13125 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
  Dê-se ao inciso V do artigo 17 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"V - Lei definirá a oportunidade e o âmbito  
de interesses a serem defendidos por meio de greve." 
Justificativa: 
A greve é considerada e admitida nos países adiantados do mundo ocidental como recurso 
democrático, desde que exercido na forma e condições estabelecidas em lei disciplinadora, por ser, 
como nenhum outro o é, um direito absoluto que possa ser exercido de forma selvagem, com prejuízo 
do direito de terceiros, notadamente o da população. 
Assim, parece necessário regulamentar-se em lei, a capacidade que se outorgou apenas aos 
trabalhadores, de definir a oportunidade e o âmbito de interesse a serem definidos por meio de greve. 
Parecer:   
 Cabe aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesse a defender por meio de 
greve. No primeiro caso, só os trabalhadores podem aquilatar qual é o melhor momento. No segundo, 
é óbvio que eles conhecem aquilo que pretendem obter melhor do que ninguém.  
Assim sendo, essa prerrogativa não pode ser transferida ao legislador ordinário.  
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Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:13232 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
O artigo 17, do Projeto, em seu inciso V,  
refere-se a manifestações coletivas.  
Insere-se na disposição acessória de sua  
alínea "d" que os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas de lei.  
De ponderar-se, então, que se torna exigível  
a supressão do texto específico (alínea "d", do  
item V, art. 17). 
Justificativa: 
A previsão de abuso, de como é apresentada na alínea “d” revela conotações mais políticas do que 
jurídicas. Cerceia, a priori, a liberdade de expressão, o direito de contestar, a prerrogativa de exercer 
a cidadania, através de palavras e atitudes, como fatores que se condicionam a prejulgamentos de 
autoridades parciais. 
Qualquer abuso, em qualquer circunstância, em qualquer intensidade, é punível, segundo usos e 
costumes, segundo a tradição e a lei. 
Inconcebível, no entanto, a referência expressa a abusos, no Capítulo dos Direitos Coletivos de uma 
Constituição, haja vista que as responsabilidades penais e civis inerentes se encontram definidas na 
legislação respectiva. 
Parecer:   
   O autor tem razão: não é próprio do texto constitucional a referência a cometimento de abusos, que, 
aliás, a lei ordinária coibe.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:13313 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Às alíneas A, B e C do inciso V do artigo 17  
do Projeto de Constituição deve ser dada a  
seguinte redação:  
a) É assegurado a todos os trabalhadores e  
servidores públicos civis o direito de greve,  
condicionado o seu exercício nos serviços públicos  
e atividades essenciais a prévia comunicação com  
dez dias de antecedência e a manutenção de equipes  
de trabalho, de maneira a garantir o atendimento  
de emergência e os interesses vitais da comunidade.  
b) Consideram-se essenciais os serviços de  
água, esgoto, energia elétrica, gás, funerários e  
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assistência médica e hospitalar.  
c) É proibido o locaute. 
Justificativa: 
Com essa nova redação, a greve fica autoaplicável, dispensado qualquer regulamentação posterior 
em lei ordinária, e evita que o Executivo superdimensione o elenco de atividades essenciais. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:13909 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição, onde  
couber, no Título II, Capítulo II:  
Art. 1o. A Constituição assegura aos  
trabalhadores, independente de Lei, os seguintes  
direitos, além de outros que visem melhoria de sua  
condição de empregado doméstico no quadro social,  
ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador.  
I - Reconhecimento de sua categoria  
Profissional pelo Ministério do Trabalho com  
acesso às disposições da Legislação Previdenciária  
e Trabalhista Consolidadas.  
II - Elevação da condição de Associação  
Profissional em Sindicato de Classe com todas as  
prerrogativas que a Legislação Sindical confere,  
já que a categoria se encontra regularmente  
constituída em Associação representando interesses  
de toda categoria num determinado território e  
atende a todos os requisitos estabelecidos no Art.  
515, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
III - Salário Mínimo real, nacionalmente  
unificado capaz de satisfazer às necessidades  
integrais, a ser fixado pelo Congresso Nacional.  
IV - Salário família à razão de 20% (vinte  
por cento) do salário mínimo vigente, para filho  
ou dependente menor de 14 (quatorze) anos e ao  
cônjuge e filho-menor de 21 (vinte e um) anos,  
desde que não exerçam atividades econômicas e ao  
filho inválido de qualquer idade.  
V - Salário de trabalho noturno superior ou  
diurno em pelo menos 50 (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, compreendendo o  
horário das 18:00 (dezoito) às 6:00 (seis) horas,  
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sendo a hora noturna de 45 minutos.  
VI - 13o. (décimo terceiro) salário com base  
na remuneração integral, pago em dezembro de  
cada ano.  
VII - Alimentação custeada pelo empregador  
servida no local de trabalho.  
VIII - Reajuste mensal de salários,  
remunerações e pensões pela variação do índice do  
custo de vida.  
IX - Duração máxima da jornada de 8 (oito)  
horas - 40 (quarenta) horas semanais - com  
intervalo para repouso e alimentação.  
X - Remuneração de forma dobrada nos serviços  
extraordinários, emergenciais ou de força maior.  
XI - Repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, garantindo o repouso de pelo  
menos com a tradição local, garantindo o repouso  
de pelo menos dois fins de semana ao mês.  
XII. Férias anuais com gozo de pelo menos 30  
(trinta) dias com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal.  
XIII. Estabilidade no serviço desde a data de  
ingresso, salvo cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente.  
XIV. Fundo de garantia por tempo de serviço  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho.  
XV. Assegurado ao trabalhador o direito de  
greve, sem qualquer restrição na Legislação.  
XVI. Higiene e segurança no trabalho.  
Proibição de diferença de salário por trabalho  
igual inclusive nos casos de substituição ou  
sucessão do trabalhador, bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão por motivo de  
raça, cor, credo, opinião pública, militância  
sindical, nacionalidade, idade, estado civil,  
origem, deficiência física, condição social ou  
outros motivos discriminatórios.  
XVII. Proibição de exploração do trabalho do  
menor como pretexto de criação e educação, de sua  
prestação em jornada noturna aos menores de 18  
(dezoito) anos.  
XVIII. Proibição de prestação de serviços em  
atividades perigosas ou insalubres alheias à  
natureza de sua condição de empregado doméstico.  
XIX. Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico, ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre profissionais respectivos.  
XX. Não incidência de prescrição no curso do  
contrato de trabalho, até dois anos de sua cessação.  
XXI. Seguro desemprego até a data de retorno  
à atividade, para todo trabalhador.  
XXII. Cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado não concomitante, prestado em  
setores públicos e privados, para todos os efeitos.  
Art. 2o. - Benefícios da Previdência Social  
estendidos de forma plena aos trabalhadores  
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empregados domésticos, mediante comprovação da  
União, do empregador e empregado, quais sejam:  
I - Casos de doença.  
II - Velhice;  
III - Invalidez;  
IV - Maternidade;  
V - Morte;  
VI - Seguro Desemprego;  
VII - Seguro contra Acidentes de Trabalho;  
VIII - aposentadoria, com remuneração igual à  
atividade garantida com reajustamento para  
preservação do valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem.  
b) com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho  
para a mulher.  
c) com tempo inferior aos da alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, do  
revezamento, insalubre, ou perigoso.  
Art. 3o. - É assegurada a participação dos  
trabalhadores em paridade de representação com os  
empregadores em todos os órgãos e organismos,  
fundos e instituições onde seus interesses  
profissionais, sociais e previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz contribuições valiosas que deverão ser levadas em consideração no 
sentido de aprimorar o texto do Projeto. Devemos atentar para o fato, porém, que os princípios que 
deverão figurar no artigo 13 não podem ser protecionistas e muito menos facciosos. Visam, 
unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que conduza a uma 
integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Finalmente, o não aproveitamento total da emenda decorre do fato de estarmos preocupados em 
elaborar um texto que espelhe o consenso extraído das milhares de sugestões apresentadas à nossa 
Comissão. 
   
   EMENDA:13916 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 17, ITEM V - ALINEA E.  
Suprima-se a alínea "e", do item V, do art.  
17, do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A redação proposta constitui uma imposição, ao empregador ou ao Estado, de pagar os dias de 
paralisação de empregados e funcionários públicos. Trata-se de grave distorção ao instituto da greve. 
Os dias parados, em qualquer lugar do mundo, são ônus do empregado. Ônus do empregador são as 
vantagens reconhecidas aos trabalhadores em função da greve. 
A proposição suprimida criava uma obrigação, ao empregador ou ao Estado, de remunerar os 
empregados em greve. Esta se transformaria desse modo, numa coação irresistível a empresa, que, 
durante a greve, ficaria sem a produção e a receita, e com a despesa do pessoal parado. 
Ademais, o pagamento de dias parados importaria estimular a eclosão de greves, com graves 
consequências para a economia do País. 
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Parecer:   
   De acordo com o nosso parecer à Emenda 1p14326-8, que dá os parâmetros por nós adotados na 
delimitação do direito de greve a nível de constituição, a supressão da alínea "e", do inciso V, do 
art.17, do Projeto, deve ser acolhida.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:14196 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Inciso V, alínea b, artigo 17.  
Dê-se a alínea b, Inciso v, artigo 17 a redação a seguir:  
b) É livre a paralização do trabalho, seja  
qual for a sua natureza e a sua relação com a  
comunidade, competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que  
deverão por meio dela defender, excluída a  
iniciativa de empregadores, não podendo a lei  
estabelecer outras exceções. 
Justificativa: 
Trata-se da utilização do texto da alínea b, inciso V, do artigo 4º, do Anteprojeto da Comissão de 
Soberania, dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:14306 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se à alínea b) - do item V do artigo  
17 do Projeto a seguinte:  
"B) - É livre o direito de greve" 
Justificativa: 
O direito de greve, embora de Índole democrática, não pode ser tão amplo a ponto de subordinar o 
todo social a interesses particulares de uma determinada classe. 
Nos termos em que está posto no texto do Projeto da constituição, alínea b – item V art. 17 fica 
reconhecido o direito absoluto da greve, cabendo aos trabalhadores decidir não apenas quanto aos 
interesses a defender, mas também quanto ao início e quanto ao fim da greve. 
Nem mesmo o Poder Judiciário que tem condições de interferir até no Estado poderá interferir na 
Greve. 
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A legislação atual, estabelece alguns pressupostos para a legalidade da greve. Mas sabiamente 
dispõe que, caso não haja a solução para o conflito de interesses entre empregado e empregador, 
instaurar-se á o dissídio coletivo, como caminho para a solução do litígio. (Artigo 23 da Lei 4.330/64). 
Seguramente, não se pode deixar ao arbítrio de uma das partes interessadas, o direito de dispor de 
um bem maior, que é o equilíbrio da Sociedade. 
O direito de greve como está redigido no projeto, cria um total desestimulo a qualquer atividade 
empresarial, porque nenhum empresário suportará conviver com o arbítrio das direções sindicais, 
promovendo paralizações sem qualquer tipo de punição. 
O Direito de Greve deve ser contemplado no texto Constitucional de forma relativa e não absoluta. 
Tal é o caminho trilhado na França, Itália, Espanha, Portugal, México, Venezuela, Colômbia, Peru e 
Panamá, onde existe o direito de greve constitucionalmente protegido, mas com as limitações 
impostas por leis e regulamentos. 
A Constituição Francesa, por exemplo, contém no seu preâmbulo que o direito será exercido de 
acordo com o disposto em leis e regulamentos. 
Nos Estados Unidos, a greve pode ser suspensa quando afetar o interesse público. E tanto a França 
como os Estados Unidos são democracias tradicionais que servem de exemplo para o mundo. 
Como instituição eminentemente democrática, a greve deve ser considerada como uma notável 
conquista dos trabalhadores. Mas ela não pode deter o poder de levar à extinção a categoria 
empresarial, o que ocorreria com a continuação indefinida de um movimento previsto, sem limitações 
e sem qualquer tipo de controle judicial. 
Nos termos agora sugeridos, para a nova redação da alínea b – item V – do artigo 17, fica 
assegurado o direito de greve, mas sem as restrições ao Poder Judiciário para julgar quanto à 
legalidade do movimento. A expressão “É livre o direito de greve” atende, plenamente o propósito de 
assegurar tal direito no texto constitucional, pois, essa “manifestação coletiva” inserido no texto do 
projeto é demasiadamente ampla para merecer garantia constitucional às cegas. 
A Constituição não pode atribuir aos trabalhadores um direito protestativo – que depende 
exclusivamente da vontade própria – para determinar quanto à licitude ou ilicitude da greve. Isso é um 
absurdo jurídico e um autêntico suicídio político que não existe em nenhuma sociedade democrática. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:14318 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dispositivo Do Projeto  
Artigo 17, Inciso V, Alínea "d".  
São direitos e liberdades coletivos invioláveis:  
V - A manifestação coletiva  
d) os abusos cometidos sujeitam os seus  
responsáveis às penas da lei.  
Emenda Proposta:  
d) Os abusos cometidos por ocasião de greves  
ou manifestações coletivas, assim considerados,  
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além de outros que a lei declare, a interrupção do  
livre trânsito de pessoas, veículos ou bens por  
quaisquer meios físicos ou coercitivos, sujeitam  
os seus responsáveis às penas da lei, por todas as  
consequências daí decorrentes, previsíveis ou  
imprevisíveis, desejadas ou não. 
Justificativa: 
A sociedade espera que cada cidadão contribua com a sua parcela de esforço para o 
engrandecimento da nação e para o progresso geral e melhoria do nível de vida. Assim, trabalhar é 
um direito e é também um dever. Direito individual e dever coletivo. A greve, de per si não é “direito”, 
é, em certos casos, uma omissão justa em prejuízo do dever coletivo de trabalhar e produzir para a 
prosperidade geral. Admitimos a greve como meio de pressão no sentido de alcançar as justas 
reivindicações dos trabalhadores que não tenham sido obtidas por meios suasórios normais. Admite-
o, porém, como fato excepcional, que deve ter por alvo o empregador ou grupo de empregadores 
diretamente relacionados com a categoria reivindicante e não devendo, por isto mesmo, causar 
qualquer dano ao restante da comunidade, nem a pessoa. São recentes os fatos de um lamentável 
sítio, que durou mais de quatro dias e que vitimou a população toda da área metropolitana do Rio de 
Janeiro, em consequência de atitude abusiva de caminhoneiros que, com a passiva convivência do 
governo fluminense da época, obstruíram todas as vias de acesso a essa área, o que acarretou 
consequências fatais, por impossibilidade de socorro a uma criança, sofrimentos de fome e de 
pernoites ao relento por parte de milhares de passageiros de ônibus e viajante retidos nas estradas 
pelo bloqueio, que, assim, atingiu pessoas em nada diretamente relacionadas com as reivindicações 
eventualmente justas dos grevistas. Em casos como estes, a greve é mais pretexto para gerar 
colapso no funcionamento da sociedade do que meio de atingir os legítimos objetivos dos 
reivindicantes. A greve, quando inevitável, deve circunscrever-se à não produção e jamais extrapolar 
os seus efeitos para além do(s) empregador(es) diretamente interessado(s) pelo movimento. Por 
estas razões, a emenda que propomos, visa a salvaguardar o direito dos outros, não grevistas, no 
qual deve esbarrar o direito dos próprios grevistas. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:14326 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dispositivo do Projeto:  
Art. 17, Inciso V, alínea "b".  
São direitos e liberdades coletivos invioláveis:  
V - A manifestação coletiva  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podendo a lei estabelecer outras exceções;  
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Emenda Proposta:  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podendo a lei estabelecer outras exceções; a  
adesão do trabalhador e à greve é livre e constitui  
decisão pessoal de cada um, garantida pela lei e  
que não será induzida, nem forçada por quaisquer  
meios coercitivos, físicos ou morais, de quem quer  
que seja. 
Justificativa: 
No Brasil, defasado no seu desenvolvimento em comparação com outras nações, é preciso estimular, 
antes de mais nada, o trabalho, a iniciativa e a assunção de riscos. A greve é sempre uma exceção, 
jamais pode ser considerada regra. Aliás, é sintomático que os regimes de orientação socialista ou 
comunista, que se serviram de greves para ascender ao poder, tomam o cuidado de proibi-las tão 
logo dominem a situação. Por outro lado, é recorrente o fato de que a greve é decretada, muitas 
vezes, por minorias não representativas da verdadeira massa trabalhadora, que, muitas vezes, 
prefere continuar a trabalhar. Daí preconizar-se que a adesão à greve seja ato voluntário de cada 
trabalhador, no qual ninguém deve interferir por meios coercitivos, físicos ou morais, admitida sempre 
a divulgação ampla das razões e justificativas da greve, de modo a permitir que, pela via meramente 
racional e individualmente voluntária, cada trabalhador decida soberanamente sobre a sua 
participação no movimento. Os chamados piquetes, quando impedem a locomoção, a circulação, o 
acesso ao local de trabalho por aqueles que não aderem à greve, constitui em violência à liberdade 
individual que não pode ser tolerada pelo sistema jurídico. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14467 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
 Dê-se a seguinte redação à alínea b, item V, art. 17:  
"b) É assegurado aos trabalhadores o direito de greve"; 
Justificativa: 
O texto suprimido é redundante e desnecessário. 
Parecer:   
   Após acurada reflexão, concluímos que relativamente ao direito de greve, apenas quatro pontos 
fundamentais devem figurar como preceitos constitucionais:  
1 - a liberdade de exercício do direito:  
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a oportunidade e o âmbito de interesses a 
defender por meio de greve;  
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos serviços destinados a atender às 
necessidades inadiáveis da comunidade;  
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles parâmetros constitucionais.  
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Como a Emenda preconiza a liberdade do exercício do direito de greve, mas sob outra fórmula que 
não aquela acima explicitada, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:14468 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
 Suprimam-se as alíneas c, d, e e f, item V, art. 17. 
Justificativa: 
Não consubstancia matéria constitucional, devendo ser objeto de lei complementar e/ou ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda propõe supressão das alíneas "c", "d", "e" e "f", do inciso V, do art. 17, do Projeto.  
De acordo com os parâmetros para o exercício do direito de greve, por nós delineados no parecer à 
Emenda 1P14326 - 8, concordamos com a supressão das alíneas "d", "e" e "f", mas não com o da 
alínea "c".  
Portanto, pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:15118 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 17, capítulo  
III, inciso V  
Inclua-se no inciso V, do capítulo III, do  
artigo 17, o seguinte:  
Art. 17 - .................................... 
V - ............................................ 
h - a greve só terá validade para efeito  
legal com mais de 50% (cinquenta por cento) dos  
associados da categoria. 
Justificativa: 
Não é possível quando se defende a plena democracia, que um ato de tal magnitude, ou seja, a 
deflagração de greve de uma categoria, seja ela declarada por 50 (cinquenta) ou 100 (cem) 
associados de um sindicato que tem em seus quadros associativos, como exemplo, 5000 (cinco mil) 
associados. E é isto que vem ocorrendo ultimamente com muita frequência, o que não demonstra a 
verdadeira democracia praticada nos sindicatos de classe. 
Parecer:   
   A proposta desta Emenda, de que a greve somente possa ser deflagrada quando houver 
manifestação neste sentido, de pelo menos 50% dos associados do sindicato, é matéria de lei 
ordinária.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:15130 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 17, item V -  
Alínea E  
Dê-se à alínea e do item V do art. 17 a  
seguinte redação:  
e) A greve, salvo o disposto em decisão  
judicial ou convenção coletiva de trabalho,  
suspende o contrato de trabalho. 
Justificativa: 
A greve é um direito do trabalhador que deve ser exercido sem causar danos ao empregador. 
Deste modo, não se justifica obrigar o empregador a remunerar os dias em que os empregados 
permanecem em greve. 
Os dias parados são ônus dos trabalhadores, como as vantagens obtidas constituem novos ônus 
para as empresas. 
Nenhuma organização econômica é capaz de resistir a uma greve em que, antecipadamente se sabe 
que, os dias parados, sejam quantos forem, serão pagos aos grevistas. Forma-se uma coação 
irresistível sobre o empregador. 
Ademais, o pagamento desses dias parados importa incentivar a eclosão de constantes e, muitas 
vezes, desastrosas greves. 
Prejudicada fica também a economia nacional. 
Parecer:   
   A alínea "e", do inciso V, do Art. 17, do Projeto não foi por nós contemplada dentro dos parâmetros 
que explicitamos no parecer à Emenda 1p114326-8.  
Esta Emenda propõe a continuação do mencionado dispositivo, apenas que com alteração.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:15142 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 17, item V  
- Alínea B  
Dê-se à alínea b do item V do art. 17 a  
seguinte redação:  
"É reconhecido o direito de greve em  
decorrência da frustração de negociação coletiva,  
ressalvada as atividades essenciais e de interesse  
para a segurança nacional, conforme dispuser a lei". 
Justificativa: 
A greve é recurso extraordinário e não petição inicial. A negociação coletiva é obrigatória e tem de 
preceder a paralização, embora continue, depois, durante ela. 
Reconhece-se o direito de greve, mas somente poderá ser exercido após fracassada a negociação 
coletiva. 
Não pode ser admitida nas atividades essenciais e de interesse para a segurança nacional. 
Parecer:   
   A Emenda harmoniza-se em parte com os parâmetros por nós explicitados no parecer à Emenda 
1p14326-8, merecendo acolhimento parcial.  
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   EMENDA:15146 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
 Dê-se à alínea b do item V do art. 17 do  
Projeto de Constituição a redação seguinte:  
"Art. 17..............................  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa dos empregadores,  
podendo a lei estabelecer exceções, quando se  
trate de serviços públicos considerados essenciais." 
Justificativa: 
A proibição de greve nos serviços públicos essenciais integra a nossa tradição constitucional, 
porquanto se trata de defesa do interesse público, ao qual não pode sobrepor-se o interesse 
individual ou de categorias isoladas. 
O trabalhador que ingressa numa organização destinada à prestação de serviços públicos essenciais 
deve ser conscientizado da importância desses serviços para a coletividade e por conseguinte das 
condições que cercam o seu exercício dentre os quais, a proibição do recurso a greve para atender a 
reivindicações da categoria funcional a que pertence. 
É, aliás, desolador o quadro social que observamos, com a paralização de serviços essenciais, como 
é o caso da greve nas redes hospitalares e serviços públicos de assistência médica, prejudicando as 
populações carentes que não têm recursos para recorrer às instituições privadas. Não é menos 
dolosa, também, a paralização de inúmeros outros serviços essenciais. 
Parecer:   
 Nos termos de nosso parecer à Emenda 1p14326-8, onde estão explicitados os pontos 
constitucionais que adotamos, em matéria de exercício do direito de greve, a Emenda harmoniza-se 
em mais de um item, podendo ser acolhida parcialmente.  
 
   
   EMENDA:15159 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o disposto na letra "g", item "V"  
do art. 17. 
Justificativa: 
O disposto nesse inciso é redundante. Nas letras “a”, “b”, “e” e “f” está dito que é permitida a 
paralisação coletiva do trabalho, ou seja, a greve. Assim, entendo não haver necessidade de dizer 
que essa paralisação não será considerada crime, como contém o dispositivo que pretendemos 
suprimir. 
Parecer:   
   Em nosso parecer à Emenda 1p14326, onde demos os preceitos aproveitados a respeito do 
exercício do direito de greve, suprimimos a norma da alínea "g", do item V, do art. 17, do Projeto.  
É o que também propõe esta Emenda.  
Pela aprovação.  
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   EMENDA:15185 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Assunto: Direito de Greve  
Dê-se à alínea B, Inciso V do artigo 17 a  
Redação abaixo, suprimindo-se as alíneas "c" a "g"  
do mesmo dispositivo.  
"b" - o Direito de greve será exercido na  
forma e condições estabelecidas em lei". 
Justificativa: 
Da mesma forma que os direitos individuais devem ceder aos direitos coletivos, os direitos de certos 
segmentos profissionais devem ceder aos interesses maiores da sociedade em geral. Não será justo 
que por causa de conflitos setorizados toda a população sofra paralisação de atividades que são 
vitais para o bom funcionamento da vida comunitária. Por outro lado, não se pode esquecer que se a 
greve é um direito o trabalho também o é inclusive consagrado na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Logo, se uma minoria não deseja participar de um movimento paredista, esta liberdade há 
de ser respeitada, porque a greve não deve ser produto de uma decisão de cúpula de lideranças 
sindicais, mas sim fruto de um movimento consciente e participativo dos trabalhadores. 
Todas estas questões e outras oriundas da matéria devem ser reguladas pela legislação ordinária. O 
objetivo é manter o direito de greve dentro do sistema de disciplina jurídica que caracteriza a 
conquista maior da civilização, para que a liberdade e o direito de uns não sejam totalmente 
excludentes das liberdades e direitos assegurados a tantos outros. 
Parecer:   
   O que a Emenda propõe coincide com o nosso parecer, dado à Emenda 1p14326-8, no 
reconhecimento do exercício do direito de greve e na supressão das alíneas "d", "e", "f" e "g".  
No mais, diverge daquele posicionamento.  
Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15190 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Inciso V, do artigo 17  
Dê-se a seguinte redação ao inciso V, do  
artigo 17, do Projeto de Constituição, com a  
modificação da letra "b", e a supressão das demais letras:  
"V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA  
a) é livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) o direito de greve é exercido no âmbito  
das leis que a regulamentam." 
Justificativa: 
Entendemos, ser a greve um direito legitimo do trabalhador. A greve universalmente é usada como 
instrumento de pressão a fim de obter-se, através dessa manifestação, as reivindicações pretendidas 
pela classe obreira. 
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E como tal, sendo um instrumento de pressão, em todo o mundo é regulamentado em lei. A 
importância da regulamentação, em lei, de qualquer instrumento de pressão é indiscutível, uma vez 
que, a sociedade democrática exige o princípio da isonomia, como regra a ser cumprida por todos. 
A fim de corroborar nosso entendimento, tomamos a liberdade de citar o texto da Constituição 
Italiana, da qual copiamos literalmente a modificação supra mencionada. A constituição da França, 
em seu preâmbulo, reza textualmente. 
“O direito de greve exerce-se nos termos das leis que o regulamentam” A Constituição Espanhola em 
seu art. 28, item 2, reza. 
“Se reconhece o direito a greve dos trabalhadores para a defesa de seus interesses. A lei que 
regulamentou o exercício desse direito estabelecerá as garantias precisas para assegurar o 
funcionamento dos serviços essenciais à comunidade”. 
A Constituição Federal da Confederação Suíça em seu art. 34 “Ter”, reza textualmente. 
Continuação da JUSTIFICATIVA de sugestão de emenda modificativa e supressiva ao inciso V, artigo 
17. 
“A Confederação tem o direito de legislar. Quanto às relações entre entidades patronais e 
empregados ou operários, nomeadamente quanto à regulamentação em comum das questões que 
interessam à empresa e à profissão”. 
A Constituição da República da Venezuela em seu art. 92 reza textualmente. 
“Os trabalhadores têm o direito de greve, de acordo com as condições que a lei fixar. Nos serviços 
públicos, esse direito será exercido nos casos que a lei determinar”. 
Percebe-se claramente, que povos civilizados, desenvolvidos, respeitam o direito a greve, mas esse 
direito é regulamentado por legislação ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda harmoniza-se em parte com os parâmetros por nós explicitados no parecer à Emenda 
1p14326-8, merecendo acolhimento parcial.  
 
   
   EMENDA:15291 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Os dispositivos  
relativos à participação obrigatória dos  
trabalhadores nos lucros e no capital das empresas  
(artigo 13, inciso XIII); à estabilidade no  
emprego, após 90 dias de vigência do contrato de  
trabalho (artigo 13, inciso I); à jornada semanal  
de 40 horas (artigo 13, inciso XV); à greve  
irrestrita (artigo 17, inciso V, letra "b"); ao  
pagamento em dobro de horas extras, permitidas  
apenas em caso de força maior (artigo 13, inciso  
X); à cogestão (artigo 17, inciso IV, letra "n");  
às férias em dobro (artigo 13, inciso XVIII) e à  
gratificação natalina (artigo 13, inciso IX) do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Estes dispositivos dizem respeito exclusivamente às relações de trabalho entre empregados e 
empregadores e entram em pormenores regulamentares que devem ser objeto da lei ordinária e das 
negociações coletivas. 
Sendo assim, esses dispositivos são absolutamente incompatíveis com o texto constitucional, que 
deve assegurar os direitos e as obrigações de natureza trabalhista e à eficácia do direito do trabalho, 
não podendo descer às situações individualizadas, que devem ser reguladas pela legislação 
ordinária. 
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Parecer:   
 Acolhemos, em parte, a Emenda quanto à supressão das disposições assinaladas pelo Autor.  
Aprovada parcialmente.  
 
   
   EMENDA:15504 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Inciso V, do Artigo 17, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pelo seguinte dispositivo:  
A MANIFESTAÇÃO COLETIVA  
a) é livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podendo a Lei estabelecer outras exceções;  
c) as entidades representativas dos  
trabalhadores, na hipótese de greve, definirão os  
serviços essenciais e indispensáveis a serem  
mantidos para o atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade;  
a manifestação de greve, enquanto perdurar,  
não acarreta a suspensão dos contratos de trabalho  
ou da relação de emprego público;  
a Lei não poderá restringir ou condicionar o  
exercício dessa liberdade ao cumprimento de  
deveres ou ônus;  
f) em caso algum a paralisação coletiva do  
trabalho será considerada, em si mesma, um crime. 
Justificativa: 
A proposta que apresentamos, ajusta a disposição ao interesse da Classe Trabalhadora. 
Parecer:   
   Em alguns pontos a presente Emenda propõe normas coincidentes com as que definimos no 
parecer à Emenda 1p14326-8 e, em outros, divergentes.  
Coincide a declaração da liberdade do direito de greve, a competência dos trabalhadores para 
decidirem sobre a oportunidade e o âmbito de interesse a depender por meio da paralização e a 
necessidade de que sejam preservados os serviços essenciais.  
Mas diverge quando atribui aos próprios trabalhadores a incumbência de zelar pela continuidade dos 
serviços essenciais e quando propõe a subsistência de várias normas que afastamos, como as das 
alíneas "e" "f" e "g", do item V, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:15583 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
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Texto:   
 Substituam-se os arts. 300 a 326 pelos seguintes remunerando-se os demais.  
 [...] 
Art. 304 - As normas de valorização do  
trabalho obedecerão aos seguintes princípios, além  
de outros que visem a melhoria de condição social  
dos trabalhadores.  
I - salário mínimo capaz de satisfazer as  
suas necessidades normais e as de sua família.  
II - não discriminação ou distinção, exclusão  
ou preferência em motivos de raça, cor, sexo,  
religião, opinião política, ascendência nacional  
ou origem social, com igualdade de oportunidades  
de tratamento no emprego ou no exercício de profissão.  
Não se considera distinção as preferências  
baseada nas qualificações exigidas para a função  
ou cargo, nem nas normas concernentes a  
racionalização do trabalho.  
III - integração na vida e no desenvolvimento  
da empresa;  
IV - duração semanal do trabalho não  
excedente a 48 horas, com intervalo para descanso,  
salvo casos excepcionalmente previstos;  
V - repouso semanal remunerado e nos feriados civis;  
VI - férias anuais remuneradas;  
VII - medicina e segurança do trabalho;  
VIII - a proibição de qualquer trabalho a  
menores de 12 anos. A Lei definirá quais as  
atividades que não devem ser exercidas por razões  
de saúde e de moral;  
IX - condições especiais de trabalho à gestante;  
X - ao trabalho injustamente despedido, não  
optante do FGTS, terá direito à indenização pelo  
seu tempo de trabalho;  
XI - previdência social casos de doença,  
invalidez, velhice e morte, como proteção adequada  
contra acidente de trabalho, bem como assistência  
sanitária, hospitalar e médica preventiva;  
XII - aposentadoria, com salário compatível,  
conforme o que for estabelecido em lei;  
XIII - a organização sindical é livre,  
ficando restritas quaisquer contribuições aos  
respectivos associados;  
XIV - reconhecimento da concessão coletiva com  
instrumento adequado ao estabelecimento, de  
condições de trabalho e estímulo aos processos de  
negociações;  
XV - reconhecimento do direito de greve,  
ficando o seu exercício dependente da manutenção  
de serviço essenciais à comunidade definidos em lei.  
§ Único - nenhuma prestação de serviço de  
assistência ou benefícios compreendidos na  
previdência social será criada, majorada ou  
estendida sem a correspondente e vinculada fonte  
de custeio total.  
[...] 
Justificativa: 
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A presente SUGESTÃO é fruto do resultado do IV Congresso Nacional das Associações Comerciais 
realizado em Brasília, nos dias 26 a 28 de abril último, sob o patrocínio da Confederação e promoção 
da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal. 
Buscamos nesse trabalho dois trechos que reproduzimos como justificativa desta proposição. 
“Buscaram, na apresentação das teses e indicações, formular propostas que pudessem contribuir 
para a construção de uma sociedade pluralista, mais aberta, mais justa com igualdade de 
oportunidade, concentrada no respeito ao indivíduo e à liberdade, enfatizando-se que é democracia 
política, como guardião da liberdade que há de assegurar e estimular a realização do progresso 
através da economia de mercado, afastando a onisciência tecnocrática das concessões tuteladas do 
Estado. 
Nesta perspectiva, avultou a imperiosa necessidade de uma posição mais consistente e mais eficaz, 
na defesa da liberdade em todos os níveis, tais como: liberdade de produzir, liberdade de investir, 
liberdade de prosperar, liberdade de votar e ser eleito pelo voto do povo”. 
Pretende-se pura e simplesmente consolidar princípios que vêm tornando duradoura a nossa ordem 
social, fazendo frente à sinistra demagogia que insiste em ameaçar a nossa segurança econômica.  
Parecer:   
   A r. emenda, que fere múltiplos aspectos dos capítulos da ordem econômica e social, sem dúvida 
tem contribuições significativas ao Substitutivo em elaboração. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:15616 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a alínea "a" do item V do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
O dispositivo, na forma como está redigido, poderá ensejar manifestações contrárias aos interesses 
da sociedade. A matéria deve ser reservada para a Lei Ordinária. 
Parecer:   
 No parecer à Emenda 1p14326-8, mostramos os parâmetros aos quais nos ateremos, na 
preceituação constitucional do exercício do direito de greve. Ali não consta a norma da alínea "a", do 
item V, do art.17, do Projeto, razão por que acolhemos a presente proposta de sua supressão.  
 
   
   EMENDA:15617 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o texto da alínea "b" do item V  
do art. 17 pelo seguinte:  
"Art. 17 - ..................................  
V - ........................................  
b) é reconhecido o direito de greve cujo  
exercício a Lei regulará, dispondo, inclusive,  
sobre a manutenção dos servidores essenciais à  
comunidade." 
Justificativa: 
Não paira dúvida a respeito da necessidade de reconhecimento constitucional do direito de greve, 
forma legítima e democrática de manifestação e reivindicação dos trabalhadores. Mas, como 
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qualquer direito, o direito de greve tem de sofrer restrições constitucionais para que outros direitos 
fundamentais não fiquem comprometidos ou venham a perecer. 
Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, definindo a oportunidade de seu exercício e o âmbito 
de interesses a serem por meio dela defendias. A Lei, na defesa dos interesses e necessidades 
sociais, deve ainda especificar os serviços essenciais que não podem ser paralisados em razão de 
greve. 
Parecer:   
   A Emenda harmoniza-se em parte com os parâmetros por nós explicitados no parecer à Emenda 
1p14326-8, merecendo acolhimento parcial.  
 
   
   EMENDA:15620 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a alínea "e" do item V do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
O dispositivo interfere no direito de o empregador manter ou não no seu quadro de pessoal os 
empregados que desejar, criando forma de estabilidade. 
Parecer:   
   Por considerarmos que se trata de matéria própria da lei ordinária, excluímos dos preceitos 
constitucionais atinentes ao exercício do direito de greve, a norma da alínea "e", do inciso V, do art. 
17, do Projeto.  
Essa supressão a presente Emenda também propõe.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15621 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir a alínea "f" do item V do art. 17 do Projeto 
Justificativa: 
Não paira dúvida a respeito da necessidade de reconhecimento constitucional do direito de greve, 
forma legítima e democrática de manifestação e reivindicação dos trabalhadores. Mas, como 
qualquer direito, o direito de greve tem de sofrer restrições constitucionais para que outros direitos 
fundamentais não fiquem comprometidos ou venham a perecer. 
Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, definindo a oportunidade de seu exercício e o âmbito 
de interesses a serem por meio dela defendias. A Lei, na defesa dos interesses e necessidades 
sociais, deve ainda especificar os serviços essenciais que não podem ser paralisados em razão de 
greve. 
Parecer:   
   A proposta de exclusão da norma da alínea "f", do item V, do item V, do art. 17, do Projeto, feito 
nesta Emenda, coincide com o que havíamos deliberado e que consta do mesmo feito no  
parecer à Emenda 1p14326-8.  
Pela aprovação.  
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   EMENDA:15622 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir a alínea "g" do item V do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
O dispositivo poderá ensejar a prática de atos capituláveis na lei penal que ficarão impunes em nome 
do ato de greve. 
Parecer:   
   Em nosso parecer à Emenda 1p14326, onde demos os preceitos aproveitados a respeito do 
exercício do direito de greve, suprimimos a norma da alínea "g", do item V, do art. 17, do  
Projeto.  
É o que também propõe esta Emenda.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15690 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b" do item V do art. 17 do  
projeto de Constituição, elaborado pela Comissão  
de Sistematização, a seguinte redação, suprimindo-  
se a letra "c" do mesmo item:  
"b) é reconhecido o direito de greve cujo  
exercício a lei regulará dispondo inclusive, sobre  
a manutenção dos serviços essenciais à  
comunidade;". 
Justificativa: 
As letras “b” e “c” do item V do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, estabelecem como direitos de manifestação coletiva: 
b) “é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o âmbito de 
interesses que deverão por meio dela defender, excluída a iniciativa de empregadores, não podendo 
a lei estabelecer outras exceções, 
c) na hipótese de greve, as organizações de classe adotarão as providências que garantam a 
manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade”. 
Não paira dúvida a respeito da necessidade de reconhecimento constitucional do direito de greve, 
forma legítima e democrática de manifestação e reivindicação dos trabalhadores. Mas, como 
qualquer direito, o direito de greve tem de sofrer restrições constitucionais para que outros direitos 
fundamentais não fiquem comprometidos ou venham a perecer. 
Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, definindo a oportunidade de seu exercício e o âmbito 
de interesses a serem por meio dela defendias. A Lei, na defesa dos interesses e necessidades 
sociais, deve ainda especificar os serviços essenciais que não podem ser paralisados em razão de 
greve. 
Parecer:   
   A Emenda harmoniza-se em parte com os parâmetros por nós explicitados no parecer à Emenda 
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1p14326-8, merecendo acolhimento parcial.  
 
   
   EMENDA:15774 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "a" do item V do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Dispõe o dispositivo cuja supressão é proposta como direito de manifestação coletiva: 
a) “é livre a manifestação coletiva em defesa de interesses grupais, associativos e sindicais”. 
O dispositivo, da forma como está redigido, poderá ensejar manifestações contrárias aos interesses 
da sociedade. A matéria deve ser reservada para a lei ordinária. 
Parecer:   
 No parecer à Emenda 1p14326-8, mostramos os parâmetros aos quais nos ateremos, na 
preceituação constitucional do exercício do direito de greve. Ali não consta a norma da alínea "a", do 
item V, do art.17, do Projeto, razão por que acolhemos a presente proposta de sua supressão.  
 
   
   EMENDA:15775 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "f" do item V do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O item V, letra “f”, do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, estabelece como direito a manifestação coletiva. 
f) “a lei não poderá restringir ou condicionar o exercício dessa liberdade ao cumprimento de deveres 
ou ônus, salvo o disposto nas alíneas “c” e “d” deste item”. 
Não paira dúvida a respeito da necessidade de reconhecimento constitucional do direito de greve, 
forma legítima e democrática de manifestação e reivindicação dos trabalhadores. Mas, como 
qualquer direito, o direito de greve tem de sofrer restrições constitucionais para que outros direitos 
fundamentais não fiquem comprometidos ou venham a perecer. 
Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, definindo a oportunidade de seu exercício e o âmbito 
de interesses a serem por meio dela defendias. A Lei, na defesa dos interesses e necessidades 
sociais, deve ainda especificar os serviços essenciais que não podem ser paralisados em razão de 
greve. 
Parecer:   
   A proposta de exclusão da norma da alínea "f", do item V, do item V, do art. 17, do Projeto, feito 
nesta Emenda, coincide com o que havíamos deliberado e que consta do mesmo feito no parecer à 
Emenda 1p14326-8.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15776 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "g" do item V do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O item V, letra “g”, do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação da Assembleia Nacional 
Constituinte, prevê como direito a manifestação coletiva: 
g) “em caso algum a paralização coletiva do trabalho será considerada, em si mesma, um crime”. 
O dispositivo poderá ensejar prática de atos capituláveis na lei penal que ficarão impunes em nome 
do ato de greve. 
Parecer:   
   Em nosso parecer à Emenda 1p14326, onde demos os preceitos aproveitados a respeito do 
exercício do direito de greve, suprimimos a norma da alínea "g", do item V, do art. 17, do Projeto.  
É o que também propõe esta Emenda.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15903 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Suprimir a alínea "c" do item V do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
Não paira dúvida a respeito da necessidade de reconhecimento constitucional do direito de greve, 
forma legítima e democrática de manifestação e reivindicação dos trabalhadores. Mas, como 
qualquer direito, o direito de greve tem de sofrer restrições constitucionais para que outros direitos 
fundamentais não fiquem comprometidos ou venham a perecer. 
Por isso é que a lei deve regulamentar a greve, definindo a oportunidade de seu exercício e o âmbito 
de interesses a serem por meio dela defendias. A Lei, na defesa dos interesses e necessidades 
sociais, deve ainda especificar os serviços essenciais que não podem ser paralisados em razão de 
greve. 
Parecer:   
 No parecer à Emenda 1p14326-8, demos nosso posicionamento a respeito do exercício do direito de 
greve. A alínea "c", do item V, do art. 17, do Projeto foi aproveitada, com alteração do texto.  
A Emenda pede a supressão daquela alínea.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:16051 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 13 do projeto de Constituição -  
parte relativa aos Direitos Sociais (Capítulo II  
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do Título II) - a seguinte redação:  
"Art. 13. Ao trabalhador são assegurados os  
seguintes direitos, além de outros que visem a  
melhoria de sua condição social:  
I - justo salário mediante:  
a) proibição de diferença de remuneração em  
razão de sexo, raça, cor, estado civil ou  
deficiência física;  
b) salário mínimo capaz de satisfazer as suas  
necessidades normais e as de sua família;  
c) remuneração do trabalho noturno superior à  
do diurno.  
II - direito ao descanso através de:  
a) duração diária do trabalho não excedente  
de oito horas, salvo casos previstos em lei ou  
contratos coletivos, com remuneração maior;  
b) repouso semanal remunerado;  
c) férias anuais remuneradas;  
III - proteção à saúde mediante:  
a) normas de higiene e segurança do trabalho;  
b) previdência social;  
c) leis que o amparem nos casos de acidentes  
de trabalho.  
IV - estabilidade no emprego, com indenização  
ao trabalhador despedido ou fundo de garantia de  
tempo de serviço equivalente;  
V - direito de associação através de:  
a) livre criação de sindicatos;  
b) filiação no seu sindicato, facultativa;  
c) fixação, pela lei, dos critérios de  
representatividade havendo no mesmo setor ou base  
territorial mais de um sindicato;  
VI - greve, salvo nos serviços públicos e  
atividades essenciais, punível o abuso de direito  
com as reparações civil e penais previstas em lei.  
§ 1o. Aplicam-se aos sindicatos patronais, no  
que couber, as mesmas regras previstas para os de  
trabalhadores.  
§ 2o. É reconhecido aos empregadores o "lock-out"." 
Justificativa: 
Os direitos e garantias dos trabalhadores abrangem uma ampla lista de conquistas, como salário 
justo, direito ao descanso ou repouso remunerado, estabilidade no emprego ou fundo de garantia 
equivalente, direito de associação, greve etc. 
Parecer:   
   A sugestão de suprimir determinados incisos, deve ser atendida, em parte, a fim de se eliminar 
aqueles dispositivos que não consubstanciam matéria constitucional.  
Dentro dessa ótica, estamos acolhendo várias alterações que contribuirão para o aprimoramento do 
capítulo "Dos direitos sociais". Ao nosso ver, os princípios que nele deverão figurar não podem ser 
protecionistas e muito menos facciosos.  
Objetivam, unicamente, estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação positiva que 
conduza a uma integração de interesses de ambas as partes, isto é, patrão e empregado.  
Finalmente, o fato de não termos aproveitado totalmente o conteúdo da presente emenda, reflete a 
nossa preocupação em elaborarmos um texto que espelhe um consenso a ser extraído das milhares 
de sugestões encaminhadas a esta Comissão. 
   
   EMENDA:16087 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "e" do item V do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Estabelece a letra “e” do item V do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob a apreciação do 
Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, como direito de manifestação coletiva: 
e) “a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarretará a suspensão dos contratos de 
trabalho ou da relação de emprego público”. 
O dispositivo interfere no direito de o empregador manter ou não no seu quadro de pessoal os 
empregados que desejar, criando forma de estabilidade. 
Parecer:   
   Por considerarmos que se trata de matéria própria da lei ordinária, excluímos dos preceitos 
constitucionais atinentes ao exercício do direito de greve, a norma da alínea "e", do inciso V, do art. 
17, do Projeto.  
Essa supressão a presente Emenda também propõe.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:16183 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II - Dos Direitos Sociais -  
a seguinte redação.  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
Art. 13 A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que visem à melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo legal capaz de satisfazer  
as necessidades normais do trabalhador e as de sua  
família;  
II - salário-família para os seus dependentes;  
III - proibição de diferença de salário e de  
critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivo de raça, sexo, religião, opinião política,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física ou condição social;  
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
V - duração de trabalho não superior a  
quarenta e cinco horas semanais, não excedendo de  
oito horas diárias e intervalo para descanso,  
salvo casos especiais previstos em lei;  
VI - repouso remunerado, de preferência aos  
domingos, e nos feriados civis e religiosos, de  
acordo com a tradição local;  
VII - férias anuais renumeradas e décimo-  
terceiro salário por cada ano de trabalho;  
VII - higiene e segurança do trabalho;  
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas  
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visando a eliminar ou a reduzir ao mínimo a  
insalubridade nos locais de trabalho;  
X - proibição de trabalho em indústria  
insalubres e de trabalho noturno e menores de  
dezoito anos, e de qualquer trabalho menores de  
doze anos;  
XI - descanso remuneração da gestante, antes  
e depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez, até noventa  
dias após o parto;  
XII - admissão mínima de dois terços de  
empregados brasileiros em todos os  
estabelecimentos, salvo nas microempresas e nas de  
cunho estritamente familiar;  
XIII - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
de trabalhador, ou entre os profissionais  
respectivos;  
XIV - integração na vida e no desenvolvimento  
da empresa, com participação nos lucros, e,  
excepcionalmente, na gestão, segundo critérios  
objetivos fixados em lei;  
XV - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido, ou fundo de garantia  
equivalente;  
XVI - vedação de prescrição no curso da  
relação de emprego;  
XVII - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e incentivo à negociação coletiva;  
XVIII - aposentadoria voluntária, após vinte  
anos de serviço, com proventos proporcionais à  
contribuição.  
XIX - greve, observação o disposto no artigo 3o.  
XX - seguro-desemprego, em caso de desemprego  
involuntário.  
Art. 14 A associação profissional ou sindical  
é livre. Ninguém será obrigado, por lei, a  
ingressar em sindicato, nem nele permanecer ou  
para ele contribuir. É assegurada a pluralidade da  
representação.  
Art. 15 Para o exercício do direito de greve  
serão tomadas providências e garantias que  
assegurem a manutenção dos serviços essenciais à  
comunidade, definidos em lei.  
§ 1o. A não observância do disposto no caput  
deste artigo justificará a rescisão do contrato de  
trabalho por justa causa.  
§ 2o. As categorias profissionais dos  
serviços essenciais que deixarem de recorrer ao  
direito de greve farão jus aos benefícios obtidos  
pela categorias análogas.  
§ 3o. Será responsabilidade civil e  
criminalmente o indivíduo ou entidade que causar  
dano à propriedade, ou incitar terceiros a fazê-lo,  
a pretexto de manifestação grevista.  
§ 4o. A greve só poderá ser declarada depois  
de exauridos todos os meios de negociação e se  
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aprovada por um quinto da categoria profissional  
ou sindical. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda traz em seu bojo contribuições valiosas que deverão ser incorporadas ao 
Projeto, ainda que não totalmente.  
Estamos conscientes que os princípios que devem figurar neste capítulo não podem ser 
protecionistas e muito menos, facciosos. Por outro lado, temos que expungir do texto disposições 
que, pela sua natureza, podem e deverão ser implementadas pela legislação ordinária ou pelas 
negociações coletivas.  
Finalmente, é nossa preocupação constante refletir o consenso resultante da análise de milhares de 
emendas encaminhadas a esta Comissão.  
 
   
   EMENDA:16456 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 17, item V, a seguinte redação:  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) É livre a greve, salvo nas atividades cuja  
paralização prive a sociedade de utilidade  
básicas, essenciais e indispensáveis, para as quais  
não haja bens ou serviços alternativos. A lei  
definirá estas atividades e estabelecerá que os  
benefícios obtidos por categorias afins se  
estendam às que ficarem privadas do direito de greve.  
c) A manifestação de greve, enquanto  
perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos  
de trabalho ou da relação de emprego público;  
d) Ressalvado o disposto na letra "b" a lei  
não poderá condicionar o exercício do direito de  
greve impondo ônus, deveres ou restrições que lhe  
afetem o exercício.  
e) Em caso algum a paralização coletiva do  
trabalho será considerada, enquanto tal e em si  
mesma, um crime. 
Justificativa: 
Há certas atividades, como as de manutenção da segurança pública, extinção de incêndio, coleta de 
lixo, serviços médicos, transporte coletivo, refino e distribuição de combustível etc. cuja paralização 
coloca em risco toda a sociedade e pode acarretar danos generalizados e perdas de vidas. As 
categorias sociais que os desempenham, se não forem excepcionadas do direito de greve, poderão, 
para defesa de seus interesses privados, por mais respeitáveis que sejam submeter à suas 
reivindicações e conveniências a totalidade do corpo social, isto é, sujeitar todas as categorias sociais 
aos interesses de um único segmento. É razoável, portanto, que se previnam estes graves 
inconvenientes. Entretanto, é necessário compensar a perda deste poderoso instrumento – o direito 
de greve – que muitas vezes é indispensável para fazer valer justas reivindicações. Daí a formula 
proposta estender, aos que fiquem privados do direito de greve, os benefícios obtidos por categorias 
afins não sujeitas a tal restrição. 
Parecer:   
   Esta Emenda pretende que seja dada uma nova redação a todo o item V, do art. 17 do Projeto.  
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Os parâmetros de nosso posicionamento com respeito ao exercício do direito de greve forma 
oferecidos no parecer à Emenda 1p14326-8.  
Da comparação dos dois enfoques, vê-se que há coincidência em alguns pontos e discrepância em 
outros.  
De acordo com os pontos onde há coincidência, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:16846 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   - Dê-se às alíneas "a", "b" e "c" do inciso V  
do art. 17 a seguinte redação, suprimindo-se as demais:  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de temas de interesse nacional e sindical, bem  
como a paralização coletiva do trabalho, nos  
termos capitulados em Lei.  
b) O exercício do direito de greve, conforme  
previsto em lei, não acarreta a suspensão dos  
contratos de trabalho ou a relação de emprego  
público.  
c) O abuso em manifestação de greve enseja a  
cominação de responsabilidade penal, civil e  
administrativa. 
Justificativa: 
A nova redação busca aumentar a clareza do texto, eliminando-se a possibilidade de entendimento 
ambíguo. 
Além disso, procurou-se alterar alguns pontos, que, se mantidos, transformariam a Carta Magna na 
instituidora da desordem social. 
Entre esses pontos, merece citação o disposto na alínea “b” que permite que os interesses de alguns 
se sobreponham aos da comunidade no que se refere à manutenção de atividades essenciais à 
própria sobrevivência. Não estaria aqui configurado um atentado contra os direitos individuais e 
coletivos? 
O texto proposto (alínea “c”) atribui às organizações de classe a responsabilidade pela manutenção 
dos serviços indispensáveis à Segurança da Comunidade. 
Quais são esses serviços? Em matéria de transportes, de serviços médicos, de reabastecimento de 
veículos automotores e outros, quais seriam os limites de atividade a serem mantidos? 
Parece-nos, ainda, que se deva remeter à legislação ordinária a capitulação dos parâmetros e limites 
balizadores de manifestação coletiva e do exercício do direito de greve. 
Parecer:   
   Esta Emenda propõe novas redações para as alíneas "a", "b" e "c", do item V, do art. 17, do Projeto 
e a supressão das demais.  
O parâmetro comparativo para aferição da aprovação ou rejeição é o nosso parecer dado à Emenda 
1p14326-8.  
Segundo este parecer, alguns pontos da presente proposta são coincidentes e outros divergentes.  
Somos pela aprovação parcial, referente às normas aqui propostas que também se encontram no 
parecer mencionado.  
 
   
   EMENDA:16855 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Substituam-se os Capítulos I e III, do Título II, pelo seguinte:  
Art. 1o. - "A Constituição assegura aos  
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País  
a inviolabilidade de direitos e garantias  
individuais concernentes ao disposto neste artigo".  
§ 1o. - Todos são iguais perante a lei, que  
punirá como crime qualquer discriminação  
atentatória aos direitos humanos.  
§ 2o. - Ninguém será prejudicado ou  
privilegiado em razão do nascimento, raça, cor,  
sexo, trabalho rural ou urbano, religião,  
convicções políticas ou filosóficas, deficiência  
física ou mental e qualquer particularidade ou  
condição social.  
§ 3o. - Ninguém será obrigado a fazer ou não  
alguma coisa, senão em virtude da lei.  
§ 4o. - A lei não prejudicará o direito  
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  
§ 5o. - A lei não poderá excluir da  
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito.  
§ 6o. - Todos têm direito à vida, à  
existência digna, à integridade física e mental, à  
preservação de sua honra, reputação e imagem pública.  
Parágrafo único. - A tortura, a qualquer  
título, constitui crime inafiançável e  
insusceptível de anistia e prescrição.  
§ 7o. - Todos têm o direito de acesso às  
referências e informações a seu respeito,  
registradas por entidades públicas ou  
particulares, podendo mediante procedimento  
judicial sigiloso ser vedado o registro  
informático sobre convicções pessoais, atividades  
políticas ou vida privada, ressalvado o  
processamento de dados não identificados para fins  
estatísticos.  
§ 8o. - Ninguém pode ser impedido de  
locomover-se no território nacional e de, em  
tempos de paz, entrar com seus bens no País,  
nele permanecer ou dele sair, respeitados os  
preceitos da lei.  
§ 9o. - É livre manifestação de pensamento,  
de crença religiosa e de convicções filosóficas e  
políticas. Não sendo permitido o incitamento à  
guerra, à violência ou à discriminação de qualquer  
espécie.  
§ 10. - É garantido o direito à prática do  
culto religioso, respeitado a dignidade da pessoa.  
§ 11. - É assegurado o direito de eleger  
imperativo de consciência para eximir-se da  
obrigação do serviço militar, salvo em tempo de  
guerra.  
§ 12. - Todos têm o direito a procurar,  
receber, redigir, imprimir e divulgar informações  
corretas, opiniões e ideias, sendo assegurada a  
pluralidade das fontes e proibido o monopólio  
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estatal ou privado dos meios de comunicação.  
§ 13. - Os abusos que se cometerem pela  
imprensa e outros meios de comunicação serão  
punidos na forma da lei.  
§ 14. - A publicação de livros e periódicos  
não dependerá de licença do Poder Público.  
§ 15. - É garantida a expressão da atividade  
intelectual, artística, científica e a de  
organização de técnicas econômicas e  
administrativas.  
§ 16. - Aos autores pertence o direito  
exclusivo à publicação de suas obras,  
transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei  
determinar.  
§ 17. - Assegurar-se ao inventor o  
privilégio temporário para a utilização e  
comercialização do invento, protegendo-se  
igualmente a propriedade das marcas de industrias  
e comércios e a exclusividade do nome comercial,  
nos termos da Lei.  
§ 18. - Todos têm direito ao lazer e à  
utilização criadora do tempo liberado ao trabalho  
e ao descanso.  
§ 19. É assegurado o direito à educação,  
como iniciativa da comunidade de dever do Estado,  
e o livre acesso ao patrimônio cultural.  
§ 20. É assegurado a todos o direito à  
saúde, como iniciativa da comunidade e dever do  
Estado.  
§ 21. - Todos podem reunir-se livre e  
pacificamente, não intervindo a autoridade  
pública, senão para manter a ordem e assegurar os  
direitos e garantias individuais.  
§ 22. - É garantida a liberdade de  
associação para fins lícitos, não podendo nenhuma  
associação ser compulsoriamente suspensa ou  
dissolvida, senão em virtude de sentença judiciária.  
§ 24o. - É assegurado o direito à  
propriedade, respeitando a sua função social.  
Parágrafo único. - Nos casos de  
desapropriação por necessidade ou utilidade  
pública, ou por interesse social, é assegurada aos  
desapropriados prévia e justa indenização em dinheiro.  
§ 25. - É garantido o direito de herança.  
§ 26. - É livre o exercício de qualquer  
trabalho, ofício ou profissão, observadas as  
condições de capacidade que a lei estabelecer.  
§ 27. - É assegurado o direito de greve.  
§ 28. - A lei assegurará a individualização  
da pena e da sua execução, dentro de um regime  
definido, de respeito a pessoa humana.  
§ 29. - Não haverá prisão civil por dívida,  
salvo nos casos de obrigação alimentar e de  
depositário infiel, inclusive de tributos  
recolhidos ou descontados de terceiro.  
§ 30. - Todos têm o direito a meio ambiente  
sadio e em equilíbrio ecológico, à melhoria da  
qualidade de vida, à preservação da paisagem e da  
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identidade histórica da coletividade e da pessoa.  
§ 31. - A casa é o asilo inviolável da  
pessoa, nele ninguém poderá penetrar ou  
permanecer, senão com o consentimento do morador  
ou por determinação judicial, salvo em caso de  
flagrante delito, ou para acudir vítima de crime  
ou desastre.  
§ 32. - É inviolável o sigilo da  
correspondência e das comunicações em geral,  
salvo autorizado da justiça, nos casos previstos  
em lei, por necessidade de investigação criminal.  
§ 34. - Nenhum tributo será instituído ou  
aumentado sem lei que o estabeleça, reservando-se  
o determinado nesta Constituição.  
§ 35. - Não há crimes sem lei anterior que o  
defina, nem pena sem prévia comunicação legal. A  
lei penal retroagirá quando beneficiar o réu.  
§ 36. - Ninguém será preso senão em  
flagrante delito ou por ordem escrita e decisão  
fundamentada da autoridade competente, nos casos  
expressos em lei.  
§ 37. - A prisão e o local em que se  
encontre o preso logo comunicados à família ou à  
pessoa por ele indicada.  
§ 38. - Ninguém será processado nem  
sentenciados, senão pela autoridade competente e  
na forma da lei anterior.  
§ 39. - Presume-se inocente todo acusado,  
até que haja declaração judicial de culpa.  
§ 40. - Dar-se habeas corpus sempre que  
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer  
violência ou coação em sua liberdade de locomoção,  
por ilegalidade ou abuso de poder.  
§ 41. - Conceder-se a mandato de segurança  
para proteger direito líquido e certo não  
amparado, por habeas corpus seja qual for a  
autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso  
de poder.  
§ 42. - Qualquer cidadão, o Ministério  
Público e as pessoas jurídicas qualificadas em  
leis serão parte legítima para pedir a anulação de  
atos lesivo ao patrimônio público ou de entidade  
de que participe o Estado, bem como de privilégios  
indevidos concedidos a pessoa física ou jurídica.  
§ 43. - É assegurado o direito de  
representação ao Poderes Públicos contra  
ilegalidade ou abuso de poder, e de petição para  
defesa de quaisquer interesses legítimos,  
independendo a representação e a petição do  
pagamento de taxas ou da garantia de instância.  
§ 43. - A lei assegurará rápido andamento  
dos processos nas repartições públicas e da  
administração direta e indireta, facultará ciência  
aos interessados dos despachos e das informações  
que as eles se refiram, garantirá a expedição das  
certidões requeridas para a defesa dos direitos e  
para esclarecimento de negócios administrativos,  
ressalvados quanto aos últimos, aos casos em que o  
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interesse público impuser sigilo, conforme decisão  
judicial.  
§ 44. - Os ofendidos têm direito à resposta  
pública, garantida a sua veiculação nas mesmas  
condições do agravo sofrido, sem prejuízo da  
indenização dos danos ilegitimamente causados.  
§ 45. - A lei assegurará aos litigantes  
plena defesa com todos os recursos a ela inerentes.  
§ 46. - A instrução nos processos criminais  
e nos civis contenciosos será contraditória.  
§ 47. - Não haverá foro privilegiado, nem  
juízes ou tribunais de exceção.  
§ 48 - É mantida a instituição do júri, com a  
organização que lhe der a lei.  
§ 49. - Todos os necessitados têm direito à  
justiça e à assistência judiciária pública, a  
União e ao Estado.  
§ 49. - Não será concedida a extradição de  
estrangeiros por crime político ou de opinião, ou  
quando houver razões para presumir, nas  
circunstâncias que o julgamento do extraditando  
será influenciado por suas convicções.  
§ 50. - Têm direito de asilo os perseguidos  
em razão de suas atividades e convicções  
políticas, filosóficas ou religiosas, bem como  
pela defesa dos direitos consagrados nesta  
Constituição.  
Art. 2o. - A especificação dos direitos e  
garantias expressos nesta Constituição não exclui  
outros direitos e garantias decorrentes do regime  
e dos princípios que ela adota, ou das declarações  
internacionais de que o País será signatário. 
Justificativa: 
Há necessidade de um enunciado mais claro na matriz do Art. para que fique o texto Constitucional, 
nessa parte, tão significativa, com um introito obediente a nossa boa tradição Constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda, de autoria do nobre Constituinte Bonifácio de Andrada, adota nova sistemática 
redacional, com abrangência dos direitos e garantias individuais.  
Em sua primeira parte, consta a Emenda de um (1) artigo, o 1o., e de nada menos de 50 (cinquenta) 
parágrafos, e mais dois parágrafos únicos inseridos indevidamente.  
Um segundo artigo (art. 2o.), ressalva outros direitos e garantias que eventualmente tenham sido 
omitidos no artigo 1o. ou decorrentes de obrigações internacionais.  
Louvável sem dúvida, a contribuição do ilustre parlamentar, cumprindo ressaltar que as propostas 
contidas na Emenda já estão contempladas, com as devidas adaptações redacionais, ao texto a ser 
submetido à Assembleia Nacional Constituinte quando reunir-se em Plenário.  
Opinamos, assim pelo acolhimento da Emenda, com aprovação parcial, conforme o expresso acima. 
   
   EMENDA:16942 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "d", do inciso V, do art.  
17, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
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Assim está redigida a letra que se pretende a supressão: 
d) “os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis às penas da lei”. 
Evidentemente que o ilícito penal praticado pelo grevista que está previsto no Código Penal e o ilícito 
civil já está previsto no Código Civil, não havendo razão para o disposto. 
Na verdade, o que se pretende, de forma camuflada, é transformar a greve em si em ilícito penal e 
civil. O que se pretende é punir criminalmente e civilmente os dirigentes sindicais pela atuação 
grevista. 
Fixado o princípio a nível constitucional é só um passo se enquadrar a greve nos setores que venham 
ser considerados essenciais como ilícito penal e buscar-se simultaneamente desestabilizar a entidade 
sindical com pesadas penas financeiras. 
A supressão se impõe. 
Parecer:   
   Não contemplamos a norma da alínea "d", do item IV, do art.17, do Projeto, no conjunto de 
preceitos arrolados no parecer 1P14326-8.  
Isso é que propõe a Emenda.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:16953 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o texto constante no inciso V,  
letras "a" até "g", do artigo 17, pelo seguinte:  
"grave, competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e o âmbito de interesse que  
deverão por meio dela defender, bem como sobre as  
providências e garantias assegurada da  
continuidade dos serviços essenciais à comunidade." 
Justificativa: 
O texto proposto corresponde ao aprovado pela Comissão da Ordem Social, correspondendo mais 
fielmente ao princípio que deve ser adotado na questão da greve. 
Parecer:   
   A proposta da presente Emenda coincide em parte com os parâmetros por nós lançados no parecer 
à Emenda 1p14326-8, a exemplo da declaração de reconhecimento do exercício do direito de greve.  
Mas a nossa proposta envolve mais pontos que a Emenda não contempla.  
Portanto, somos pelo acolhimento parcial.  
 
   
   EMENDA:16954 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o texto constante no inciso V,  
letras "a" até "g" do art. 17, pelo seguinte:  
" - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação, sendo vedado às autorizações  
públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa militar esse direito; é  
proibido o locaute." 
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Justificativa: 
É preciso se garantir de forma precisa o direito de greve, não se permitindo qualquer intervenção das 
autoridades, inclusive judiciárias. Atualmente é o poder judiciário o principal braço do mecanismo de 
limitação do exercício do direito de greve. 
Parecer:   
   A proposta da presente Emenda coincide em parte com os parâmetros por nós lançados no parecer 
à Emenda 1p14326-8, a exemplo da declaração de reconhecimento do exercício do direito de greve e 
da vedação de interferência das autoridades públicas.  
Mas a nossa proposta envolve mais pontos, não contemplados na Emenda.  
Portanto, somos pelo acolhimento parcial.  
 
   
   EMENDA:17192 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO LYRA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a", do item V, do art.  
17 do Projeto. 
Justificativa: 
A alínea ora objeto de proposta de supressão estabelece que “é livre a manifestação coletiva em 
defesa de interesses grupais, associativos e sindicais”. Referida garantia já se acha implicitamente 
assegurada no item IV do art. 12, pois que este último dispositivo não limita o direito de livre 
manifestação de ideias, que é amplo, às pessoas físicas, mas, por óbvio, alcança as pessoas 
jurídicas de qualquer índole e regulamente constituídas. 
Não há razão, assim, para repetir-se, na alínea “a”, do item V, do art. 17 do Projeto, o que 
amplamente assegurado se acha no item IV do art. 12. 
Parecer:   
No parecer à Emenda 1p14326-8, mostramos os parâmetros aos quais nos ateremos, na 
preceituação constitucional do exercício do direito de greve.  
Ali não consta a norma da alínea "a", do item V, do art.17, do Projeto, razão por que acolhemos a 
presente proposta de sua supressão.  
 
   
   EMENDA:17647 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17 inciso V,  
alínea "d"  
A alínea "d" do inciso V do artigo 17, do  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 17. ..................................  
V - ........................................  
"d" os abusos cometidos por ocasião de  
greves ou manifestações coletivas, assim  
consideradas, além de outros que a Lei declare, a  
interrupção do livre trânsito de pessoas, veículos  
ou bens por quaisquer meios físicos ou  
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coercitivos, sujeitam os seus responsáveis às  
penas da Lei, por todas as consequências daí  
decorrentes, previsíveis ou imprevisíveis,  
desejadas ou não. 
Justificativa: 
O cerceamento à liberdade não deve ser incentivado, quer por omissão, quer por outros motivos. Daí 
a proposta dando definitiva abrangência no texto para salvaguardar essa liberdade dos que nada têm 
com a greve e daqueles que, direta ou indiretamente envolvidos no processo, queiram ou não 
trabalhar. Entretanto é demais importante a cristalinidade das consequências para todo aquele que 
envolvido em greve, não a administre dentro da ilegalidade, trazendo prejuízos a terceiros. Por isso a 
complementação da alínea. 
Parecer:   
   Não contemplamos a norma da alínea "d", do item V, do art. 17, do Projeto, na normatização do 
exercício direito de greve, conforme parecer à Emenda 1P14326-8.  
A Emenda preconiza a continuação do mencionado dispositivo, que, a nosso ver, é de lei ordinária, 
apenas que propõe alteração nele.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:17761 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva da alínea c do Inciso V  
do art. 17.  
Dê-se à alínea c do inciso V do art. 17 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
V - ........................................  
c) na hipótese de greve, as organizações de  
classe adotarão as providências que garantam a  
manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade e à continuidade das atividades que não  
possam sofrer interrupção, na forma da lei'. 
Justificativa: 
Em suma, a emenda ora apresentada mantém a ideia constante do Projeto de Comissão de 
Sistematização, apenas por não poder se entender o direito de greve como um direito absoluto que 
se sobreponha aos interesses da sociedade e às necessidades humanas, prescreve-se que a lei dê 
ao direito de greve regulação para que seu exercício não venha a se constituir em prejuízo para a 
população. 
Parecer:   
Optamos, conforme explicitado no parecer à Emenda 1p14326-8, pela adoção das providências 
conducentes à garantia da continuidade dos serviços essenciais à comunidade, mas não pelos 
próprios trabalhadores e sim pelas autoridades competentes.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:17882 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Substituam-se as letras "b", "c", "e" e "f"  
do item V do Artigo 17 do Projeto de Constituição,  
pela seguinte expressão:  
"É livre a greve, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A questão do direito de greve tem gerado muitas discussões entre as partes interessadas. Preferimos 
deferir a matéria à legislação ordinária, pois é descabido a Constituição detalhar todos os aspectos da 
questão, ditando esta, apenas, o princípio de que a greve é um direito do trabalhador. 
Parecer:   
Na elaboração de nosso substitutivo, excluímos dispositivos do Projeto que esta Emenda também 
propõe suprimir.  
E mantivemos outros que ela pretende eliminar, como é possível conferir no parecer à Emenda 
1p14326/8.  
Assim, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:18023 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, item V, alínea b  
Dê-se à alínea b do item V do Art. 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"É reconhecido o direito de greve em  
decorrência da frustação de negociação coletiva,  
ressalvada as atividades essenciais e de interesse  
para a segurança nacional, conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
A greve é recurso extraordinário e não petição inicial. A negociação coletiva é obrigatória e tem de 
preceder a paralização, embora continue, depois, durante ela. 
Reconhece-se o direito de greve, mas somente poderá ser exercido após fracassada a negociação 
coletiva. 
Não pode ser admitida nas atividades essenciais e de interesse para a segurança nacional. 
Parecer:   
   A Emenda, atinente à alínea b do item V do Artigo 17, procura estabelecer os parâmetros para o 
exercício do direito de greve.  
A matéria encontra-se devidamente estruturada no Substitutivo em elaboração.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:18448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Ao art. 17, inciso V (Manifestação Coletiva):  
Suprimir as alíneas "a", "e", "f", "g"  
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A alínea "b" passa a alínea "a", com a  
seguinte redação: "o direito de greve é assegurado  
aos trabalhadores para a defesa de seus interesses  
de classe perante os respectivos empregadores,  
observado o disposto na letra "c".  
As alíneas "c" e "d" passam a ser alíneas "b"  
e "c", com a mesma redação. 
Justificativa: 
A letra a do Projeto é apenas limitativa da manifestação coletiva, ao mesmo tempo em que a expande 
sub-repticiamente a manifestação coletiva não é livre apenas para a defesa de interesses grupais, 
associativos ou sindicais, mas não é livre, por exemplo, para a manifestação de interesses grupais 
ilícitos; e nem a licitude foi exigida. Por não exigir licitude, e por limitar a discriminação dos interesses, 
a norma é um atentado à ordem democrática só os regimes totalitários “regulam” manifestações, os 
regimes democráticos exigem apenas respeito à lei que a sociedade democrática faz. A alínea b do 
Projeto, como está, é um modelo de ditadura do proletariado, só os trabalhadores têm poder para 
decidir sobre a oportunidade e o motivo (“âmbito de interesse”) da greve, não podendo a lei 
estabelecer outras exceções (alínea f). Na democracia verdadeira, basta a liberdade de greve contra 
as empresas, com a punição dos abusos na forma da lei (alínea b na redação acima proposta e 
alínea d do Projeto que se converte em alínea c). A garantia, não só do emprego como dos salários, 
enquanto perdurar a greve (a que os trabalhadores quisessem) é um absurdo brasileiro que precisa 
ser eliminado, o empregador não pode estar previamente condenado a “pagar a festa”, respondendo 
por uma paralisação que já o prejudica pela paralisação da produção e ainda o obriga a salários 
quando não houve produção, estimular a greve não é papel da Constituição nem das leis. Não é 
necessária uma lei de greve, mas a alínea f do projeto não pode fazer o Estado abrir mão dos 
poderes que tem para fazer cessar danos graves à sociedade, conforme a lei que será dita para 
essas excepcionalidades. A letra g do projeto é de sentido dúbio: a paralisação coletiva, em si 
mesma, pode ser um crime, quando se faz em desobediência ao que prescreve a Constituição e a 
legislação penal, com danos físicos ou materiais às pessoas, por exemplo: a Constituição não pode 
dar impunidade em nome da liberdade, devendo por isso ser excluída também essa última alínea. 
Parecer:   
   A Emenda propõe uma fórmula de normatização do exercício do direito de greve que em alguns 
pontos coincide e em outros discrepa do conjunto de normas por nós adotados na elaboração  
de nosso substitutivo e que constam do parecer à Emenda 1p14326/8.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:18694 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título II - Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Garantias  
Capítulo I  
Dos Direitos e Garantias Individuais  
[...] 
Capítulo II  
Dos Direitos Coletivos  
Art. 5o. - São direitos e liberdades  
coletivos invioláveis, na forma da lei, a reunião,  
a associação, a sindicalização, a manifestação  
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coletiva, a corregedoria social dos poderes, a  
participação direta, o meio ambiente e o consumo.  
§ 1o. - Todos podem reunir-se pacificamente.  
§ 2o. - É plena a liberdade de associação,  
vedadas as de caráter paramilitar.  
§ 3o. - A inviolabilidade do lar estendem-se  
às sedes das entidades associativas e às de  
ensino, obedecidas as exceções previstas em lei.  
§ 4o. - A entidade associativa, quando  
expressamente autorizada, possui legitimidade para  
representar seus filiados em juízo ou fora dele.  
Se mais de uma associação pretender representar o  
mesmo segmento social ou a mesma comunidade de  
interesses, somente uma terá direito a  
representação perante o Poder Público.  
§ 5o. - É livre a associação profissional ou  
sindical. As condições para seu registro perante o  
Poder Público e para sua representação nas  
convenções coletivas de trabalho serão definidas  
em lei, que não poderá exigir autorização do  
Estado para a sua criação.  
§ 6o. - Ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade.  
§ 7o. - A Assembleia geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical.  
§ 8o. - As organizações sindicais de qualquer  
grau podem estabelecer relações com entidades  
congêneres internacionais.  
§ 9o. - A lei regulará a participação dos  
trabalhadores nos conselhos de órgãos e entidades  
da administração pública, bem como de empresas  
concessionárias de serviços públicos, onde seus  
interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e  
deliberação. A escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores.  
§ 10 - Nos órgãos consultivos de entidades de  
orientação, de formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social dirigidas aos  
trabalhadores, e mantida com recursos de natureza  
parafiscal é assegurada a participação, paritária  
e tripartite, de Governo, trabalhadores e  
empregadores.  
§ 11 - É livre a manifestação coletiva em  
defesa de interesses sociais inclusive a greve,  
nos termos da lei.  
§ 12 - Na hipótese de greve, as organizações  
responsáveis adotarão as providências que garantam  
a manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade. Os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei.  
§ 13 - A greve não constitui justa causa para  
a suspensão dos contratos de trabalho ou da  
relação de emprego público.  
§ 14 - Não haverá documentos sigilosos a  
respeito de fatos econômicos, políticos, sociais,  
históricos e científicos, por mais de vinte anos a  
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contar de sua produção.  
§ 15 - A lei garantirá o amplo acesso à  
informação sobre atos e gastos do governo e das  
entidades controladas pelo Poder Público.  
§ 16 - Todos têm direito a um meio ambiente  
sadio e em equilíbrio ecológico, à melhoria da  
qualidade de vida e à preservação da natureza e da  
identidade histórica e cultural da coletividade.  
§ 17 - Lei complementar disporá sobre a  
defesa do consumidor, assegurando, inclusive, a  
oferta e a qualidade dos bens e serviços  
essenciais.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
   A Emenda visa a dar uma nova redação ao Título II do Projeto de Constituição e versa: Direitos e 
garantias individuais; direitos coletivos; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.  
É um esforço louvável de síntese e de bom senso e merece aprovação em muitos de seus 
dispositivos, de forma integral, parcial ou com mudança de redação.  
Não consideramos, contudo, aconselhável a aceitação dos seguintes artigos da Emenda, sob análise: 
art. 4o.: § 1o.; § 33; § 34; § 35, in fine; § 36, alíneas, "c" e "e"; § 38, in fine; § 41; § 42; § 44; § 45; § 
46; § 48; parte do caput do art. 5o.; art. 5o., § 30; § 4o. in fine; § 6o.; §7o. § 8o.; § 9o.; § 10o.; § 12, 
em parte; § 13; § 14; § 15; § 16; § 17; § 18; Art. 6o., II, "a" e "b" e § 1o.; art. 7o. § 4o. e § 6o. e art. 8o. 
   
   EMENDA:18795 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa Parcial  
Modifique-se no Projeto de Constituição o  
Artigo 17, Capítulo III, inciso V, Letra b, a  
expressão: - "... não podendo a lei estabelecer  
outras exceções "pela seguinte: "... vedado  
àqueles que trabalham nos serviços públicos e  
essenciais". 
Justificativa: 
O direito à grave é inalienável, pois se constitui, para os trabalhadores, no mais poderoso instrumento 
para sensibilizar os patrões em relação às suas reivindicações. Entretanto, a greve deve ser utilizada 
sempre em última instância, dentro dos limites da lei e evitando o cerceamento a quem queira 
trabalhar, garantindo-lhe o direito de ir e vir, incolumente. O povo paga impostos e não pode se ver 
prejudicado com a ausência de serviços públicos ou que lhes sejam essenciais tais como, transporte, 
escola, hospitais, etc. 
Parecer:   
   O direito à greve, como diz o próprio autor, é inalienável, pois se constitui para os trabalhadores no 
mais poderoso instrumento para sensibilizar os patrões em relação às suas reivindicações.  
Ora, sendo o servidor público um trabalhador como qualquer outro, negar-lhe tal direito seria uma 
discriminação injustificável e odiosa. 
   
   EMENDA:19387 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO II  
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I  
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS  
[...] 
CAPÍTULO III  
DOS DIREITOS COLETIVOS  
Art. 13. São direitos coletivos os da reunião  
e associação.  
§ 1o. Garante-se a reunião pacífica em locais  
públicos, sem autorização da autoridade ou em  
aviso prévio, salvo se ela interferir no fluxo  
normal de pessoas e veículos.  
§ 2o. Plena a liberdade de associação,  
inexigível autorização estatal para a fundação de  
entidades, é vedada a interferência do Estado em  
seu funcionamento, incluídas as cooperativas.  
§ 3o. Inadmitidas as associações de caráter  
paramilitar, as demais não poderão ser  
compulsoriamente dissolvidas ou ter suspensas suas  
atividades, salvo sentença judicial transitada em julgado.  
§ 4o. Ninguém será compelido a associar-se ou  
permanecer associado, inadmitido o desconto em  
ficha salarial para qualquer associação, sem  
autorização escrita e prévia da pessoa interessada.  
§ 5o. As sedes das associações são  
invioláveis, como os estabelecimentos de ensino,  
nos termos da lei, podendo, se expressamente  
autorizadas, representar seus filiados em juízo ou  
fora dele,  
§ 6o. As associações filantrópicas e  
religiosas poderão manter cemitérios e crematório  
próprios, admitido nos primeiros, sob  
administração municipal, qualquer culto.  
§ 7o. É livre a pregação de cultos e práticas  
rituais e cerimoniais, respeitada a assistência  
religiosa nas entidades civis e militares e nos  
estabelecimentos hospitalares, de ensino e  
internação coletiva.  
§ 8o. Somente o registro perante o poder  
público condiciona a liberdade de associação  
profissional e sindical, definida em lei sua  
representação nas convenções de trabalho,  
inexigível vinculação ou subordinação ao Estado,  
impedido de qualquer ingerência na vida sindical.  
§ 9o. Ainda que sem filiação sindical, é  
livre e organização de associações de  
trabalhadores nas empresas ou entidades  
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empresariais.  
§ 10. Cumpre à entidade sindical a defesa dos  
direitos e interesses da categoria ou de cada  
associado, em instâncias administrativas ou  
judiciárias, assegurada ao dirigente sindical  
proteção no exercício de sua atividade, inclusive  
o acesso aos locais de trabalho.  
§ 11. A Assembleia Geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical, valendo  
sobre sua constituição, organização, dissolução,  
processo e exigência eleitorais, aprovação do  
estatuto e fixação de contribuições da categoria e  
mediante desconto autorizado em folha.  
§ 12. As organizações sindicais podem  
estabelecer relações internacionais, com acesso  
aos meios de comunicação social, mas a lei não  
obriga a filiação sindical, enquanto os  
aposentados terão direito de votar e serem direito  
de votar e serem votados em qualquer tipo de  
associação laboral.  
§ 13. É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação, com  
os empregadores em todos os órgãos da  
administração pública, direta ou indireta, bem  
como nas empresas concessionárias de serviço  
público, onde seus interesses profissionais,  
sociais e previdenciários sejam objeto de  
discussão e deliberação.  
§ 14. A escolha da representação será feita  
pelos empregadores e trabalhadores diretamente e,  
nas entidades de orientação, da formação  
profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social, dirigidas por trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite, do governo,  
de trabalhadores e empresários.  
§ 15. É assegurada a participação da  
organização de trabalhadores nos processos  
decisório relativos ao reaproveitamento de mão-de-  
obra e aos programas de reciclagem, prestados pela  
empresa, sempre que importar em redução ou  
eliminação de postos de trabalho ou ofício.  
§ 16. É assegurado o direito de greve e  
proibido o "lock-out", na forma da lei, mas os  
abusos cometidos durante as paredes sujeitam os  
autores às penas de lei.  
§ 17. A greve não acarreta a suspensão do  
contrato ou relação de emprego público, antes de  
decretada judicialmente a sua ilegalidade.  
§ 18. Em nenhum caso a paralisação do  
trabalho será considerada crime.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda, do Ilustre Deputado Siqueira Campos, abrange diversos Capítulos do Projeto, com 
profundas inovações estruturais.  
Assim é que os "Direitos e Liberdades Fundamentais", com o Capítulo "Dos Direitos Individuais", são 
tratados no Artigo 9o., em nada menos de 38 (trinta e oito) parágrafos.  
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Do Artigo 10 ao 12, trata a Emenda dos chamados "Direitos Sociais".  
O Artigo 13, com dezoito (18) parágrafos, e os Artigos 13 e 14, com dois (2) parágrafos, tratam dos 
"Direitos Coletivos".  
Seguem-se disposições sobre a "Nacionalidade", e Soberania Popular" (Artigos 15, com quatro 
parágrafos) e Soberania Popular (Artigo 16, com oito parágrafos).  
Por fim, no Artigo 17 e seus parágrafos, são consignados disposições concernentes aos Partidos 
Políticos.  
A multiplicidade de temas está a exigir um Parecer também múltiplo em seu aspecto formal, por exigir 
análises parceladas desses diversos segmentos do texto constitucional.  
Atendendo-nos à sistemática do Projeto e do Substitutivo, cabe-nos uma análise perfuntória dos 
dispositivos atinentes aos "Decretos Individuais" (Artigo 9.) e "Direitos Coletivos" (Artigo 13).  
No seu todo, o trabalho inova o contido no Projeto, novamente no aspecto formal, a partir do caput do 
Artigo 9o., bem como em seus parágrafos, notadamente nos parágrafos 1o., 2o., 3o., 4o., 8o., 12, 28, 
35 e 38.  
Não se pode fazer uma apreciação detalhada desses dispositivos.  
Um reparo, a nosso ver, se impõe: o cárcere privado e a individualização da pena já constam da 
legislação penal ordinária.  
A ampliação do leque dos direitos inalienáveis, a nosso ver, é demasiada, como está no § 1o. do 
artigo 9o.  
Louvável as disposições contidas nos dispositivos inovadores (§§ 2o., 3o., 4o., 8o., 12 e 28).  
Ressalte-se, por fim que as disposições contidas nos artigos enfocados estão adredemente, 
contempladas no Substitutivo em fase de elaboração.  
A contribuição da Emenda, assim, afigura-se-nos válida, mormente em se sabendo, que se acham 
incorporadas, em sua maioria, ao novo texto.  
Oprimido pela aprovação parcial dos diversos dispositivos constantes da Emenda e concernentes aos 
Capítulos que enfocamos, após as adaptações redacionais, cremos que a Emenda deverá passar, a 
seguir, pelo crivo, analítico dos especialistas nas áreas "Dos Direitos Sociais" e "Dos Partidos 
Políticos".  
Quanto a parte que apreciamos, opinamos pela aprovação parcial.  
Esta Emenda, na parte dos direitos coletivos, especificamente organização sindical e exercício do 
direito de greve, harmoniza-se em alguns pontos com o conjunto de normas que resolverem 
aproveitar em nosso substitutivo, conforme pareceres dados às Emendas 1p16815-5 e 1p143268 e 
propõe a manutenção de outros que não pretendem aproveitar.  
Harmonizam-se com o esquema de nosso substitutivo, a plena liberdade de associação sindical, 
devendo a lei regulamentar as condições de registro e da representação nas convenções coletivas de 
trabalho, a desvinculação do Estado, a fixação e desconto em folha da contribuição sindical da 
categoria segundo aprovação em Assembleia a proibição de que a lei exija autorização do Estado 
para fundação de sindicato ou filiação sindical, o asseguramento do exercício do direito de greve.  
Portanto, nesta parte, somos pela aprovação parcial.  
Quanto aos dispositivos que asseguram direitos ao trabalhador, unificamos pelo cotejo da Emenda 
com o Projeto, que diversos preceitos já estão contemplados, embora, é claro, com redação diversa. 
Neste particular, cabe-nos esclarecer que procuramos escoimar, no Substitutivo que pretendemos 
elaborar, toda matéria pertinente à legislação ordinária, a exemplo, a de que tratam os incisos 
propostos na Emenda sob os nrs. I, IV, VI e VII, bem como alguns detalhamentos ou 
particularizações, como a duração da hora noturna, os dias para o repouso semanal remunerado, a 
proibição do trabalho gratuito pelos menores, entre outros.  
No Capítulo da Soberania Popular o autor oferece algumas inovações e faz várias alterações na 
matéria referente aos direitos políticos.  
A maioria das sugestões integra o substitutivo.  
Fazemos objeções quanto ao alistamento aos dezesseis anos, o domicílio eleitoral de um ano, a 
inelegibilização por parentesco sem determinar o grau e a candidatura privativa de brasileiros natos 
para membros da Câmara Federal e do Senado Federal da República.  
É de ser mantida a redação do Capítulo V, Seção I.  
Pela aprovação parcial.  
No tocante ao Capítulo dos Partidos Políticos o nobre Signatário da Emenda propõe redação que 
substitui, totalmente, o texto original. A Emenda possui, sem dúvida, altos méritos, além de bastante 
minueisa. Acontece que em suas linhas gerais ela se encontra escolhida em nosso Substitutivo e por 
uma questão de coerência e de sistemática preferimos mantê-lo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 145  

 

Nosso parecer é, assim, pela aprovação parcial uma vez que como ressaltamos a maioria de seus 
conceitos integra o Projeto.  
As sugestões concernentes à Nacionalidade se coadunam com a perspectiva de substitutivo e 
deverão ser em muito aproveitadas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19561 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Ao art. 17, inciso V (Manifestação Coletiva):  
Suprimir as alíneas a, e, f, g  
A alínea "b" passa a alínea "a", com a  
seguinte redação: "o direito de greve é assegurado  
aos trabalhadores para a defesa de seus interesses  
de classe perante os respectivos empregadores,  
observado o disposto na letra "c".  
As alíneas "c" e "d" passam a ser alíneas "b"  
e "c", com a mesma redação. 
Justificativa: 
A letra a do Projeto é apenas limitativa da manifestação coletiva, ao mesmo tempo em que a expande 
sub-repticiamente. A manifestação coletiva não é livre apenas para a defesa de interesses grupais, 
associativos ou sindicais, mas não é livre, por exemplo, para a manifestação de interesses grupais 
ilícitos; e nem a licitude foi exigida. Por não exigir licitude, e por limitar a discriminação dos interesses, 
a norma é um atentado à ordem democrática. Só os regimes totalitários “regulam” manifestações, os 
regimes democráticos exigem apenas respeito à lei que a sociedade democrática faz. A alínea b do 
Projeto, como está, é um modelo de ditadura do proletariado, só os trabalhadores têm poder para 
decidir sobre a oportunidade e o motivo (“âmbito de interesse”) da greve, não podendo a lei 
estabelecer outras exceções (alínea f). Na democracia verdadeira, basta a liberdade de greve contra 
as empresas, com a punição dos abusos na forma da lei (alínea b na redação acima proposta e 
alínea d do Projeto que se converte em alínea c). A garantia, não só do emprego como dos salários, 
enquanto perdurar a greve (a que os trabalhadores quisessem) é um absurdo brasileiro que precisa 
ser eliminado. O empregador não pode estar previamente condenado a “pagar a festa”, respondendo 
por uma paralisação que já o prejudica pela paralisação da produção e ainda o obriga a salários 
quando não houve produção. Estimular a greve não é papel da Constituição nem das leis. Não é 
necessária uma lei de greve, mas a alínea f do projeto não pode fazer o Estado abrir mão dos 
poderes que tem para fazer cessar danos graves à sociedade, conforme a lei que será dita para 
essas excepcionalidades. A letra g do projeto é de sentido dúbio: a paralisação coletiva, em si 
mesma, pode ser um crime, quando se faz em desobediência ao que prescreve a Constituição e a 
legislação penal, com danos físicos ou materiais às pessoas, por exemplo: a Constituição não pode 
dar impunidade em nome da liberdade, devendo por isso ser excluída também essa última alínea. 
Parecer:   
   A Emenda propõe uma fórmula de normatização do exercício do direito de greve que em alguns 
pontos coincide e em outros discrepa do conjunto de normas por nós adotados na elaboração  
de nosso substitutivo e que constam do parecer à Emenda 1p14326/8.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:19972 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17 - Inciso V  
Alínea "b"  
A Alínea "b" do Inciso V do Artigo 17 do  
Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 17 ....................................  
V - ........................................  
"b" - é livre a greve, competindo as  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio delas  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podendo a lei estabelecer outras exceções; a  
adesão do trabalhador à greve é livre e constitui  
decisão pessoal de cada um, garantida pela lei e  
que não será induzida, nem forçada por quaisquer  
meios coercitivos, físicos ou morais, de quem quer  
que seja. 
Justificativa: 
É preciso estimular, antes de mais nada, o trabalho, a iniciativa e a assunção de riscos. A greve é 
sempre uma exceção, jamais pode ser considerada regra. Por outro lado, é recorrente o fato de que a 
greve é decretada, muitas vezes, por minorias não representativas da verdadeira massa 
trabalhadora, que, muitas vezes, prefere continuar a trabalhar. Daí preconizar-se que a adesão à 
greve seja ato voluntário do trabalhador, sem interferência ou meios coercitivos, físicos ou morais, 
admitida sempre a divulgação ampla das razões e justificativas da greve, de modo a permitir que, 
pela via meramente racional e individualmente voluntária, cada trabalhador decida soberanamente 
sobre sua participação no movimento. Os chamados “piquetes” quando impedem a locomoção, a 
circulação, o acesso ao local de trabalho por aqueles que não aderem à greve, constitui em violência 
à liberdade individual que não pode ser tolerada pelo sistema jurídico. 
Parecer:   
   Parte do que está proposto nesta Emenda pretendemos aproveitar em nosso substitutivo, como a 
declaração da liberdade do exercício do direito de greve e a competência dos trabalhadores para 
decidirem a oportunidade e o âmbito de interesse a defender por meio da greve.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:19988 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17 - Inciso V -  
Alínea "d"  
A alínea "d" do Inciso V do artigo 17 do  
Projeto de Constituição passa ter a seguinte  
redação:  
Art. 17 - ..................................  
V - ........................................  
"d" - os abusos cometidos por ocasião de  
greves ou manifestações coletivas, assim  
considerados, além de outros que a lei declare, a  
interrupção do livre trânsito de pessoas, veículos  
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ou bens por quaisquer meios físicos ou  
coercitivos, sujeitam os seus responsáveis às  
penas de lei, por todas as consequências daí  
decorrentes, previsíveis ou imprevisíveis,  
desejadas ou não. 
Justificativa: 
O cerceamento à liberdade não deve ser incentivado, quer por omissão quer por outros motivos. Daí 
a proposta dando definitiva abrangência no texto para salvaguardar essa liberdade dos que nada têm 
com a greve e daqueles que, direta ou indiretamente envolvidos no progresso, queiram ou não 
trabalhar. Entretanto é demais importante a cristalinidade das consequências para todo aquele que, 
envolvido em greve, não a administre dentro da legalidade, trazendo prejuízos a terceiros. Por isso a 
complementação da alínea. 
Parecer:   
   Pretendemos excluir a alínea "d", do item IV, do artigo 17, do Projeto, em nosso substitutivo.  
Como a Emenda propõe a sua manutenção, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:20508 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao capítulo III do Título II  
dos Direitos Coletivos  
Substitua-se o texto constante do capítulo  
III do Título II do projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título II  
Capítulo III  
Dos Direitos Coletivos  
Art. 8o. - São direitos e liberdades  
coletivos, na forma da lei:  
I - A reunião:  
a) Todos podem reunir-se pacificamente, em  
locais abertos ao público, sem necessidade de  
autorização nem de prévio aviso à autoridade,  
salvo, no último caso, quando a reunião interferir  
no fluxo normal de pessoas e veículos;  
b) É livre a formação de grupos para reuniões  
periódicas.  
I - A associação, sendo que:  
a) É plena a liberdade de associação,  
inadmitidas as de caráter paramilitar;  
b) A violabilidade do domicílio é extensiva  
às sedes das entidades associativas e às de ensino;  
c) As entidades associativas, quando  
expressamente autorizadas, possuem legitimidade  
para representar seus filiados em juízo ou fora dele;  
III - A profissão de culto, segundo a qual:  
a) É livre a profissão de cultos e são  
permitidas as reuniões e cerimônias religiosas,  
assim como as pregações e atos públicos, salvo os  
casos de desvirtuamento;  
b) Respeitada a liberdade individual de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 148  

 

participar, é livre a assistência religiosa nas  
entidades civis e militares e nos estabelecimentos  
de internação coletiva.  
IV - O sindicato:  
a) É livre a associação profissional ou  
sindical. A lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação do sindicato;  
b) É vedada ao poder público qualquer  
interferência na organização sindical;  
c) À entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, coletivos,  
inclusive como substituto processual em questões  
judiciárias ou administrativas;  
d) A Assembleia Geral dos sindicalizados é  
órgão deliberativo supremo da entidade sindical;  
e) A lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
V - A manifestação coletiva:  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais.  
b) É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela defender  
c) As organizações de classe são responsáveis  
pela adoção das providência que garantem a  
manutenção dos serviços indispensáveis aos  
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;  
d) Os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei;  
VI - A visibilidade dos Poderes:  
a) Aos sindicatos e às associações em geral é  
reconhecida a faculdade de exigir do Estado a  
informação clara, atual e precisa do que fez, do  
que faz e do que programou fazer, bem como a  
exibição dos documentos correlatos, não podendo a  
resposta exceder de noventa dias;  
b) O dever de informar, de que se trata este  
inciso, abrange os informes sobre a realização da  
receita e as despesas de investimentos e custeio  
dos fundos públicos, obriga a todos os órgãos  
federais, estaduais e municipais, da Administração  
Direta ou Indireta, e se estende às empresas que  
exercem atividade social de relevância pública,  
ressalvados quanto a estas as que digam respeito  
a custos e investimentos com repercussão na  
balança comercial do país;  
c) O requerimento de informações não será  
indeferido, sob alegação de sigilo de Estado,  
salvo nas questões que digam respeito às relações  
diplomáticas ou militares com outros Estados e,  
nas questões econômicas e financeiras, pelo tempo  
necessário à preparação de medidas, cujo prévio  
conhecimento pode torna-las ineficazes ou  
favorecer o enriquecimento ilícito.  
VII - A participação direta, através das  
entidades e associações representativas de  
interesses sociais e coletivos, vinculadas ou não  
a órgãos públicos, que serão parte legítima para  
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requerer informações ao Poder Público e promover  
as ações que visem à defesa dos interesses que  
representam.  
VIII - Ao meio ambiente sadio, à preservação  
da natureza e à identidade histórica e cultural.  
IX - Ao consumo, pelo qual o consumidor tem  
direito à clara identificação da mercadoria e suas  
condições de utilização e à responsabilização do  
produtor e intermediário pelas consequências de  
suas deficiências. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele, no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em estado bruto, para que 
elas se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa 
informe das minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes 
emotiva de matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos, quase nada acrescemos ao já existente. Procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital, 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda substitutiva relativa ao Capítulo III do Título II do Projeto de Constituição e se 
relaciona a direitos coletivos. Tenta sintetizar num artigo composto de onze incisos os dispositivos 
constantes do Projeto da Comissão de Sistematização. Este Relator entende que não deve o texto  
constitucional separar em diferentes capítulos os direitos coletivos e os individuais e preferiu tratá-los 
num capítulo único para evitar dúvidas de interpretação. Apesar de considerarmos desaconselhável a 
enumeração, por exemplo, do direito coletivo à visibilidade dos poderes, ao meio ambiente sadio ou 
ao consumo, constatamos que várias sugestões da presente emenda coincidem com o nosso ponto 
de vista. 
   
   EMENDA:20664 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 17, inciso V, alínea b pelo seguinte:  
b)  É livre o exercício do direito de greve  
que será arbitrado pela instância competente da  
Justiça do Trabalho, no prazo máximo de 48 horas  
de sua deflagração. A continuação da greve  
declarada ilegal pela justiça, importa na pena de  
demissão por justa causa. 
Justificativa: 
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A emenda assegura o direito de greve de forma irrestrita, submetendo o seu exercício, no entanto, à 
esfera da apreciação judicial. 
Parecer:   
   A proposta da Emenda distancia-se da liberdade de exercício do direito de greve que queremos 
consagrar em nosso substitutivo.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:20717 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
1. Inclua, onde couber, no Capítulo II (Dos  
Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais), os seguintes artigos e itens:  
Art. - A constituição assegura aos  
trabalhadores em geral e aos servidores públicos  
civis, federais, estaduais e municipais,  
independente de lei, os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua condição social.  
I - salário mínimo, nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer efetivamente às suas  
necessidades normais e às de sua família, a ser  
fixado pelo Congresso Nacional. Para a  
determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão  
em consideração as despesas necessárias com  
alimentação, moradia, vestuário, higiene,  
transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família à razão de 10% (dez por  
cento) do salário mínimo, por filho ou dependente  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 21 (vinte e um) anos e ao cônjuge, desde  
que não exerçam atividade econômica, e ao filho  
inválido de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
das 18 (dezoito) às 6 (seis) horas, sendo a hora  
noturna de 45 (quarenta e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no  
faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador,  
servido no local do trabalho, ou em outro de mútua  
conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos de aposentadoria,  
pela variação do índice de custo de vida;  
VIII - duração máxima da jornada diária não  
excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
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repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso em um fim de  
semana pelo menos uma vez por mês;  
XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez; pelo prazo total de 180 dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente e contratos a termo;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação, sendo vedado às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a  
menores de 14 (quatorze) anos;  
XX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos;  
XXII - proibição de locação de mão-de-obra e  
de contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração  
integralmente variável dependente de produção do  
empregado, garantindo-se sempre um salário fixo  
como parte dela;  
XXIV - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestado nos  
setores público e privado, para todos os efeitos;  
XXV - proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros;  
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XXVI - assistência integral à saúde;  
XXVII - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes menores de seus empregados; e pelo  
estado no caso dos trabalhadores rurais autônomos;  
XXVIII - previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro-desemprego e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União do empregador e do  
empregado; inclusive para os trabalhadores rurais  
autônomos.  
XXIX - aposentadoria, com renumeração igual à  
da atividade, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamento  
penoso, insalubre ou perigoso;  
XXX - aposentadoria por idade aos  
trabalhadores rurais autônomos, sendo:  
a) aos 55 anos de idade para os homens;  
b) aos 50 anos de idade para as mulheres.  
XXXI - é garantida a liberdade sindical aos  
trabalhadores através da livre organização,  
constituição, e regulamentação interna de  
entidades sindicais.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá  
normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não  
contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção.  
Autor: José Antonio Rosa e outros (400.000 subscritores)  
Entidades responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola/INCA - Movimento dos Trabalhadores Rurais  
sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR No. PE 54- 7, de 1987  
"Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores".  
Entidades Responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central  
Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola  
- ANCA Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
Relator: Constituinte Bernardo Cabral  
Subscrita por 400.000 eleitores e apresentada  
por três entidades associativas, a presente emenda  
tem por objetivo dotar o futuro texto  
constitucional de previsão analítica dos direitos  
dos trabalhadores.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a  
este Colegiado analisar a proposta apenas em seus  
aspectos formais considerando que a iniciativa sob  
exame, segundo informações da Secretaria, atente  
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às exigências previstas no art. 24 do Regimento  
Interno para sua regular tramitação, meu parecer é  
no sentido de que esta comissão se manifeste pelo  
recebimento da Emenda Popular no. PE00054-7,  
reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente Emenda Popular propõe redação para os itens relativos aos direitos dos trabalhadores, 
liberdade sindical, greve e poder normativo da Justiça do Trabalho.  
Com alterações na formulação de cada item, pretendemos aproveitar em nosso Substitutivo as 
seguintes propostas: salário-mínimo, salário-família, salário de trabalho noturno superior ao diurno, 
13o. salário, participação nos lucros, remuneração maior para o serviço extraordinário, repouso sem-  
semanal remunerado, gozo de férias anuais renumeradas, licença remunerada à gestante, FGTS, 
reconhecimento das convenções coletivas e obrigatoriedade da negociação coletiva, greve,  
higiene e segurança do trabalho, proibição de trabalho a menor de 14 anos, proibição de locação de 
mão-de-obra permanente, proibição de remuneração exclusivamente variável, creche e escola 
maternal para os filhos dos empregados, seguridade social, aposentadoria, liberdade sindical.  
Em resumo, a maioria dos direitos propostos conta com nosso apoio. Reservamo-nos apenas a 
prerrogativa de dar a cada um deles a forma que permita a respectiva viabilização no terreno da 
realidade social e econômica.  
Somos pela aprovação parcial da presente Emenda Popular. 
   
   EMENDA:20746 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Emenda No.  
Popular  
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Dos Direitos e Liberdades Sociais) , do Título II ( Dos Direitos e 
Liberdades Fundamentais ) , os seguintes dispositivos :  
"Art. - A Constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos civis,  
federais, estaduais e municipais, independente de  
lei, os seguintes direitos, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo real, nacionalmente  
unificado, capaz de satisfazer efetivamente às  
suas necessidades normais e às de sua família, a  
ser fixado pelo Congresso Nacional. Para a  
determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão  
em consideração as despesas necessárias com  
alimentação, moradia, vestuário, higiene,  
transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família, à razão de 20% (vinte  
por cento) do salário mínimo, por filho ou  
dependente menor de 14 (quatorze) anos, bem como  
ao filho menor de 21 (vinte e um) e ao cônjuge  
desde que não exerçam atividade econômica, e ao  
filho inválido de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, das 18 (dezoito) às 6  
(seis) horas, sendo a hora noturna de 45 (quarenta  
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e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no  
faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador,  
servida no local de trabalho, ou em outro de mútua  
conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos de aposentadoria,  
pela variação do índice do custo de vida;  
VIII - duração máxima da jornada diária  
não excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso de pelo menos  
dois fins de semana ao mês;  
XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez, com período não inferior a 180 (cento e  
oitenta) dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação; sendo vedado às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias , qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito; é  
proibido o locaute;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 (quatorze) anos e de trabalho noturno aos  
menores de 18 (dezoito);  
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XX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto  
à condição de trabalhador ou entre os  
profissionais respectivos;  
XXII - proibição de locação de mão-de-obra e  
de contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração  
integralmente variável dependente da produção do  
empregado, garantindo-se sempre um salário fixo  
como parte dela;  
XXIV - proibição da caracterização como  
renda, para efeitos tributários, da remuneração  
mensal até o limite de 20 (vinte) salários  
mínimos;  
XXV - não incidência da prescrição no  
curso do contrato de trabalho , até dois anos  
de sua cessação;  
XXVI - seguro desemprego até a data do  
retorno à atividade, para todo o trabalhador que,  
por motivo alheio a sua vontade, ficar  
desempregado;  
XXVII - acesso, por intermédio das  
organizações sindicais ou comissões por local de  
trabalho, às informações administrativas e aos  
dados econômico-financeiros dos setores, empresas  
ou órgãos da administração pública, direta e indireta;  
XXVIII - Organização de comissões por local  
de trabalho, para a defesa de seus interesses e  
intervenção democrática, seja nas empresas  
privadas e públicas, seja nos órgãos da  
administração direta ou indireta, tendo os membros  
das comissões a mesma proteção legal garantida aos  
dirigentes sindicais;  
XXIX - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores público e privado, para todos os efeitos;  
XXX - proporção mínima de 9/10 (nove  
décimos) de empregados brasileiros;  
XXXI - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes de seus empregados, até no mínimo 6  
(seis) anos de idade;  
XXXII - Previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro desemprego, e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União, do empregador e do  
empregado;  
XXXIII - aposentadoria, com remuneração igual  
à da atividade, garantido a reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) - com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) - com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
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c) - com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento , penoso , insalubre ou perigoso.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá  
normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não  
contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção e nas normas coletivas de  
trabalho.  
Art. - É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em paridade de representação com os  
empregadores, em todos os órgãos, organismos,  
fundos e instituições onde seus interesses  
profissionais sociais e previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação. 
Justificativa: 
A presente proposta foi elaborada por parlamentares, dirigentes sindicais, advogados trabalhistas, em 
trabalho organizado pelo DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a nível 
suprapartidário, contando com a participação direta de dirigentes e assessores das Centrais Sindicais 
(CGT, CUT e USI), das Confederações Nacionais de Trabalhadores (CONTAG, CNTC, CONTCOP, 
CONTEC, CNTI, CNTTMFA, CNTT, CNPL), e das entidades nacionais que representam os 
servidores públicos (ANDES, CPB, CSPB, FENASPS, FASUBRA). 
A proposta considera, inicialmente, a inclusão dos servidores públicos civis, federais, estaduais e 
municipais, não se estabelecendo distinções entre as várias categorias de trabalhadores. 
Estabeleceu-se, também, que as vantagens previstas independem de lei, evitando-se as conhecidas 
situações em que a previsão constitucional permanece ao longo de décadas de regulamentação. 
Paralelamente, no artigo seguinte fixou-se a possibilidade de Justiça do Trabalho normatizar 
situações não previstas ou que requeiram tratamento especial. 
A maior parte dos itens enumerados independem de justificação face à obviedade do que se pretende 
e da legitimidade inconteste. 
Destacam-se, no entanto, alguns pontos. 
É inadmissível que não se incluam nos elementos que devem compor o salário mínimo parcelas para 
o atendimento de educação, lazer, saúde e previdência social. A não inclusão importaria em se 
admitir que os trabalhadores não precisam de recursos para o atendimento dessas exigências de vida 
condigna. Ainda quanto ao salário mínimo, deve caber ao Congresso estruturar-se tecnicamente para 
o atendimento desse encargo. 
Quanto ao salário-família, a parcela atual de 5% (cinco por cento) é mais do que insignificante 
redundando no grau de desnutrição e mortalidade infantil existente. 
O trabalho noturno é profundamente penoso, devendo ser estabelecida uma redução da jornada, um 
pagamento majorado e uma abrangência maior do seu período de duração. As horas da noite, 
mesmo antes das 22 (vinte e duas) horas, não devem ser destinadas ao trabalho. 
A alimentação, no intervalo de repouso, deve ser uma responsabilidade do empregador. O 
empregado deve trabalhar devidamente alimentado, e as facilidades do empregador em organizar um 
restaurante, ou de contratar o fornecimento de alimentação, são muito simples se comparadas com 
as dificuldades do trabalhador em buscar um restaurante ou em trazer marmita. 
O reajuste salarial automático é princípio basilar, por qualquer ângulo que se examine a questão. O 
trabalhador recebe o seu salário para o atendimento de suas necessidades, não podendo ser aviltado 
mês o seu poder aquisitivo. 
A jornada de trabalho de 48 (quarenta e oito) horas é excessiva, não se podendo compreender a sua 
manutenção. Grande parte das atividades já goza do benefício da jornada de 40 (quarenta) horas, 
não sendo justo que outra parcela respeitável seja submetida a uma jornada de sacrifício. A jornada 
de 48 (quarenta e oito) horas não é aceita na maior parte de países do mundo. 
As horas extras devem ser suprimidas, só se admitindo qualquer prestação de serviços, além do 
horário normal, em caráter emergencial, e, ainda assim, com salário majorado que desestimule a 
criação de condições que possam ser consideradas como emergenciais. 
O repouso remunerado, semanal, como consequência da jornada de 40 (quarenta) horas, deve 
abranger normalmente o sábado e o domingo. Mesmo nas atividades em que o serviço nesses dias 
seja indispensável, deve ser resguardado o direito de gozo de pelo menos dois fins de semana. 
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As férias, pela sistemática atual, são praticamente inexistentes, apesar do mandamento 
constitucional. Os salários são habitualmente baixos e estão totalmente comprometidos com os 
encargos mensais, não restando qualquer parcela que o trabalhador possa efetivamente dispensar no 
gozo de férias. 
A licença remunerada da gestante deve, obviamente, alcançar as hipóteses de interrupção da 
gravidez. 
O sistema vigente de opção entre a estabilidade e o fundo de garantia por tempo de serviço 
representa, na verdade, uma submissão do trabalhador ao regime do fundo. Sempre que forças 
diferentes e antagônicas são colocadas frente a frente, deixando-se as partes em liberdade, 
privilegia-se o mais forte, que fará impor a sua vontade. A estabilidade deve ser consagrada como 
direito, amplamente, independente de depósitos que sirvam de garantia de tempo de serviço, 
admitindo-se que a rescisão contratual se faça em razão de falta grave, comprovada judicialmente, e 
no contrato a termo, que só será válido nos serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a 
predeterminação do prazo, nas atividades empresariais de caráter transitório e nos contratos de 
experiência. O trabalho é obrigação social e o trabalhador não deve ficar desprotegido, admitindo-se, 
como ocorre na legislação atual, a rescisão contratual ilimitada. 
A greve é um fato social que não comporta limitação legal. A história revela paralizações desde 
escravos, no tempo da escravidão, até greve de magistrados. Na sistemática brasileira, a Justiça do 
Trabalho é utilizada como instrumento cerceador do direito de greve. É imprescindível que não se 
permita a manutenção dessa situação, delegando-se à Justiça do Trabalho o seu magno papel de 
fazer efetivamente justiça social. O locaute não deve ser admitido, porque dirige-se ao Estado e não 
às relações de trabalho. 
É um absurdo que se possa considerar como válida a prestação de serviços por um menino de até 13 
(treze) anos de idade. Até essa idade, em hipótese nenhuma deve ser permitida a prestação de 
serviços. Se os salários dos pais são baixos, é preciso que sejam aumentados diretamente, mas que 
não seja admitida a exploração da mão-de-obra de crianças. 
A locação da mão-de-obra é uma forma de exploração do trabalho alheio, permite a intermediação, o 
aviltamento do seu valor e a exploração do trabalhador. A execução de trabalhos permanentes por 
trabalhadores avulsos ou temporários caracteriza-se em verdadeira fraude. Se o trabalho é 
permanente, não há razão para que o trabalhador também não o seja. O produtor rural que 
desenvolver atividades sazonais deve, necessariamente, diversificar a sua produção, cuidando que 
haja trabalho em todos os períodos do ano. O que não tem sentido é o estabelecimento de 
monoculturas, com períodos de trabalho e períodos de fome. 
Não se deve admitir que o salário depende integralmente da produção do trabalhador, devendo, 
sempre, ser garantida uma parcela fixa. 
O trabalhador aposentado deve receber os mesmos valores que auferia quando em atividade, sem 
qualquer decréscimo em sai situação de vida e o valor estabelecido deve ser preservado, 
atualizando-se, na conformidade com o aumento do custo de vida, mantido o seu valor real. 
A justificação é feita sinteticamente, mas a matéria é toda da maior relevância. Não se pode admitir o 
estabelecimento de normas constitucionais, que certamente alcançarão o século XXI, preservando-se 
o grau de miséria e abandono da classe trabalhadora. A classe empresarial, em grande parte, quer 
apenas o lucro fácil e rápido, em ambição desmedida. Os constituintes que subscrevem a presente 
proposta estão certos que não será admitida a preservação desse estado de exploração dos 
trabalhadores e que a nova Constituição honrará ao Congresso Constituinte e a Nação brasileira. 
 
AUTOR: ANTONINA SANTOS BARBOSA E OUTROS (272.624 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 

 CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES. 

 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, e 

 CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES 
 

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

 Central Geral dos Trabalhadores, 

 Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar; 

 Central Única dos Trabalhadores. 
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Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
 
Subscrita por 272.624 eleitores e apresentada por três entidades associativas e apoiada por várias 
outras, a presente emenda trata da inclusão, na futura Carta Magna, do rol de direitos dos 
trabalhadores. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art.24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 
00066-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
 
Da Ordem dos Advogados do Brasil,  
VIII – os Partidos Políticos, através de seus diretórios nacionais ou estaduais,  
IX – as Federações e Confederações Sindicais,  
X – o Procurador-Geral da República 
Justificativa: 
A Emenda Constitucional n° 1, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n° 7, prevê, em 
seu art. 119, inc. I, letra “I”, a possibilidade de o Procurador-Geral da República representar o S.T.F, 
arguindo inconstitucionalmente, ou com vistas a esclarecer dúvida de interpretação de lei ou ato 
normativo, federal ou estadual. No texto enviado à Comissão de Sistematização pela Comissão 
Temática competente (art. 101, letras “l” e “m” e art. 103), são incluídos novos casos de competência 
para iniciativa da ação de inconstitucionalidade, permanecendo, porém, o Procurador-Geral da 
República como único titular do direito de arguir dúvidas sobre a interpretação de lei ou ato normativo 
federal. A proposição representa, data vênia, um retrocesso, na medida em que exclui a apreciação 
de lei ou ato normativo estadual, e uma omissão, na medida em que não considera a hipótese de 
representação versando sobre ato administrativo. A emenda popular ora encaminhada supre ambas 
as lacunas, permitindo, ainda, que possam representar a respeito de dúvidas de interpretação as 
mesmas pessoas ou entidades competentes para propositura da ação de inconstitucionalidade. 
 
AUTOR: JERÔNIMO GARCIA SANTANA E OUTROS (39.600 Subscritores)  
 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- SOCIEDADE PRÓ-DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE RONDÔNIA – PRÓ-RO; 
- SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, e 
- FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
 
EMENDA POPULAR N° PE 57, de 1987 
“Dispõe sobre a competência do Supremo Tribunal Federal”.  
Entidades Responsáveis.  
- Sociedade Pró-Desenvolvimento Integrado de Rondônia – PRÓ-RO,  
- Sindicato do Comércio Varejista de Veículos do Estado de Rondônia, e 
- Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. 
 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
 
Subscrita por 39.600 eleitores e apresenta pelas entidades acima mencionadas, a presente emenda 
visa a modificar disposições do Projeto de Constituição (art. 201, item I, alíneas l e m e 203), 
propondo a inclusão, como competência do Supremo Tribunal Federal, do julgamento de 
interpretação de lei, ato normativo ou ato administrativo federal ou estadual, que poderá ser proposto 
pelas partes enunciadas no art. 203.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa em exame, segundo informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° 
00057-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.  
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Parecer:   
   Esta emenda popular propõe uma redação completa para o Capítulo dos Direitos Sociais do 
trabalhadores e servidores públicos dos três níveis, além de duas normas, uma sobre o poder 
normativo da Justiça do Trabalho e dos acordos coletivos celebrados por entidades sindicais e a 
outra sobre a participação dos trabalhadores nas instituições onde seus interesses possam ser objeto 
de discussão e deliberação.  
Praticamente todos os direitos alinhados serão contemplados em nosso substitutivo. Cabe-nos, por 
questão de honestidade e responsabilidade, consagrar esses direitos sob a forma de preceitos 
afirmadores de sua existência no quadro jurídico-constitucional do país, conforme exige a natureza 
da Constituição, despidos, todos eles, de detalhamentos quantitativos, seguramente conjunturais, que 
compete ao legislador ordinário regular, dentro dos parâmetros da necessidade social e da 
possibilidade econômica do momento histórico.  
Arrolamos, em nosso substitutivo, o seguinte:  
contrato de trabalho protegido contra a dispensa imotivada ou sem justa causa, seguro-desemprego, 
fundo de garantia do tempo de serviço, salário mínimo, irredutibilidade do salário ou vencimento, 
garantia de salário fixo quando houver remuneração variável, gratificação natalina, salário do trabalho 
noturno superior ao diurno, participação nos lucros da empresa, salário-família, jornada de trabalho 
máxima, jornada reduzidas nos turnos  ininterruptos, repouso remunerado, remuneração majorada 
para o serviço extraordinário, gozo de férias anuais remuneradas, licença remunerada à gestante, 
saúde e segurança do trabalho, redução dos riscos de insalubridade e periculosidade bem como 
adicional de remuneração nas atividades em que eles existam, proibição de trabalho noturno ou 
insalubre aos menores de 18 anos, proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos exceto na 
condição de aprendiz, proibição de intermediação remunerada de mão-de-obra permanente,  
assistência aos filhos dos trabalhadores até 6 anos de idade, reconhecimento das convenções 
coletivas de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva, participação dos trabalhadores nas 
vantagens advindas da modernização tecnológica e da automação, seguro contra acidentes do 
trabalho e doenças profissionais, extensão de novos direitos aos empregados domésticos, liberdade 
de associação profissional ou sindical e liberdade de exercício do direito de greve.  
Ao todo são quase trinta direitos constitucionalmente estabelecidos, cuja concretização caberá ao 
legislador ordinário regular de uma forma tanto mais avançada, quanto mais por eles os 
trabalhadores lutarem no momento da regulamentação de cada um.  
Sentimo-nos satisfeito de poder acolher de modo quase integral uma Emenda como esta, nascida do 
seio do povo.  
Se alguma vantagem arrolada na Emenda não foi contemplada, é porque mostra-se inviável diante da 
realidade e pior agiríamos se nos transformássemos em veículo de utopias.  
Nos termos dos direitos atrás enunciados, somos pela aprovação da maioria dos direitos postulados. 
   
   EMENDA:20791 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Dos  
Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais) os seguintes dispositivos:  
Art. - Aos trabalhadores serão assegurados:  
I - Direito ao trabalho e com condições de segurança;  
II - Direito dos trabalhadores de criarem  
comissões nos locais de trabalho;  
III - Liberdade e autonomia sindical;  
IV - Direito de greve, últimos casos;  
V - Direito sobre processo de inovação  
Tecnológica;  
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VI - Direito ao salário-mínimo que cubra  
todos os custos das necessidades básicas de uma  
família;  
VII - Direito à estabilidade no emprego;  
VIII - Direito ao seguro-desemprego  
IX - Direito à remuneração digna, tendo:  
a) salário-família  
b) Proibição de diferença de salário por  
motivo de sexo, idade, cor, nacionalidade ou  
estado civil.  
c) Salário 50% (cinquenta por cento) maior  
para quem trabalha à noite.  
d) 13o. (Décimo terceiro) salário cada ano,  
com base na remuneração integral.  
X - Direito a condições de trabalho:  
a) Jornada de 40 (quarenta) horas semanais.  
b) Férias anuais de 30 (trinta) dias, com  
salário dobrado.  
c) Licença remunerada à mulher gestante,  
antes e após o parto em período de pelo menos de  
180 dias com garantia especial de emprego e  
salário a partir da gravidez.  
d) Licença-paternidade por período não  
inferior a 3 (três) dias.  
XI - Manutenção de creches para os filhos dos  
trabalhadores;  
XII - Proibição de qualquer trabalho a  
menores de 14 anos;  
XIII - Direito à plena assistência médica,  
hospitalar, odontológica e sanitária;  
XIV - Direito à Previdência Social nos casos de:  
a) Doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade.  
b) Aposentadoria, pensões e benefícios, com  
remuneração igual ao tempo em que esteve na ativa.  
§ 1o. - A aposentadoria para homens se dará  
aos 30 (trinta) anos de serviço e para a mulher  
aos 25 anos de serviço.  
§ 2o. - Os trabalhadores rurais autônomos  
terão aposentadoria aos 55 anos (cinquenta e  
cinco) anos de idade para o homem e 50 (cinquenta)  
anos de idade para a mulher.  
Art. - Todos os trabalhadores independentes  
de ser o empregador REPARTIÇÃO PÚBLICA OU EMPRESA  
PRIVADA, terão os mesmos direitos, privilégios e obrigações.  
Art. - É proibida a acumulação de mais de 02  
(dois) empregos, sejam públicos ou privados, por  
qualquer empregado no mesmo período de tempo.  
Art. - Que nenhum trabalhador receba mais de  
10 (dez) salários mínimos, sob nenhuma denominação  
- Gratificação - Ajuda - Representação.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  
- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS (STR) (MG)  
- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
DE EXTRAÇÃO DE FERRO E METAIS BÁSICOS E DE  
MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE PATOS DE MINAS-METABASE (MG)  
- ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO CERRADO (MG)  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida,  
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de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade interessada.  
Constituinte AFONSO ARINOS  
Presidente  
CONSTITUINTE SUBSCRITO: *  
* Item V, Art. 24 do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda subscrita pelo Eminente Senador Ronan Tito, com fundamento no art. 24, item V do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, protocolada inicialmente como Emenda 
Popular, indeferida pelo Eminente Senador Afonso Arinos Presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte, propõe redação completa para o Capítulo dos Direitos Sociais dos trabalhadores, bem 
como duas outras normas; uma de proibição de acumulação de empregos ou cargos e outra que 
estabelece o salário máximo.  
Com exceção da licença-paternidade, contemplamos em nosso substitutivo todos os direitos contidos 
na Emenda, passíveis de constarem em uma constituição e que tenham viabilidade prática.  
Contemplaremos, ainda, alguns outros direitos não arrolados na Emenda, que reputamos socialmente 
legítimos.  
Ao todo, faremos constar de nosso substitutivo os seguintes direitos dos trabalhadores: contrato de 
trabalho protegido contra a dispensa imotivada ou sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de 
garantia do tempo de serviço, salário mínimo, irredutibilidade do salário ou vencimento, garantia de 
salário fixo quando houver remuneração variável, gratificação natalina, salário do trabalho noturno 
superior ao diurno, participação nos lucros da empresa, salário-família, jornada de trabalho máxima, 
jornada reduzidas nos termos ininterruptos, repouso remunerado, remuneração majorada para  
o serviço extraordinário, gozo de férias anuais remuneradas, licença remunerada à gestante, saúde e 
segurança do trabalho, redução dos riscos de insalubridade e periculosidade bem como adicional de 
remuneração nas atividades em que eles existam, proibição de trabalho noturno ou insalubre aos 
menores de 18 anos, proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos exceto na condição de 
aprendiz, proibição de intermediação remunerada de mão-de-obra permanente, assistência aos 
filhos dos trabalhadores até 6 anos de idade, reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e 
obrigatoriedade da negociação coletiva, participação dos trabalhadores nas vantagens advindas da 
modernização tecnológica e da automação, seguro contra acidentes do trabalho e doenças 
profissionais, extensão de novos direitos aos empregados domésticos, liberdade de associação 
profissional ou sindical e liberdade de exercício do direito de greve.  
Somos pela aprovação parcial. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:20936 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 10 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 10. É reconhecido o direito de greve,  
independente de regulamentação, com vedação às  
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autoridades públicas, inclusive judiciárias, de  
qualquer intervenção que possa limitar esse direito." 
Justificativa 
A rigor, para assegurar de modo amplo e irrestrito o direito de greve, bastaria inserir na nova 
Constituição, após o caput do artigo que tratasse da relação dos direitos fundamentais assegurados 
aos trabalhadores, a palavra "greve", sem qualquer ressalva, como a que existe na Carta vigente, 
relativa ao disposto no art. 162. 
Acontece que, no Brasil, há mais de meio século, arraigou-se nas autoridades públicas e no 
empresariado, o preconceito contra a greve, a ponto de o legislador ordinário sempre contradizer o 
preceito constitucional, estabelecendo legislação que, na prática, significa a negação dele.   
Assim ocorreu com os Decretos-lei 9.070, de 15 de março de 1946 e 1.632 de 4 de agosto de 1978 e 
com a Lei 4.330, de 1º de junho de 1964, ainda vigente. 
Por isso, remanesce a possibilidade que, lançando à Constituição apenas a expressão "greve", o 
silêncio quanto ao mais seja utilizado, numa interpretação certamente capciosa, no sentido de 
permissão a qualquer tipo de limitação. 
Esse o motivo pelo qual consideramos incontornável, para o efetivo asseguramento do direito de 
greve, consignar que fica vedado às autoridades públicas qualquer intervenção que possa restringi-lo. 
Outra expressão nova que reputamos indispensável é "independente de regulamentação" para que o 
direito se torne autoaplicável. Com isso é possível fugir de outra tradição do direito constitucional 
brasileiro, altamente lesiva aos interesses da classe trabalhadora, que é o de condicionar a aplicação 
dos dispositivos constitucionais à previsão legal ordinária. 
Aliás, entendemos que devem ser autoaplicáveis todos os direitos fundamentais dos trabalhadores 
que forem contemplados na Constituição. Nessa ordem de ideias, a expressão "independente de lei" 
deveria figurar no "caput" do artigo que relacionasse aqueles direitos. 
Quanto ao mérito do direito de greve, não há necessidade de grande digressão sobre a sua 
ilimitação. É sabido que a classe trabalhadora é a parte mais fraca nas relações de trabalho, de modo 
que dispõe para conquistar direitos, os quais jamais lhe são dados espontaneamente, em especial 
salários condignos. 
Pensamos que a proposta justifica-se por si mesma, Apesar disso, queremos enfatizar que contamos 
com o apoio dos ilustres constituintes. 
Parecer:   
   Segundo os princípios por nós adotados no Substitutivo, é livre o exercício do direito de greve, 
dentro dos seguintes parâmetros: os trabalhadores terão a prerrogativa de decidir sobre a 
oportunidade do movimento e o âmbito de interesses a defender por meio dele, enquanto que as 
entidades sindicais deverão adotar as medidas que assegurem a continuidade das atividades 
essenciais à comunidade.  
Os abusos sujeitam seus responsáveis às penas da lei.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21343 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprimir, no Artigo 10, a expressão "na forma da lei". 
Justificativa 
A expressão retirada ocasiona a regulamentação da greve pela lei complementar, que poderá 
acarretar empecilhos ao direito de greve. 
Entendemos que não se deve ter nenhum impedimento ao livre exercício do direito de parar o 
trabalho com intuito de conquistar reivindicações dos trabalhadores. 
Parecer:   
  Pela aprovação, considerando que a matéria não deve ser restringida por meio da lei ordinária.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21366 PREJUDICADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
Pela presente emenda o Parágrafo Único do  
Artigo 10 torna-se Parágrafo 1o. e inclui-se o §  
2o. com a seguinte redação:  
§ 2o. - A manifestação de greve, enquanto  
perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos  
de trabalho ou da relação de emprego público. 
Justificativa 
Após garantirmos a liberdade da greve, é importante não permitir que os patrões demitam 
trabalhadores divido a greve alegando justa causa. 
Parecer:   
 No art. 10 do Substitutivo, consagramos o princípio da liberdade do exercício do direito de greve, ou 
seja, da paralisação coletiva do trabalho constitucionalmente garantida.  
Decorre daí que a relação empregatícia não pode ser rompida por essa razão, eis que não é possível 
fazer resultar uma punição do exercício de um direito.  
Não é, pois, necessário repetir expressamente o que na regra já está contido.  
Somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21418 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Art. 10, do Capítulo II - Dos  
Direitos Sociais a seguinte expressão: "Vedada a  
Iniciativa Patronal" 
Justificativa 
Inadmissível pretender-se incluir entre as disposições que tratam do direito da greve, a proibição ao 
"Lockout". 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da expressão "vedada a iniciativa patronal", do texto do art. l0 do 
Substitutivo.  
Nosso intuito foi, realmente, o de proibir o exercício do chamado "lock out", o fechamento das 
empresas, como prática antissocial.  
A paralisação do trabalho tem como fundamento a reivindicação por melhores condições de vida e de 
trabalho, sendo justa, portanto.  
Mas a paralisação da atividade empresarial não se justifica, porque prejudica a coletividade, em nome 
tão somente de maiores lucros para o empresariado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21774 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   EMENDA ACRESCICA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 10, Parágrafo ÚNICO.  
Dê-se a seguinte redação:  
Art. 10  
Parágrafo único: Na hipótese de greve, serão  
adotadas, pelo sindicato responsável, as  
providências que garantam a manutenção, etc. etc. 
Justificativa 
Ao estabelecer o livre direito de greve, deve-se atribuir ao sindicato responsável o dever de adotar 
providências para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
O que não é possível é deixar em aberto essa responsabilidade, porquanto pode, inclusive, significar 
a interferência do Estado para suprir essas necessidades, o que poderia de fato inclusive conduzir à 
negação do direito. 
Parecer:   
 Pretende o autor que seja cometida ao sindicato a responsabilidade pela adoção de medidas que 
garantam a manutenção dos serviços essenciais à comunidade, em caso de greve.  
Em nosso Substitutivo adotamos este critério.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:22015 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
Dê-se ao parágrafo único do artigo 10 a  
seguinte redação:  
§ único - Na hipótese de greve as  
organizações de classe adotarão as providências  
que garantam a manutenção dos serviços  
indispensáveis ao atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade, com especial destaque  
para os serviços de emergência no setor da saúde  
respondendo, criminalmente, por falhas que vierem  
a ocorrer em decorrência da precariedade e  
insuficiência do atendimento oferecido. 
Justificativa 
A atividade médica é essencial para a manutenção do equilíbrio e da ordem sociais. A atuação 
médica de urgência, principalmente, pode ser considerada como de máxima prioridade, não podendo, 
por motivas óbvios, ser desativada durante os movimentos grevistas. 
A sugestão de punição penal dos infratores será uma forma de inequívoca pressão para o 
cumprimento desta determinação. 
Parecer:   
   Apesar da cautela adotada na redação, o que a Emenda propõe é a competência das organizações 
de classe para a providência asseguradora dos serviços essenciais à comunidade e a criminalização 
dos abusos. Tudo isso consta de nosso Substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22141 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 165  

 

Texto:   
   Emenda Modificativa do Artigo 10. Proposição:  
Art. 10. - "É livre a greve, na forma da  
lei, competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e o âmbito de interesses que deverão  
por meio dela defender, assegurado o direito de trabalho". 
Justificativa 
O direito a greve deve ser livre, mas também deve ser assegurado aos que dela não concordam o 
direito no trabalho sem coações, igual direito tem os patrões para demonstrar coletivamente a sua 
insatisfação em relação a fatos econômicos. 
Parecer:   
   Na abordagem da problemática da greve, em nosso Substitutivo, objetivamos resguardar 
efetivamente o direito, ao tempo em que procuramos assegurar os legítimos interesses prioritários da 
comunidade.  
Daí a vedação da iniciativa patronal, a competência dos trabalhadores para decidir sobre a 
oportunidade e o âmbito de interesses a defender por meio da paralização, a adoção, pelas entidades 
sindicais, das medidas de salvaguarda dos interesses da comunidade e a criminalização dos 
responsáveis por abusos cometidos.  
Acreditamos que, desta forma, ficou assegurado o direito, respeitados os direitos de toda a 
comunidade.  
A Emenda propõe redação em que se reconhece o direito, mas sob outra forma que, para nós, o 
restringe.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:22377 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 10  
"ART. 1o. - É reconhecido o direito de greve  
em decorrência da frustação de negociação coletiva.  
Parágrafo único - As atividades relacionadas  
com a vida, a saúde, a segurança e a liberdade de  
locomoção das pessoas não poderão sofrer  
paralisações, devendo a lei instituir  
procedimentos sumaríssimos para solução dos  
conflitos trabalhistas nesses setores." 
Justificativa 
A proposição do Projeto, "é Livre a greve na forma da lei", ou cria um direito absoluto (que o Sistema 
Jurídico rejeita por princípio) ou permite a limitação do direito pela lei, caindo numa contradição. Se é 
livre, não depende de Lei, não pode por esta ser limitado. 
A Organização Internacional do Trabalho - OIT - órgão que congrega trabalhadores e empregadores 
do mundo capitalista, onde a greve é permitida e aceita como direito - admite a restrição ao direito de 
greve nas atividades relacionadas com a vida, a saúde e a segurança das pessoas. 
No conceito de segurança, incluo, certamente, a liberdade de ir e vir das pessoas e, por isso, sugiro 
sua explicitação no texto. 
Nessas atividades, a lei disporá sobre procedimentos sumaríssimos para solução de eventuais 
conflitos entre empregadores e empregados, fazendo que a sociedade não sofra riscos com a 
paralisação de atividades como energia elétrica, transportes coletivos, polícia, hospitais e similares. 
A matéria pode ser polêmica. Mas nenhuma Constituição moderna define a greve com os termos 
propostos, ou seja, como direito irrestrito. 
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta aos parâmetros por nós traçados para o exercício do direito de greve, cuja 
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justificação encontra-se no parecer à Emenda ES22141-8.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22681 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao artigo 10 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 10 - São livres a greve e o locaute,  
salvo nos serviços públicos e atividades  
essenciais, constituindo abuso de direito a  
ensejar reparação civil e sanção criminal o  
exercício de tais direitos sem observância das  
prescrições legais".  
Parágrafo único - Na hipótese de greve, as  
organizações de classe adotarão as providências  
que garantam a manutenção dos serviços  
indispensáveis ao atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade e à continuidade das  
atividades que não possam sofrer interrupção, na  
forma da lei". 
Justificativa 
Visa a presente proposta admitir o direito de greve e de Locaute como recursos legítimos, vedando a 
greve nos serviços públicos e nas atividades essenciais, em razão da premissa maior que é o 
interesse público, 'representado pela continuidade dos serviços essenciais que deve prevalecer em 
relação aos direitos particulares dos trabalhadores. 
O reconhecimento da legitimidade da paralização da atividade da empresa por iniciativa do 
empregador, trata-se de inovação pertinente, não só em face do princípio da equidade que tem de 
presidir as relações jurídicas, como pela superior responsabilidade do empresário na preservação do 
patrimônio social que caracteriza a empresa moderna. Por não poder se entender o direito de greve 
como um direito absoluto que se sobreponha aos interesses da sociedade e às necessidades 
humanas, prescreve-se que a lei dê ao direito de greve regulação para que seu exercício não venha 
a se constituir em prejuízo para a população. 
Parecer:   
   A Emenda coincide em alguns pontos com o Substitutivo, quanto ao direito de greve, mas discrepa 
em outros.  
Os parâmetros por nós delineados na respectiva justificação, encontram-se no parecer à Emenda 
ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22700 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
Substitua-se o artigo 10, do Projeto de  
Constituição, substitutivo do relator, pela  
seguinte redação:  
Artigo: A greve é um direito, competindo aos  
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trabalhadores decidir sobre a oportunidade e  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, bem como, sobre as providências e  
garantias asseguradoras da continuidade dos  
serviços essenciais à comunidade. 
Justificativa 
Esse dispositivo é a expressão concreta de um direito reclamado pela classe trabalhadora. 
Parecer:   
   A presente emenda propõe nova redação ao artigo 10, do substitutivo, onde competirá também aos 
trabalhadores decidir sobre a providência e garantia asseguradoras da continuidade dos serviços 
essenciais à comunidade. A Emenda merece aproveitamento, de acordo com os parâmetros que 
traçamos ao exercício do direito de greve, na Emenda ES22141-8.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23001 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Dê-se ao artigo 10 a seguinte redação:  
Art. 10 - É reconhecido o direito de greve,  
cujo exercício a lei regulará. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação simples para o art. 10, do substitutivo, a qual deixa escaparem 
certos aspectos que precisam ser explicitados, o que o Substitutivo faz.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23441 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Capítulo II do Art. 10  
Redigir assim o Art. 10:  
"Art. 10 - É livre a greve, na forma da lei,  
vedada a iniciativa patronal, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os  
interesses que deverão defender por meio dela, mas  
somente terá validade quando aprovada por mais de  
50% (cinquenta por cento) dos associados de seu  
sindicato". 
Justificativa 
Democracia é a representação da maioria, e uma decisão de tal gravidade para uma classe e muitas 
vezes para a economia da Nação, não pode ficar sujeita a decisão de uma minoria dominante em 
qualquer associação sindical. 
Parecer:   
   A emenda coincide, em vários pontos com o que o substitutivo dispõe sobre o direito de greve.  
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Mas acrescenta referência que é própria da lei ordinária  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23461 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa-Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 10, Parágrafo Único.  
Suprima-se a redação do Parágrafo Único, do  
Art. 10, do Projeto de Constituição (Substitutivo  
do Relator) e, em seu lugar, estabeleça-se a  
seguinte disposição legal:  
Art. 10 - ...................................  
Parágrafo único - Excetua-se o direito de  
greve nos serviços e atividades considerados  
essenciais à comunidade e à segurança no País,  
como transporte, comunicação, energia e saúde. 
Justificativa 
A prevalecer a redação dada ao referido Art. 10, sem a devida ressalva aos serviços e atividades 
essenciais à comunidade e à segurança do País, é criar uma situação perigosa, pois a mesma pode 
gerar danos inimagináveis ao Estado. 
Colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras podem paralisar, livremente, o respectivo 
trabalho, seja qual for a natureza, contraria, no nosso entender, os próprios princípios democráticos. 
O consagrado direito à greve, é uma conquista da classe trabalhadora de todos os povos livres. 
Entretanto, esse direito não pode e nem deve ser absoluto, em razão dos limites do ser humano 
A experiência tem demonstrado que greves injustas, além de afetar a economia e segurança do 
Estado, trazem em seu bojo, terríveis prejuízos para a população, principalmente a mais carente. 
Temos de levar em conta que serviços essenciais devem ser assegurados para o bem da 
coletividade, motivo por que somos favoráveis pela modificação da redação, nos termos da 
proposição. 
Parecer:   
   A emenda propõe a proibição do exercício do direito de greve nos serviços e atividades essenciais 
à comunidade e à segurança do país, que exemplifica em seguida.  
O que o substitutivo faz é resguardar os interesses prioritários da comunidade, o que consideramos 
indispensável e suficiente.  
A proibição proposta, em face da ampla interpretação do que é serviço ou atividade essencial, 
acabará por significar um impedimento ao uso do direito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23670 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
 Substitua-se o artigo 10, do Substitutivo do  
Relator do Projeto de Constituição, pelo seguinte teor:  
"Art. 10. A greve é um direito, competindo  
aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, bem como, sobre as providências e  
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garantias asseguradoras da continuidade dos  
serviços essenciais à comunidade." 
Justificativa 
Se se levar em conta o Projeto de Lei de Greve, enviado recentemente pelo Governo para apreciação 
pelo Congresso Nacional, constata-se que o avanço da classe trabalhadora será nenhum. Nada é 
obtido em termos constitucionais e nada será conquistado na negociação coletiva, porque sem direito 
de greve, inexiste negociação coletiva. 
Verifica-se, assim, que o direito de greve deve ser assegurado na Constituição de forma plena. 
Parecer:   
   A presente emenda propõe nova redação ao artigo 10, do substitutivo, onde competirá também aos 
trabalhadores decidir sobre a providência e garantia asseguradoras da continuidade dos serviços 
essenciais à comunidade. A Emenda merece aproveitamento, de acordo com os parâmetros que 
traçamos ao exercício do direito de greve, na Emenda ES22141-8.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23683 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 10  
O Art. 10 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a greve, cujo exercício será  
regulado em lei que resguardará a ordem pública,  
as liberdades individuais, o direito de  
propriedade, os serviços essenciais nas empresas e  
na comunidade". 
Justificativa 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores, como última manifestação dentro de processo 
negocial de maneira equilibrada e responsável, sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembleia de Trabalhadores, no sentido de paralização da 
prestação de trabalho, é ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí, a 
responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substitutivo, que, em verdade, significa o 
reconhecimento de numerosas restrições, as quais, ditas de forma genérica, propiciarão 
interpretações capazes de redundar em negação do exercício do direito.  
O substitutivo adota uma redação que permite efetivamente aquele exercício.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23812 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao parágrafo único do art. 10,  
após "... que garantam a manutenção...", a  
expressão:  
"da ordem pública e...". 
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Justificativa 
Na hipótese de ocorrência de greve, há de se manter, também, a ordem pública. 
Parecer:   
   A Emenda propõe o acréscimo, ao parágrafo único do art. 10, do Substitutivo, de expressão 
asseguradora da manutenção da ordem pública, em caso de greve.  
Mas, a manutenção da ordem pública é obrigação do Estado, em qualquer circunstância.  
O que se propõe é redundante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23927 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 10.  
O art. 10 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a greve, cujo exercício será  
regulado em lei que resguardará a ordem pública,  
as liberdades individuais, o direito de  
propriedade, os serviços essenciais nas empresas e  
na comunidade." 
Justificativa 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores como última manifestação dentro de processo 
negocial de maneira equilibrada e responsável, sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembleia de Trabalhadores, no sentido de paralização da 
prestação de trabalho, é ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí, a 
responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substitutivo, que, em verdade, significa o 
reconhecimento de numerosas restrições, as quais, ditas de forma genérica, propiciarão 
interpretações capazes de redundar em negação do exercício do direito.  
O substitutivo adota uma redação que permite efetivamente aquele exercício.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23929 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 10.  
O parágrafo único do art. 10 passa a ter a  
seguinte redação:  
"c) na hipótese de greve, serão adotadas as  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade e da  
empresa, como a lei disporá." 
Justificativa 
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As empresas têm direito de manter em funcionamento os seus serviços essenciais. A não ser que se 
pretenda causar prejuízos irreparáveis às empresas, a organização de turmas de emergência deve 
ser obrigatória, pois será impossível a contratação repentina de pessoal habilitado para as atividades 
essenciais. 
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 10, uma referência ao resguardo das 
necessidades inadiáveis da empresa, em caso de greve.  
O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o interesse maior da comunidade, não o da 
empresa.  
Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental para a comunidade, entrará no rol dos 
interesses desta.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24385 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprima-se o § único do art. 10. 
Justificativa 
Esse dispositivo é um forte pretexto para que se aniquile de novo o direito de greve entre nós, agora 
assegurado no artigo. 
Com base nele, estará garantida reedição da atual "Lei de Greve" que, na prática, é uma Lei 
antigreve, tanto são os obstáculos que opõe ao exercício desse direito 
Comungamos o pensamento de que a greve não deve ser dificultada por mecanismos de ordem 
meramente legais, mas pela prática da Justiça social. 
Além do mais, se o próprio artigo remete a regulamentação da greve para a Lei ordinária, não se 
justifica a manutenção do disposto no parágrafo. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do parágrafo único do art. 10, do substitutivo.  
Mas aquele dispositivo é que resguarda os interesses prioritários da comunidade. Por isso merece 
continuar.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24602 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 10, parágrafo único. 
Acresça-se ao final do parágrafo único do  
artigo 10 a expressão: "impedir danos ao  
patrimônio" que, em consequência, passa a ter a  
seguinte redação:  
Parágrafo único - Na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade e impedir  
danos ao patrimônio. 
Justificativa 
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Tratou-se, aqui, de alargar as garantias da comunidade afetada pela greve, de forma a também 
impedir maiores danos ao patrimônio dessa comunidade. Não se trata de restrição, mas de 
proporcionar proteção às instalações atingidas, direta ou indiretamente, pelas greves. 
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 10, uma referência ao resguardo das 
necessidades inadiáveis da empresa, em caso de greve.  
O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o interesse maior da comunidade, não o da 
empresa.  
Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental para a comunidade, entrará no rol dos 
interesses desta.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24622 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
 Substitua-se o parágrafo único do art. 10, pelo seguinte:  
Parágrafo único - Na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade. O Poder  
Público garantirá o direito ao trabalho dos que  
não aderirem aos movimentos de paralização coletiva. 
Justificativa 
O Substitutivo assegura o exercício do direito de greve, mas não o dos que desejarem trabalhar, que 
é um corolário desse direito de aderir ou não às paralizações coletivas. 
Parecer:   
   A emenda acrescenta que o Poder Público garantirá o direito ao trabalho, em caso de greve 
(parágrafo único, do art. 10, do substitutivo.)  
É matéria da lei ordinária, como reflexo dos direitos fundamentais da pessoa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24636 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 10, parágrafo único, pelo seguinte:  
Parágrafo único - É livre o exercício do  
direito de greve que será arbitrado pela instância  
competente da Justiça do Trabalho, no prazo máximo  
de 48 horas de sua deflagração. A continuação da  
greve declarada ilegal pela Justiça, importa na  
pena de demissão por justa causa. 
Justificativa 
A emenda assegura o direito de greve de forma irrestrita, submetendo o seu exercício, no entanto, à 
esfera da apreciação judicial. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a interveniência da Justiça do Trabalho, para resolver sobre a legalidade ou 
ilegalidade da paralização.  
Isso é uma das mais conhecidas peças do entulho autoritário no campo da legislação e já existe na 
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lei atual de greve.  
O Substitutivo, nesse ponto, consagra um significativo avanço.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24935 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10  
O parágrafo único do art. 10 passa a ter a  
seguinte redação:  
Na hipótese de greve, serão adotadas as  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade e da empresa. 
Justificativa 
As empresas têm direito de manter em funcionamento os seus serviços essenciais. A não ser que se 
pretenda causar prejuízos irreparáveis às empresas, a organização de turmas de emergência deve 
ser obrigatória, pois será impossível a contratação repentina de pessoal habilitado para as atividades 
essenciais. 
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 10, uma referência ao resguardo das 
necessidades inadiáveis da empresa, em caso de greve.  
O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o interesse maior da comunidade, não o da 
empresa.  
Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental para a comunidade, entrará no rol dos 
interesses desta.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:25113 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Substitutivo do Relator  
Emenda Modificativa  
Dispositivo que se quer Modificar  
Art. 10  
Dê-se ao Art. 10 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
Art. 10 - É livre a greve, na forma da lei,  
competindo aos trabalhadores e aos empregadores,  
decidir sobre a oportunidade e o âmbito de  
interesse que deverão, por meio dela, defender. 
Justificativa 
Pelo princípio da isonomia, direitos iguais devem ser assegurados aos sujeitos da relação jurídica. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta ao texto do art. 10, do Substitutivo, a referência aos empregadores, por 
questão de isonomia.  
Não podemos aproveitar esta parte da proposta, eis que não é possível falar em empregadores, 
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quando a matéria é greve. Eles são o polo passivo da paralização. Mas o restante coincide com o 
Substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25158 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 10  
O parágrafo único do art. 10 passa a ter a  
seguinte redação:  
c) na hipótese de greve, serão adotadas as  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade e da empresa. 
Justificativa 
As empresas têm direito de manter em funcionamento os seus serviços essenciais. A não ser que se 
pretenda causar prejuízos irreparáveis às empresas, a organização de turmas de emergência deve 
ser obrigatória, pois será impossível a contratação repentina de pessoal habilitado para as atividades 
essenciais. 
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 10, uma referência ao resguardo das 
necessidades inadiáveis da empresa, em caso de greve.  
O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o interesse maior da comunidade, não o da 
empresa.  
Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental para a comunidade, entrará no rol dos 
interesses desta.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:25371 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 10  
O Art. 10 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a greve, cujo exercício será  
regulado em lei que resguardará a ordem pública,  
as liberdades individuais, o direito de  
propriedade, os serviços essenciais nas empresas  
e na comunidade". 
Justificativa 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores, como última manifestação dentro de processo 
negocial de maneira equilibrada e responsável, sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembleia de Trabalhadores, no sentido de paralização da 
prestação de trabalho, é ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí a 
responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário. 
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Parecer:   
   A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substitutivo, que, em verdade, significa o 
reconhecimento de numerosas restrições, as quais, ditas de forma genérica, propiciarão 
interpretações capazes de redundar em negação do exercício do direito.  
O substitutivo adota uma redação que permite efetivamente aquele exercício.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:26348 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao "Caput" do Art.  
10, do substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podem a lei limitar esse âmbito". 
Justificativa 
Estamos apresentando esta emenda com o intuito de que permaneça inserido no texto da nossa Lei 
Maior a garantia do direito de greve, a competência dos trabalhadores na definição do âmbito de 
Interesse a defender, não podendo lei ordinária limitar esse direito. 
Parecer:   
   A Emenda coincide com alguns dos parâmetros ao direito de greve, por nós explicitados no parecer 
à Emenda ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26430 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Suprima-se do Artigo 10 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, a seguinte expressão:  
"... na forma da lei, ..." 
Justificativa 
Só aos trabalhadores compete definir o âmbito de interesse a defender através da greve, não 
podendo a lei limitar esse âmbito. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se suprima a expressão "na forma da lei", do art. 10, do Substitutivo. 
Estamos de acordo, para evitar o que tem acontecido até agora: a edição de restrições, na lei, que 
acabam por suprimir o direito.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26517 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
 Acrescente-se § 2o. ao art. 10, renumerado o  
parágrafo único para § 1o, na forma abaixo:  
Art. 10 - ............................. 
§ 1o. - ................................ 
§ 2o. - É vedada a greve em serviços  
essenciais, assim definidos em lei complementar. 
Justificativa 
É preciso haver um elenco, mínimo que seja, dos serviços essenciais que não podem ser paralisados 
por uma greve. A lei complementar, que exige aprovação da maioria absoluta das Casas Legislativas, 
parece ser o instrumento legal adequado para essa fixação por não ficar ao sabor de eventuais 
maiores. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a vedação de greve nos serviços essenciais, como definido em lei.  
A amplitude da expressão acabaria por frustrar o direito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26576 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 10  
O parágrafo único do art. 10 passa a ter a  
seguinte redação:  
c) na hipótese de greve, serão adotadas as  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade e da empresa. 
Justificativa 
As empresas têm direito de manter em funcionamento os seus serviços essenciais. A não ser que se 
pretenda causar prejuízos irreparáveis às empresas, a organização de turmas de emergência deve 
ser obrigatória, pois será impossível a contratação repentina de pessoal habilitado para as atividades 
essenciais. 
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 10, uma referência ao resguardo das 
necessidades inadiáveis da empresa, em caso de greve.  
O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o interesse maior da comunidade, não o da 
empresa.  
Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental para a comunidade, entrará no rol dos 
interesses desta.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:26655 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao capítulo II, do Título II dos  
Direitos Sociais, a seguinte redação,  
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renumerando-se os atuais artigos 7o., 8o. e 9o.  
para 5o., 6o. e 7o., suprimindo-se o atual artigo  
10 cujo preceito foi acrescentado ao rol de  
direitos do trabalhador explicitado no art. 5o.  
"Art. 5o. - A Legislação Trabalhista  
assegurará aos trabalhadores os seguintes direitos:  
XXV - greve.  
§ 1o. - ................................... 
§ 2o. - ................................... 
§ 3o. - ................................... 
Art. 6o. - .................................. 
Art. 7o. - É livre a associação profissional  
sindical, independentemente de autorização do  
Estado e vedada a sua interferência a qualquer  
pretexto." 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A Emenda propõe uma simplificação do texto constitucional, no respeitante ao direito de greve e à 
organização sindical.  
Preferimos os parâmetros por nós delineados no Substitutivo, que atendem a todos os reclamos da 
fixação de normas gerais, aproveitando as partes coincidentes.  
Quanto à organização sindical, o que a Emenda propõe simplifica demais, deixando de normalizar 
certos aspectos fundamentais.  
Quanto à greve, os parâmetros do Substitutivo e sua justificação, foram por nós explicitados no 
parecer à Emenda  
ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28166 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 10 do substitutivo do  
Relator, Projeto de Constituição, pela seguinte redação:  
Art. - É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podendo a lei estabelecer outras exceções:  
a) as entidades representativas dos  
trabalhadores, na hipótese de greve, definirão os  
serviços essenciais e indispensáveis a serem  
mantidos para o atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade;  
b) a manifestação de greve, enquanto  
perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos  
de trabalho ou a relação de emprego público;  
c) a lei não poderá restringir ou condicionar  
o exercício dessa liberdade ao cumprimento de  
deveres ou ônus;  
d) em caso algum a paralisação coletiva do  
trabalho será considerada, em si mesma, um crime.  
Parágrafo Único - A manifestação coletiva em  
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defesa de interesses grupais, associativos e  
sindicais e igualmente livre. 
Justificativa 
A proposta enseja uma das maiores reivindicações da classe trabalhadora. 
Parecer:   
As normas constitucionais não dispensáveis ao exercício do direito de greve, consubstanciadas no 
Substitutivo, estão com seus parâmetros e justificativa apontados no parecer à Emenda ES22141-8.  
A Emenda coincide em alguns pontos com aquele rol de dispositivos, mas diverge em vários outros.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28680 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SBSTITUTIVA  
Dê-se ao artigo 10 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"art. 10 - São livres a greve e o locaute,  
salvo nos serviços públicos e atividades  
essenciais, constituindo abuso de direito a  
ensejar reparação civil a sanção criminal o  
exercício de tais direitos sem observância das  
prescrições legais".  
"§ único - Na hipótese de greve, as  
organizações de classe adotarão as providências  
que garantam a manutenção dos serviços  
indispensáveis ao atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade e à continuidade das  
atividades que não possam sofrer interrupção, na  
forma da lei." 
Justificativa 
Visa a presente proposta admitir o direito de greve e de locaute, como recursos legítimos, Vedando a 
greve nos serviços públicos e nas atividades essenciais, em razão da premissa maior que é o 
interesse público, representado pela continuidade dos serviços essenciais que deve prevalecer em 
relação aos direitos particulares dos trabalhadores. 
O reconhecimento da legitimidade da paralização da atividade da empresa por iniciativa do 
empregador, trata-se de inovação pertinente, não só em face do princípio da equidade que tem de 
presidir as relações jurídicas, como pela superior responsabilidade do empresário na preservação do 
patrimônio social que caracteriza a empresa moderna.  
Por não poder se entender o direito de greve como um direito absoluto que se sobreponha aos 
interesses da sociedade e às necessidades humanas, prescreve-se que a lei dê ao direito de greve 
regulação para que seu exercício não venha a se constituir em prejuízo para a população. 
Parecer:   
   A Emenda coincide em alguns pontos com o Substitutivo, quanto ao direito de greve, mas discrepa 
em outros.  
Os parâmetros por nós delineados na respectiva justificação, encontram-se no parecer à Emenda 
ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28869 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 10  
Seja suprimida a expressão "Na forma da lei",  
ficando o Art. 10 com a seguinte redação:  
Art. 10 É livre a greve, vedada a iniciativa  
patronal, competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que  
deverão por meio dela defender. 
Justificativa 
O Artigo é claro, abrangente, não havendo razão para qualquer regulamentação ou remessa para a 
legislação ordinária. 
Os movimentos grevistas terão naturalmente os seus desdobramentos, conforme a categoria 
envolvida e a correlação de forças entre patrão e empregados. 
Parecer:   
   A Emenda merece aprovação, para que se evite lei de greve, como a atual, que praticamente 
inviabiliza o exercício do direito. Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29308 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dá ao art. 10 a seguinte redação:  
"É assegurado o direito de greve. Para o seu  
pleno exercício serão estabelecidas providências e  
garantias necessárias à manutenção dos serviços  
essenciais à comunidade". 
Justificativa 
O texto do projeto não assegura o direito de greve. 
Parecer:   
   A Emenda coincide com o Substitutivo, no que respeita ao direito de greve.  
A justificação dos parâmetros que adotamos está no parecer à Emenda ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29496 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Modifique-se no Projeto de Constituição o  
Parágrafo Único do Art. 10 para o seguinte texto:  
"É vedada a greve nos serviços essenciais à  
comunidade". 
Justificativa 
O direito à greve é inalienável pois se constitui, para os trabalhadores, no mais poderoso instrumento 
para sensibilizar os patrões em relação às suas reivindicações. Entretanto, a greve deve ser utilizada 
sempre em última instância, dentro dos limites da lei e evitando o cerceamento a quem queira 
trabalhar, garantindo-lhe o direito de ir e vir, incolumente. O povo paga impostos e não pode se ver 
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prejudicado com a ausência de serviços públicos ou que lhes sejam essenciais tais como: transporte, 
escola, hospitais, etc. 
Parecer:   
   A vedação da greve nos serviços essenciais colocaria em discriminação os empregados neles.  
Entendemos que basta a referência ao resguardo daqueles serviços.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29751 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10. - Dos  
Direitos Sociais, do Substitutivo, onde couber:  
- É livre a paralização do trabalho, seja  
qual for a sua natureza e a sua relação com a  
comunidade, competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e o âmbito de interesse que  
deverão por meio dela defender, excluída a  
iniciativa de empregadores, não podendo a lei  
estabelecer outras exceções. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A presente Emenda coincide, em alguns pontos, com os parâmetros do direito de greve adotados 
em nosso Substitutivo, cuja justificação encontra-se no parecer à Emenda ES22141-8.  
Em outros pontos há divergências significativas.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30066 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 10 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 10 É livre a greve, na forma da Lei,  
vedada a iniciativa patronal, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a sua oportunidade. 
Justificativa 
A supressão da decisão sobre o "âmbito de interesse" da greve facultada aos trabalhadores, atende 
ao próprio imperativo constante do artigo, que estabelece ser livre a greve na forma da lei. 
Parecer:   
   A Emenda aproveita o texto do art. 10, do Substitutivo, mas suprimindo a expressão "âmbito de 
interesse".  
Consideramos esta expressão necessária, porque os trabalhadores é que dirão a que vem a greve. E 
resolvemos suprimir a expressão "na forma da lei", para evitar uma lei de greve que acabe por 
inviabilizar o direito.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30075 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 10.  
Substitua-se, no Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição, a redação dada ao art. 10  
e seu parágrafo único, pela seguinte:  
"Art. 10. É livre a greve, exceto nos  
serviços essenciais que interferem com o bem  
estar da sociedade, após cumpridos os requisitos  
legais que a configurem como reivindicação  
econômica e não exercício de atividade político-  
partidária. A lei regulará o direito de greve e o  
direito de locaute." 
Justificativa 
A greve nos serviços essenciais transforma-se em atentado contra a sociedade inocente e indefesa. 
Ela é um direito reconhecido e aceitável nas atividades setoriais, pois que a sociedade pode 
postergar seu consumo ou escolher alternativas. Em compensação à redução da sua liberdade de 
greve, os trabalhadores em serviços essenciais gozam de maior estabilidade de emprego, pois essas 
atividades não estão sujeitas as alterações cíclicas da procura, que afetam a indústria, o comércio e 
as atividades agropastoris. 
Parecer:   
   O que a Emenda propõe, a respeito de greve, é impregnado de um espírito incompatível com o 
Substitutivo.  
A justificação dos parâmetros para a greve, por nós adotados, acha-se no parecer à Emenda 
ES22141-8.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30182 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   Substitutivo do Relator  
Emenda Modificativa  
Dispositivo que se quer modificar  
Art. 10  
Dê-se ao Art. 10 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
Art. 10. É livre a greve, na forma da lei,  
competindo aos trabalhadores e aos empregadores,  
decidir sobre a oportunidade e o âmbito de  
interesses que deverão, por meio dela, defender. 
Justificativa 
Pelo princípio da isonomia, direitos iguais devem ser assegurados aos sujeitos da relação jurídica. 
Parecer:   
   A Emenda acrescenta ao texto do art. 10, do Substitutivo, a referência aos empregadores, por 
questão de isonomia.  
Não podemos aproveitar esta parte da proposta, eis que não é possível falar em empregadores, 
quando a matéria é greve. Eles são o polo passivo da paralização.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:30670 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado art. 10o. e parágrafo  
Passa a ter a seguinte redação o caput e  
parágrafo único do Art. 10.  
Art. 10 - É reconhecido o direito de greve.  
Vedada a iniciativa patronal, compete aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e âmbito  
dos interesses que deverão por meio dela defender.  
Parágrafo único - Na hipótese de greve, serão  
adotadas pelos trabalhadores as providências que  
garantam a continuidade dos serviços essenciais à  
comunidade. 
Justificativa 
O exercício do direito de greve, na sua plenitude, é, sem dúvida, um mecanismo estratégico ao 
funcionamento de um Estado Democrático. Sabidamente, em qualquer caso, a justeza da greve 
dependerá da articulação das reivindicações corporativas com os interesses do conjunto da 
sociedade. Eis por que não se deve limitar o direito de greve sob pena de anulá-lo. 
Parecer:   
   A Emenda coincide em alguns pontos, com o Substitutivo (art. 10 e seu parágrafo único).  
No restante diverge.  
A justificação do enfoque do Substitutivo acha-se no parecer à Emenda ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30755 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 10  
Dê-se ao Artigo 10, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 10 - É reconhecido o direito de greve em  
decorrência da frustação de negociação coletiva,  
ressalvada as atividades essenciais e de interesse  
para a segurança nacional, conforme dispuser a lei. 
Justificativa 
A greve é um recurso extraordinário e não petição inicial. 
A negociação coletiva é obrigatória e tem de preceder a paralização, embora continue, depois e 
durante ela. 
Parecer:   
Em dois pontos a Emenda coincide com as normas do Substitutivo sobre o direito de greve.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo, consultando-se a justificação do Substitutivo no parecer 
à Emenda número  
ES22141-8. 
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   EMENDA:30942 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 10 - "É livre a greve, na forma da lei,  
vedada a iniciativa patronal, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender".  
§ único - Na hipótese de greve, serão da lei  
adotadas as providências que garantem a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade.  
Emenda - Nova Redação  
"Art. 10 - É livre a greve, na forma da lei,  
competindo à categoria que a declarar decidir  
sobre a oportunidade e o âmbito de interesse que  
pretende por meio dela defender.  
§ único - Na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis das empresas atingidas e  
da comunidade geral". 
Justificativa 
Por um princípio de isonomia, a nova redação elimina a distinção entre as duas partes, empregadores 
e empregados. Nos casos de greve, deverão ser adotadas em primeiro lugar, providências que 
garantam a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento das próprias empresas afetadas 
diretamente, as empresas empregadoras da categoria em greve. 
Parecer:   
 Em alguns pontos, a Emenda coincide com o Substitutivo, cujos parâmetros, quanto ao direito de 
greve, acham-se justificados no parecer à Emenda ES22141-8.  
Mas há pontos de divergência.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31036 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 10  
O parágrafo único do art. 10 passa a ter a  
seguinte redação:  
Parágrafo Único - na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade e da empresa. 
Justificativa 
As empresas têm direito de manter em funcionamento os seus serviços essenciais. A não ser que se 
pretenda causar prejuízos irreparáveis às empresas, a organização de turmas de emergência deve 
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ser obrigatória, pois será impossível a contratação repentina de pessoal habilitado para as atividades 
essenciais. 
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 10, uma referência ao resguardo das 
necessidades inadiáveis da empresa, em caso de greve.  
O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o interesse maior da comunidade, não o da 
empresa.  
Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental para a comunidade, entrará no rol dos 
interesses desta.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:31443 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 10, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 10 - É livre o direito a greve,  
competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e o âmbito de interesses que deverão  
por meio dela defender. 
Justificativa 
Propomos a redação acima ao art. 10, do Substitutivo do relator, para explicitar o livre direito de greve 
dos trabalhadores como forma de reivindicação de seus interesses. 
Parecer:   
   A Emenda aproveita dois pontos das normas sobre greve, consagradas no Substitutivo, a liberdade 
do direito e a competência dos trabalhadores para decidir sobre a oportunidade e o âmbito de 
interesses.  
Mas silencia sobre outros, que o Substitutivo contempla.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo tendo em vista a justificação dada no parecer à Emenda 
ES22141-8. 
   
   EMENDA:31833 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - artigo 10  
Inclua-se o seguinte Parágrafo no Substitutivo:  
É proibida a greve nas Forças Armadas,  
Polícias Militares, Corpos de Bombeiros  
Militares e os organismos policiais civis. 
Justificativa 
Parece-nos despiciendo um aprofundamento maior na presente justificação. Proíbe-se apenas, por 
compreensível, a greve nas Forças Armadas, nas Corporações Militares e nos organismos policiais 
civis, uma vez que, se não é admitida sua sindicalização, menos ainda é de admitir-lhes direito à 
greve, sob pena de subverter-se completamente a ordem interna, com graves riscos, para a 
segurança interna e externa. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a proibição de greve nas Forças Armadas, nas Polícias Militares, nos Corpos de 
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Bombeiros Militares e nos organismos policiais civis.  
Entendemos que a explicitação proposta é desnecessária, porque o importante é fazer referência ao 
resguardo das atividades essenciais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, logo após o art. 6o., Capítulo I -  
Dos Direitos Individuais, do Título II - Dos  
Direitos e Liberdades fundamentais, um novo  
Capítulo tratando dos Direitos Coletivos, conforme  
proposto a seguir  
Capítulo II  
Dos Direitos Coletivos  
Art. 7o. São Direitos e liberdades coletivos invioláveis:  
I - A Reunião.  
a) Todos podem reunir-se pacificamente, em  
locais abertos ao público, sem necessidade de  
autorização nem de prévio aviso à autoridade,  
salvo, no último caso, quando a reunião interferir  
no fluxo normal de pessoas e veículos;  
b) é livre a formação de grupos para reuniões periódicas.  
II - A Associação.  
a) É plena a liberdade de associação,  
inadmitidas as de caráter paramilitar;  
b) não será exigida autorização estatal para  
a fundação de associações;  
c) é vedada a interferência do Estado no  
funcionamento das associações;  
d) as associações não poderão ser  
compulsoriamente dissolvidas ou ter suspensas as  
suas atividades, exceto em consequência de decisão  
judicial transitada em julgado;  
e) ninguém poderá ser compelido a associar-se  
ou a permanecer associado;  
f) sem autorização por escrito do  
interessado, é vedado descontar contribuições na  
folha de remuneração do trabalho do associado;  
g) a inviolabilidade do domicílio é extensiva  
às sedes das entidades associativas e às de  
ensino, obedecidas as exceções previstas em lei;  
h) as entidades associativas, quando  
expressamente autorizadas, possuem legitimidade  
para representar seus filiados em juízo ou fora dele;  
i) se mais de uma associação pretender  
representar o mesmo segmento social ou a mesma  
comunidade de interesses, somente uma terá direito  
a representação perante o Poder Público, conforme a lei;  
j) as entidades assistenciais e  
filantrópicas, quando mantidas ou subvencionadas  
pelo Estado, terão sua administração renovada a  
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cada dois anos, vedada a reeleição para o período  
seguinte.  
III - A Profissão de Culto.  
a) Os direitos de reunião e associação estão  
compreendidos na liberdade de culto, cuja  
profissão por pregações, rituais e cerimoniais  
públicas é livre;  
b) respeitada a liberdade individual de  
participar, é livre a assistência religiosa nas  
entidades civis e militares e nos estabelecimentos  
de internação coletiva.  
IV - O Sindicato.  
a) É plena a liberdade de organização  
sindical dos trabalhadores, inclusive dos  
servidores públicos civis;  
b) a lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicatos;  
c) é vedada a interferência do Estado no  
funcionamento das organizações sindicais;  
d) é igualmente livre a organização de  
associações ou comissões de trabalhadores no seio  
das empresas ou estabelecimentos empresariais,  
ainda que sem filiação sindical;  
e) a lei não exigirá a contribuição sindical,  
mas facultará aos estatutos dos sindicatos esta  
exigência, proibindo o desconto de contribuições  
diretamente sobre o salário, salvo autorização por  
escrito do interessado;  
f) os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais;  
g) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação;  
h) os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei;  
i) se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente um  
terá direito à representação perante o Poder  
Público, conforme a lei.  
V - A Manifestação Coletiva.  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) é livre a paralisação do trabalho, seja  
qual for a sua natureza e a sua relação com a  
comunidade, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podendo a lei estabelecer outras exceções;  
c) na hipótese de paralisação do trabalho, as  
organizações de classe adotarão as providências  
que garantam a manutenção dos serviços  
indispensáveis ao atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade;  
d) os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei;  
e) a manifestação de greve, enquanto  
perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos  
de trabalho ou da relação de emprego público;  
f) a lei não poderá restringir ou condicionar  
o exercício dessa liberdade ao cumprimento de  
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deveres ou ônus, salvo o disposto nas alíneas "c"  
e "d" deste inciso;  
g) em caso algum a paralisação coletiva do  
trabalho será considerada, em si mesma, um crime.  
VI - A visibilidade e a Corregedoria Social dos Poderes.  
a) Aos sindicatos e às associações em geral é  
reconhecida, mediante requerimento, a faculdade de  
exigir do Estado a informação clara, atual e  
precisa do que fez, do que faz e do que programou  
fazer, bem como a exibição dos documentos  
correlatos, não podendo a resposta exceder de  
noventa dias;  
b) o dever de informar de que trata este  
inciso abrange a realização da receita e as  
despesas de investimento e custeio dos fundos  
públicos, obriga a todos os órgãos federais,  
estaduais e municipais, da Administração Direta ou  
Indireta, e se estende às empresas que exercem  
atividade social de relevância pública,  
ressalvados quanto a estas as que digam respeito a  
custos e investimentos sem repercussão na balança  
comercial do País;  
c) o requerimento de informações não será  
indeferido sob alegação de sigilo de Estado, salvo  
nas questões que digam respeito às relações  
diplomáticas ou militares com outros Estados, e,  
nas questões econômicas e financeiras, pelo tempo  
necessário à preparação das medidas quando o  
prévio conhecimento delas pode torná-las  
ineficazes ou favorecer o enriquecimento ilícito;  
d) os meios de comunicação comungam com o  
Estado o dever de prestar e socializar a informação;  
e) os documentos que relatam as ações dos  
poderes estatais serão vazados em linguagem  
simples e acessível ao povo em geral;  
f) haverá, em todos os níveis do Poder, a  
sistematização dos documentos e dos dados, de modo  
a facilitar o acesso e o conhecimento do processo  
das decisões e suas revogações;  
g) não haverá documentos sigilosos a respeito  
de fatos econômicos, políticos, sociais,  
históricos e científicos, passados vinte anos de  
sua produção.  
VII - A Participação Direta.  
a) É garantida a participação dos movimentos  
sociais organizados na Administração Pública no  
âmbito de bairro, distrito, Município, Estado e  
Federação, visando à defesa dos interesses da  
população, a desburocratização e o bom atendimento  
ao público;  
b) as entidades e associações representativas  
de interesses sociais e coletivos, vinculadas ou  
não a órgãos públicos, serão parte legítima para  
requerer informações ao Poder Público e promover  
as ações que visem à defesa dos interesses que  
representam, na forma da lei;  
c) a lei regulamentará o acompanhamento, o  
controle e a participação dos representantes da  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 188  

 

comunidade no planejamento das ações de governo,  
nas etapas de elaboração e execução, garantido o  
amplo acesso à informação sobre atos e gastos do  
governo e das entidades controladas pelo Poder  
Público, relativos à gestão dos interesses coletivos;  
d) nos serviços públicos e atividades  
essenciais executados diretamente pelo Estado ou  
administrados sob regime de permissão ou  
concessão, haverá obrigatoriamente uma comissão da  
qual participarão representantes do órgão  
concedente, da empresa concessionária, de seus  
empregados e dos usuários, para efeito de  
fiscalização e planejamento, na forma da lei.  
VIII - O meio ambiente, a natureza e a  
identidade histórica cultural.  
a) Todos têm direito ao meio ambiente sadio e  
em equilíbrio ecológico, à melhoria da qualidade  
de vida e à preservação da natureza e da  
identidade histórica e cultural da coletividade;  
b) a ampliação ou instalação de usinas  
nucleares, de indústrias poluentes e de outras  
obras de grande porte, suscetíveis de causar danos  
à vida e ao meio ambiente, dependem da  
concordância das comunidades diretamente  
interessadas, manifestada por consulta popular.  
IX - O Consumo.  
a) É da responsabilidade do Estado controlar  
o mercado de bens e serviços essenciais à  
população, sem acesso aos quais a coexistência  
digna é impossível;  
b) o Estado proverá o mínimo indispensável  
ao consumo essencial dos brasileiros sem  
capacidade aquisitiva.  
c) as associações, sindicatos e grupos da  
população são legitimados para exercer, com o  
Estado, o controle e a fiscalização de  
suprimentos, estocagens, preços e qualidade dos  
bens e serviços de consumo;  
d) O Congresso Nacional instituirá, por lei  
complementar, Código de Defesa do Consumidor. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
Vide parecer à emenda no. ES320718. 
   
   EMENDA:32177 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II  
Dos Direitos Sociais  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II  
do Título II do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
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Título II  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 5o. - São direitos dos trabalhadores:  
I - contrato de trabalho  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - fundo de garantia do patrimônio individual:  
VI - salário mínimo capaz de satisfazer às  
suas necessidades básicas e às de sua família, na  
forma de lei;  
V - Irredutibilidade de salário ou  
vencimento, salvo o disposto em lei, e convenção ou  
em acordo coletivo;  
VI - garantia de salário fixo, nunca inferior  
ao salário mínimo, além de remuneração variável,  
quando esta ocorrer;  
VII - gratificação natalina, como décimo  
terceiro salário, com base na remuneração integral  
de dezembro de cada ano;  
VIII - salário do trabalho superior ao do diurno;  
IX - participação nos lucros desvinculada da  
remuneração, conforme definido em lei ou em lei ou  
em negociação coletiva;  
X - salário família aos dependentes dos  
trabalhadores, nos termos da lei;  
XI - duração diária do trabalho não superior  
a oito horas;  
XII - repouso semanal remunerado;  
XIII - serviço extraordinário com remuneração  
superior ao normal, conforme convenção;  
XIV - saúde, higiene e segurança, incluindo  
normas para redução do risco inerente ao trabalho;  
XV - gozo de férias anuais, na forma da lei,  
com remuneração integral;  
XVI - licença remunerada à gestante, sem  
prejuízo do emprego e do salário, nos termos da  
lei ou de convenção coletiva;  
XVII - adicional de remuneração para  
atividades consideradas insalubres ou perigosas;  
XVIII - aposentadoria;  
XIX - a lei assegurará aos filhos de  
empregados de empresas com mais de cem empregados  
a assistência aos seus filhos de dependentes com  
até seis anos de idade, em creches e pré-escolas;  
XX - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XXI - seguro contra acidentes do trabalho, a  
cargo do empregador, sem excluir a indenização  
prevista no direito comum em caso de culpa ou dolo  
do empregador;  
§ 1o. - A lei protegerá o salário e punirá  
como crime a retenção definitiva ou temporária de  
qualquer forma de remuneração do trabalho realizado.  
§ 2o. - É proibido o trabalho noturno ou  
insalubre aos menores de dezoito anos e  
qualquer trabalho a menores de quatorze anos.  
§ 3o. São assegurados aos trabalhadores  
domésticos os direitos previstos nos itens IV, V,  
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VII, XII, XV e XVIII deste artigo, bem como a  
previdência social e aviso prévio de despedida, ou  
equivalente em dinheiro.  
Art. 6o. - É livre associação profissional ou  
sindical. A lei definirá as condições para seu  
registro perante o Poder Público e para sua  
representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização  
do Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. - A lei não obrigará à filiação a  
sindicatos e ninguém será obrigado a manter filiação.  
§ 4o - Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesse profissional, somente uma  
terá direito à representação nas convenções  
coletivas, conforme a lei, excluídos os sindicatos  
com base em uma única empresa.  
§ 5o. - Aplicam-se aos sindicatos rurais os  
princípios adotados para os sindicatos urbanos,  
nas condições da lei.  
§ 6o. - O Sindicato participará,  
obrigatoriamente, das negociações de acordos  
salariais.  
Art. 7o. - É livre a greve, na forma da lei,  
vedada a inciativa patronal, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela defender.  
Parágrafo único na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade. 
Justificativa 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
corno surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em estado bruto, para que 
elas se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-Ihe a massa 
informe das minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes 
emotiva de matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas 
e reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade - a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social  e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande pais. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
 Esclarece o ilustre autor, na justificação, que sua Emenda quase nada acrescenta ao já existente. 
Procura, apenas, "desbastar a pedra opaca para descobrir-lhes o brilho". Realmente a Emenda dá 
melhor redação a alguns dispositivos do capítulo, mantendo a sua maioria na forma com que está 
redigido. 
   
   EMENDA:32353 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10  
O parágrafo único do art. 10 passa ter a  
seguinte redação:  
c) na hipótese de greve, serão adotadas as  
providências que garantam a manutenção dos serviços  
indispensáveis ao atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade e da empresa. 
Justificativa 
As empresas têm direito de manter em funcionamento os seus serviços essenciais. A não ser que se 
pretenda causar prejuízos irreparáveis às empresas, a organização de turmas de emergência deve 
ser obrigatória, pois será impossível a contratação repentina de pessoal habilitado para as atividades 
essenciais. 
Parecer:   
   A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 10, uma referência ao resguardo das 
necessidades inadiáveis da empresa, em caso de greve.  
O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o interesse maior da comunidade, não o da 
empresa.  
Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental para a comunidade, entrará no rol dos 
interesses desta.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:32594 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dar ao art. 10 e seu parágrafo único a seguinte redação:  
"art. 10 É livre a grave, na forma da lei.  
Parágrafo único. Os serviços indispensáveis  
ao atendimento das necessidades da comunidade serão  
mantidos pelos empregados responsáveis, na forma da lei. 
Justificativa 
Suprime-se a vedação da "iniciativa patronal", pois o empregador não faz greve e não fica bem à 
Constituição proibir o que não existe. O lock out não tem reconhecimento constitucional, é o que 
basta, não sendo possível proibi-lo expressamente na Constituição pela mesma razão que consagrou 
o direito de greve: ele não é mais que uma iniciativa patronal de cessar o funcionamento da empresa, 
o que não lhe pode ser vedado, desde que responda pelos encargos que essa decisão acarreta. Não 
havendo reconhecimento do lock out, o empregador pode fechar a sua fábrica, pois ninguém poderia 
compeli-lo a mantê-la sempre aberta; mas responderá pelas consequências legais dessa decisão, 
que não tem a cobertura legal que tem a greve. 
Quanto a permitir aos trabalhadores que decidam sobre a conveniência e oportunidade, âmbito de 
interesses que deverão ser defendidos por meio da greve, a Constituição não precisaria ir tão longe: 
a greve é um instrumento de caráter trabalhista e como tal deverá ser interpretada a sua utilização 
lícita. Do contrário, pode-se fazer greve até para mudar o Governo, eliminar o Poder Legislativo ou 
convocar novas eleições, desarmar as forças armadas etc. Se há algo além da matéria trabalhista 
que justifique a greve, deixemos que os poderes constituídos decidam no tempo oportuno. "Abrir o 
leque" desse modo, na Constituição, é consagrar toda forma de anarquia. Não se está dizendo que 
alguém queira esse preceito para praticar a anarquia, mas simplesmente que ele a possibilita e, por 
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isso, precisa ser modificado, como proposta. Quanto aos serviços indispensáveis, convêm especificar 
a responsabilidade pessoal dos empregados, pois do contrário parecerá que o empregador não pode 
fazer funcionar a empresa cujos empregados estão em greve, o que seria uma proteção absurda aos 
grevistas. Ademais, se a atividade é essencial à sociedade, esse interesse maior obriga os 
trabalhadores e isto a Constituição deve dizer. 
Parecer:   
   De acordo com os parâmetros do Substitutivo, para o direito de greve, a Emenda deve ser 
aproveitada em alguns pontos.  
A justificação encontra-se no parecer à Emenda ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32624 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivos Emendados: Parágrafos 51 a 57 do  
artigo 6o; e parágrafos 1o. ao 7o. do artigo 9o.  
e artigo 10 e seu parágrafo único.  
Restaure-se o Capítulo denominado "Dos  
Direitos Coletivos", contendo os dispositivos  
acima referidos. 
Justificativa 
A restauração da figura constitucional "Dos Direitos Coletivos" é de suma importância, dado o seu 
caráter novo e revolucionário. Trata-se aqui de enunciar um elenco de postulados revestidos de 
peculiar significado constitucional, separando-o dos Direitos Individuais e dos Sociais. 
Parecer:   
   Emenda aos arts. 6o., 9o. e 10, restaurando o capítulo dos direitos coletivos.  
A matéria relativa aos direitos coletivos foi incorporada ao capítulo dos direitos sociais.  
Aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32726 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 10  
O Art. 10 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a greve, cujo exercício será  
regulado em lei que resguardará a ordem pública,  
as liberdades individuais, o direito de  
propriedade, os serviços essenciais nas empresas e  
na comunidade." 
Justificativa 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores como última manifestação dentro de processo 
negocial de maneira equilibrada e responsável, sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembleia de Trabalhadores, no sentido de paralização da 
prestação de trabalho, é ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí, a 
responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário. 
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Parecer:   
   A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substitutivo, que, em verdade, significa o 
reconhecimento de numerosas restrições, as quais, ditas de forma genérica, propiciarão 
interpretações capazes de redundar em negação do exercício do direito.  
O substitutivo adota uma redação que permite efetivamente aquele exercício.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:32913 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o art. 10 e seu parágrafo único,  
pelo seguinte artigo:  
"Art. 10. - É garantido o direito de greve. A  
lei que regular o exercício deste direito  
estabelecerá as garantias necessárias ao  
funcionamento e manutenção dos serviços essenciais  
da comunidade". 
Justificativa 
Busca-se aqui a forma genérica de reconhecer este direito e garantir o seu exercício, prevendo, 
ainda, o funcionamento dos serviços essenciais à comunidade. 
A presente emenda visa sintetizar e tornar mais claro, direto e aplicável o disposto no artigo 10 do 
Substitutivo. 
Parecer:   
Traçarmos parâmetros para a normatização constitucional do direito de greve, segundo a justificação 
contida no parecer à Emenda ES22141-8.  
Comparando o proposto na Emenda com aquela normatização, aproveitam-se alguns pontos.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33467 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 10 do Projeto de Constituição:  
"Art. 10. - É garantido o direito de greve, na forma da lei". 
Justificativa 
O exercício do direito de greve, tendo em vista suas profundas repercussões econômicas, políticas e 
sociais, necessita de adequada regulamentação, cabendo ao texto constitucional a garantia de sua 
instituição. 
Parecer:   
   A Emenda declara a liberdade do exercício do direito de greve, mas conforme a lei dispuser.  
Isto é, em parte, o que o Substitutivo contém, expresso no parecer à Emenda ES22141-8, afastada a 
referência à lei.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33474 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao parágrafo único do art. 10. 
a seguinte frase:  
" .... Os abusos cometidos sujeitam os seus  
responsáveis às penas da lei". 
Justificativa 
Não adianta estabelecer a obrigação de cumprir um dever, sem a cominação da pena pela sua 
transgressão. 
Parecer:   
   A Emenda prevê a cominação de penalidades aos que cometem abusos no exercício do direito de 
greve.  
A redação dada ao parágrafo único, em sua versão final, no Substitutivo, deixa implícita a adoção de 
providências que garantam a manutenção de serviços indispensáveis à comunidade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33773 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 10  
O art. 10 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a greve, cujo exercício será  
regulado em lei que resguardará a ordem pública,  
as liberdades individuais, o direito de  
propriedade, os serviços essenciais nas empresas e  
na comunidade". 
Justificativa 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores, como última manifestação dentro de processo 
negocial de maneira equilibrada e responsável, sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembleia de Trabalhadores, no sentido de paralização da 
prestação de trabalho, é ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí, a 
responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substitutivo, que, em verdade, significa o 
reconhecimento de numerosas restrições, as quais, ditas de forma genérica, propiciarão 
interpretações capazes de redundar em negação do exercício do direito.  
O substitutivo adota uma redação que permite efetivamente aquele exercício.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:33984 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Emenda de Sistematização e Redação  
Modifique-se e redistribua-se, com nova  
redação, a matérias constantes dos Títulos I, II e  
III, do Substitutivo, com a renumeração dos  
artigos a partir do 6o. e mantido como Capítulo  
IV, do Título III, o atual Capítulo II, do mesmo  
Título, nos termos seguintes:  
"Título I  
Dos Princípios Fundamentais  
[...] 
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 20. - (Manter o texto do art. 7o. do Substitutivo)  
Art. 21. - (Manter o texto do art. 8o. do Substitutivo)  
Art. 22. - (Manter o texto do art. 9o. do Substitutivo)  
Art. 23. - É livre a greve, vedada a  
iniciativa patronal, competindo aos trabalhadores  
decidir sobre a oportunidade e o âmbito de  
interesses que deverão por meio dela defender.  
Parágrafo Único - A lei estabelecerá as  
garantias necessárias para assegurar a manutenção  
dos serviços essenciais à coletividade.  
[...] 
Justificativa: 
1. O art. 1°, do Substitutivo é profundamente tautológico, ao dizer que o “Brasil é uma Nação fundada 
na comunhão dos brasileiros, irmanados num povo que visa a construir uma sociedade livre, justa e 
solidária.” Ora, a palavra Nação já significa comunhão nacional (cf. Carré de Malberg, Contribution a 
la Theorie Generale de l’État, t. I, p. 16). Por isso é que se diz que “Nação é um grupo de indivíduos 
que se sentem unidos pela origem comum, pelos interesses comuns e, principalmente, por ideais e 
espirações comuns”. Falar em nação já é falar em comunhão de nacionais. Assim, “comunhão de 
brasileiros”, já é, em si, a tradução de “Nação brasileira”. Nação é também um povo irmanado. Agora, 
o que é sem sentido, é falar em “comunhão de brasileiros, irmanados num povo, até porque dá ideia 
de que são coisas diferentes: “brasileiros” e “povo”. Depois, vem o objetivo de construir uma 
“sociedade ....solidária”. Ora, se se afirma também a exigência de uma sociedade solidária, ... O texto 
é, na verdade, repetição tautológica de expressões essencialmente idênticas, e o que é pior 
redutoras, como se o Brasil só fosse isso. Na verdade, o Brasil não é só “nação”. É um País (conjunto 
de povo e território). É Pátria. É um Estado Federal, isto é, o conjunto de população, território e 
governo independente. A nação nada mais é do que a substancia humana do Estado. A nação, 
assim, não é mais no art. 1° da Constituição esse complexo de elementos que constitui o Brasil, 
inclusive o seu nome político: República Federativa do Brasil, no qual se encontram sintetizados o 
elemento histórico (“Brasil”), a nação, o Estado, a forma de Estado (“República Federativa”), a forma 
de governo (“República”), acrescentando-se a natureza do regime adotado (“Estado Democrático de 
Direito”) e seus objetivos e fundamentos. Com isso, dispensa-se o art. 2°, que, aliás, já está 
traduzido, no que tange aos elementos da Federação no art. 28, e no que tange ao regime 
representativo, no parágrafo único, do art. 1°, mantido na proposta de emenda supra.  
2. A emenda proposta não é substitutiva, porque não altera, salvo em aspectos secundários, a 
substância do Substitutivo do Relator. Ela visa reorganizar o texto. É que o art. 6° do Substitutivo 
reuniu 50 parágrafos em que existem direitos individuais, garantias constitucionais e até direitos 
econômicos e sociais, desordenadamente arrolados. Ele veio do Projeto “Hércules” que teve a 
preocupação de apresentar um texto com reduzido número de artigos, para o que usou método de 
subordinar a artigos matérias diversas em forma de parágrafo, como se isso diminuísse o tamanho da 
Constituição.  
A proposta apresentada aqui é, pois, uma tentativa de reordenar sistematicamente o texto.  
3. O Substitutivo abre um título (o III) para as Garantias Constitucionais. Nele só inclui algumas 
garantias, exatamente aquelas que a doutrina denomina “Remédios Constitucionais”. As demais 
garantias, contudo, foram alistadas no § 6°, como direitos individuais. São garantias individuais, como 
as garantias de estabilidade jurídica, as de acesso à Justiça, e as garantias penais, que a doutrina 
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denomina “Direito de Segurança”. Ora, não é de boa técnica abrir Título para um tema constitucional, 
mas nele só incluir uma parte, deixando a outra fora.  
A proposta reorganiza a matéria, dando destaque aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade e à 
propriedade em seções próprias, o que valoriza esses direitos fundamentais, assim como ao 
chamado Direito à Segurança, que é direito-garantia, pelo fato que se lhe deu um capítulo próprio no 
título das garantias constitucionais.  
4. Reestruturou-se, também, o Capítulo IV, do Título II, como a rubrica Da Cidadania, mais amplo do 
que Direitos Políticos do Substitutivo, porque abrange estes, o direito de participação popular e 
partidos políticos cada qual com uma seção própria. Importa observar a seção sobre a participação 
popular que acolhe o essencial da proposta popular sobre esse tema. Dá formulação ao referendo 
que no Substitutivo do Relator está referido na competência exclusiva do Congresso Nacional e na 
competência privativa do Presidente da República, mas não encontra formulado adequadamente em 
outro lugar. 
Observe-se também que a nova redação elimina o texto do caput do art. 13, do Substitutivo, que 
define os direitos políticos, indicando os institutos que entram nesse conceito, mas o faz 
inadequadamente, primeiro porque não tem qualquer sentido normativo, pois esse é um conceito 
doutrinário que deve ficar para a doutrina. Não é definição normativa. Segundo porque o conceito 
dado é parcial, pois não abrange muitos outros direitos tidos como político. Basta lembrar que o 
direito de criar partido políticos e             não estão incluídos no conceito do art. 13. Se ele não tem 
valor normativo, o melhor é eliminá-lo do texto da Constituição.   
Parecer:   
 Dos nobres Deputados ANTÔNIO MARIZ e NELSON FRIEDRICH, com o apoiamento de outros 
cinco Constituintes, é a emenda em referência, que os autores justificam não como uma emenda 
substitutiva, "porque não altera, salvo em aspectos secundários, a substância do Substitutivo do 
Relator". Seu objetivo é "reorganizar o texto", sistematizando-o.  
O Relator apreciou o exaustivo trabalho e, na elaboração de seu novo Substitutivo, levará na devida 
conta o plano da reestruturação oferecido.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33996 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título II a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Capítulo I  
Dos Direitos Individuais e Coletivos  
[...] 
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
[...] 
Art. 9o. É livre a associação profissional ou  
sindical. A lei definirá as condições para seu  
registro perante o Poder Público e para sua  
representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. A lei não poder exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
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§ 3o. A assembleia geral, órgão deliberativo  
supremo do sindicato. fixará a contribuição da  
categoria, que deverá ser descontada em folha,  
para custeio das atividades da entidade.  
§ 4o. A lei não obrigará à filiação a  
sindicatos e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
§ 5o. Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente  
uma terá direito à representação nas convenções  
coletivas, conforme lei, excluídos os sindicatos  
com base em uma única empresa.  
§ 6o. Aplicam-se aos sindicatos rurais e às  
colônias de pescadores os princípios adotados para  
os sindicatos urbanos, nas condições da lei.  
§ 7o. O sindicato participará,  
obrigatoriamente, das negociações de acordos salariais.  
§ 8o. É livre a manifestação coletiva em  
defesa de interesses sociais inclusive a greve,  
nos termos da lei.  
§ 9o. Na hipótese de greve, as organizações  
responsáveis adotarão as providências que garantam  
a manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade. Os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o substitutivo do ilustre Relator. 
(Nota: a numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo, a exceção dos dispositivos inseridos, 
indicados por “....”). 
Parecer:   
   O nobre Senador JOSÉ RICHA, com sólido apoiamento de outros ilustres Constituintes, traz a 
exame extensa emenda voltada para o Título II do Substitutivo. A proposição contempla os aspectos 
de mérito do tema - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS -, "as aspirações sociais do 
povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à 
técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados", justificam seus autores.  
A emenda constitui, sem dúvida, substantivo subsídio ao Relator nesta fase de elaboração de seu 
segundo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34025 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
Inclua-se no Título II um capítulo a ser  
numerado como Capítulo III, renumerando-se o atual  
Cap. III e seguintes, coloque-se onde couber:  
Capítulo III  
DOS DIREITOS COLETIVOS  
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[...] 
V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA  
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais;  
b) é livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dele  
defender, excluída a iniciativa de empregadores,  
não podendo a lei estabelecer outras exceções;  
c) na hipótese de greve, as organizações de  
classe adotarão as providências que garantam a  
manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade;  
d) os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei;  
e) a manifestação de greve, enquanto  
perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos  
de trabalho ou da relação de emprego público;  
f) a lei não poderá restringir ou condicionar  
o exercício dessa liberdade ao cumprimento de  
deveres ou ônus, salvo o disposto nas alíneas "c"  
e "d" deste item;  
g) em caso algum a paralização coletiva de  
trabalho será considerada, em si mesma, um crime.  
[...] 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte, desde seu início, deu uma importante demonstração de 
sensibilidade pelos anseios de democratização que marcam o atual momento histórico brasileiro. 
Não poderia ser de outra forma, senão a que ora norteia os sentimentos democráticos e humanos 
desta Constituinte, que é o grande marco da transição histórica brasileira. 
É importante que se agregue à Nova Carta, normas de caráter coletivo, a fim de que este segmento 
não passe desapercebido das novas diretrizes constitucionais. 
Parecer:   
 Vide parecer à emenda no. ES320718. 
   
   EMENDA:34050 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 10 e seu parágrafo único a  
seguinte redação:  
Art. 10 - É livre a paralisação do trabalho,  
seja qual for a sua natureza e a sua relação com a  
comunidade, excluída a de iniciativa de  
empregadores, não podendo a lei estabelecer outras  
exceções.  
Parágrafo único - Na hipótese de paralisação  
do trabalho, as organizações de classe adotarão as  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade; 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 199  

 

Retira-se a expressão “na forma da lei”, uma vez que a lei nada mais tem a acrescentar sobre o 
conteúdo específico do Artigo. 
A adoção do conceito “paralisação do trabalho” decorre de um problema de linguagem, pois o 
conceito de greve não se adequa à paralisação do trabalho por iniciativa do empregador. 
Parecer:   
   A presente Emenda coincide, em alguns pontos, com os parâmetros do direito de greve adotados 
em nosso Substitutivo, cuja justificação encontra-se no parecer à Emenda ES22141-8.  
Em outros pontos há divergências significativas.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34311 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
 Substitua-se o art. 10, do Substitutivo do  
Relator do Projeto de Constituição, pelo seguinte teor:  
"Art. 10. A greve é um direito, competindo  
aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, bem como, sobre as providências e  
garantias asseguradoras da continuidade dos  
serviços essenciais à comunidade". 
Justificativa: 
Se levar em conta o Projeto de Lei de Greve, enviado recentemente pelo governo para apreciação 
pelo Congresso Nacional, constata-se que o avanço da classe trabalhadora será nenhum. Nada é 
obtido em termo constitucionais e nada será conquistado na negociação coletiva, porque sem direito 
de greve inexistente negociação coletiva. 
Verifica-se, assim, que o direito de greve deve ser assegurado na Constituição de forma plena. 
Parecer:   
   A presente emenda propõe nova redação ao artigo 10, do substitutivo, onde competirá também aos 
trabalhadores decidir sobre a providência e garantia asseguradoras da continuidade dos serviços 
essenciais à comunidade. A Emenda merece aproveitamento, de acordo com os parâmetros que 
traçamos ao exercício do direito de greve, na Emenda ES22141-8.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34641 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
 Dê-se ao parágrafo único do art. 10, a  
seguinte redação:  
Parágrafo Único - Na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade, assegurando  
o direito ao trabalho àqueles que assim o desejarem. 
Justificativa: 
A expressão que se pretende inserir visa a tornar o dispositivo mais amplo e democrático, 
respeitando a vontade do trabalhador, seja ela qual for. 
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Parecer:   
   A Emenda reproduz o texto do parágrafo único do art. 10 do Substitutivo, mas acrescenta uma 
referência ao asseguramento do direito ao trabalho de quem não fizer a greve.  
A referência nos parece supérflua, pois a lei comum obrigatoriamente garantirá esse outro direito.  
Entre direitos não há conflito, todos hão de ser assegurados.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34910 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   O Art. 10 do substitutivo do projeto de  
constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 10. É livre a greve, na forma da lei.  
Parágrafo único. ............................  
............................................ 
Justificativa: 
O presente artigo, além de ser injusto com a classe empresarial não lhe reconhecendo o direito de 
greve concedida à classe trabalhadora, contém disposição que nenhuma nação civilizada do mundo 
aceita, nem mesmo as ditas socialistas, pois autoriza a chamada greve de solidariedade ou greve 
política, as quais podem inviabilizar a ordem social, o desenvolvimento nacional e a própria 
democracia. 
Parecer:   
   A Emenda declara a liberdade do exercício do direito de greve, mas conforme a lei dispuser.  
Isto é, em parte, o que o Substitutivo contém, expresso no parecer à Emenda ES22141-8, afastada a 
referência à lei.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:35019 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
Dê-se a seguinte redação ao art. 10:  
Art. 10 - É livre a greve, vedada a  
iniciativa patronal, competindo aos trabalhadores  
decidir sobre a oportunidade e o âmbito dos  
interesses que deverão por meio dela defender.  
Parágrafo único - Em caso algum o exercício  
do direito de greve será considerado em si mesmo  
um crime. Mas o Estado assegurará o funcionamento  
dos serviços essenciais, definidos em lei, e  
promoverá a responsabilidade pelos danos  
decorrentes da sua paralização em consequência de  
movimento grevista. 
Justificativa: 
A emenda assegura a plenitude do direito de greve, sem as restrições legais que hoje o desfiguram 
mesmo em setores que nada têm de essencial, ao mesmo tempo em que dá ao Estado base 
constitucional firme para agir em defesa da coletividade diante da ameaça de paralização dos 
serviços essenciais. 
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Parecer:   
   A Emenda coincide com o Substitutivo em vários pontos.  
A justificativa dos parâmetros por nós utilizados encontram-se no parecer à Emenda ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00058 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA-SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 11, do atual  
Substitutivo (S3).  
Suprima-se o § 1o. e dê-se nova redação, ao citado  
Artigo, de modo que o mesmo assim expresse:  
Art. 11 - É assegurado o direito de greve, salvo  
nos serviços essenciais à comunidade, na forma da  
lei, vedada a iniciativa patronal. 
Justificativa: 
A redação do atual Projeto de Constituição cria uma situação perigosa em virtude de gerar danos 
inimagináveis ao Estado. 
E colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras podem paralisar, livremente, o respectivo 
trabalho, seja qual for a natureza, contraria, no nosso entender, os próprios princípios democráticos. 
O consagrado e justo direito à greve, á uma conquista da classe trabalhadora de todos os povos 
livres. Entretanto, esse direito não pode e nem deve ser absoluto, em razão dos limites do ser 
humano. 
A experiência tem demonstrado que greves injustas, além de afetar a economia e segurança do 
Estado, trazem, em seu bojo, terríveis prejuízos para a população, principalmente a mais carente. 
Temos de levar em conta que serviços essenciais devem ser assegurados para o bem da 
coletividade, motivo por que somos pela modificação da redação, nos termos da proposição. 
Parecer:   
   A emenda, sob análise, pretende dar nova redação ao artigo 11 e suprimir seu parágrafo 1o.. 
Entende o nobre Constituinte que, na forma como se encontra, o referido dispositivo contraria os 
princípios democráticos. Embora compreendamos sua justa preocupação, julgamos que a redação do 
artigo 11, constante no nosso Projeto de Constituição está em perfeita harmonia e, até mesmo, 
decorre do verdadeiro exercício da democracia. Se a greve é justa, ainda que nos serviços essenciais 
à comunidade, não há porque restringir tal direito, ainda que nos serviços essenciais à comunidade. 
Fazê-lo, seria negar a igualdade de todos perante a lei. Convêm lembrar, enfim, que os parágrafos 
1o. e 2o. do artigo 11 são bastante claros com relação à manutenção dos serviços indispensáveis e  
à responsabilidade dos grevistas. Acreditamos, pois, que não há perigo algum de dano à ordem e aos 
direitos dos outros cidadãos decorrentes do preceito em questão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00303 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 11  
O Caput do Art. 11 do projeto Constitucional  
passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a greve, cujo exercício será regulado em  
lei que resguardará a ordem pública, as liberdades  
individuais, o direito de propriedade, os serviços  
essenciais nas empresas e na comunidade.' 
Justificativa: 
A emenda atende aos anseios dos trabalhadores como última manifestação dentro de processo 
negocial de maneira equilibrada e responsável, sem colocar em risco a ordem e a paz social. 
Ademais, a tomada de decisão por uma Assembleia de Trabalhadores, no sentido de paralisação da 
prestação de trabalho, é o ato extremo revestido de solene gravidade. Os trabalhadores assumem aí, 
a responsabilidade pela sustentação de relação laboral, que implica na contrapartida do trabalho e do 
salário. 
Parecer:   
   A emenda, sob análise, ao propor a alteração do dispositivo que trata da greve, não corresponde 
aos anseios dos trabalhadores que participaram, inclusive, na elaboração do atual texto do Projeto de 
Constituição. Entendemos que a competência dos trabalhadores em decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito dos interesses que deverão por meio da greve defender não significa "a priori" colocar em 
risco a ordem e a paz social. Como o exercício de qualquer outro direito, a greve não pode ser 
cerceada por se tratar de instrumento legitimo da classe trabalhista. É evidente, porém, devido a sua 
gravidade que toda greve só poderá ser realizada dentro de certos parâmetros como os enunciados 
nos parágrafos 1o. e 2o. do art. 11. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00345 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CEOLIN (PFL/ES) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 11 e parágrafos acima  
mencionados pelo de redação seguinte:  
"Art. 11 - Vedada a iniciativa patronal, é  
reconhecido o exercício do direito de greve, no  
âmbito das relações trabalhistas, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre sua oportunidade.  
§ 1o. - É proibida a greve nas atividades  
essenciais e nos serviços públicos, na forma da lei." 
Justificativa: 
Procurou-se adequar o texto ao entendimento da Organização Internacional do Trabalho, tornando-o 
consentâneo com as preocupações que esse organismo da ONU revela com as necessidades de 
saúde e de segurança da comunidade e com sua exposição a risco de vida. 
Parecer:   
   A emenda em apreço objetiva a proibição da greve nos serviços públicos e nas atividades que a lei 
definir como essenciais. Entende seu autor ser esta a maneira de preservar as necessidades vitais da 
comunidade, como saúde e segurança, cujo atendimento encontrar-se-ia ameaçado se aprovada a 
liberdade irrestrita de greve.  
A nosso ver os interesses da coletividade encontram-se suficientemente amparados pelo primeiro 
parágrafo do artigo 11 do Projeto, que coloca sobre as entidades sindicais a responsabilidade da 
manutenção dos serviços indispensáveis à comunidade.  
Garantida a manutenção desses serviços, cremos que cabe exclusivamente aos trabalhadores, de 
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qualquer setor de atividades, a decisão do uso ou não da greve como instrumento reivindicatório.  
Essa a razão por que nos pronunciamos pela rejeição da  
emenda. 
   
   EMENDA:01481 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 11  
Dê-se ao Art. 11 do Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"Art. 11 - É livre a greve, cujo exercício  
será regulado em lei que resguardará a ordem  
pública, as liberdades individuais, o direito de  
propriedade, os serviços essenciais nas empresas e  
na comunidade". 
Justificativa: 
Considerando ser a greve um direito dos trabalhadores como última manifestação do progresso de 
negociação coletiva, inserimos o preceito de que o exercício de tal direito deve ser equilibrado e 
responsável, de forma a não colocar em risco a ordem e a paz sociais. 
Aliás, este é o entendimento que prevalece entre os peritos da Organização Internacional do Trabalho 
que vislumbra, sobretudo, a garantia dos serviços essenciais em benefício da comunidade. 
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte nova redação para o artigo 11, visando a declarar livre a greve e 
determinando que a lei regule seu exercício, resguardados o direito de propriedade, as liberdades 
individuais, a ordem pública, os serviços essenciais nas empresas e na comunidade.  
Na justificação diz que a greve é um direito do trabalhador, é a última manifestação do processo de 
negociação coletiva mas deve ser exercido com equilíbrio e responsabilidade.  
Embora louve o empenho do ilustre Constituinte, opino por que seja rejeitada a sugestão, nos termos 
da Emenda Coletiva nr. 2P02038- .  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
[...] 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 
[...] 
Art. 11. É assegurado o direito de greve, nos termos da lei, que ressalvará aquelas decididas sem 
prévia negociação. A lei limitará o direito de greve quando se tratar de serviços ou atividades 
essenciais e inadiáveis à comunidade. Compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os 
interesses trabalhistas da categoria que devam, por meio dela, defender. 
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Parágrafo único. Os abusos cometidos e os danos causados sujeitam os responsáveis às penas da 
lei. 
[...] 

Assinaturas 

1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 
6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 
11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 
15. Caio Pompeu 
16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 
29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 

58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 
80. Aloísio Teixeira 
81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 
92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 
100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 
108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 

114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
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171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 
174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
186. Alexandre Puzyna 
187. Artenir Werner 
188. Cláudio Ávila 
189. José Agripino 
190. Divaldo Suruagy 
191. José Mendonça Bezerra 
192. Vinícius Cansanção 
193. Ronaro Corrêa 
194. Paes Landim 
195. Alécio Dias 
196. Mussa Demes 
197. Jessé Freire 
198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 
203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 
205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 

211. Lorival Baptista 
212. Cleonâncio Fonseca 
213. Bonifácio de Almeida 
214. Agripino Oliveira Lima 
215. Marcondes Gadelha 
216. Mello Reis  
217. Arnold Fioravante 
218. Álvaro Pacheco 
219. Felipe Mendes 
220. Alysson Paulinelli 
221. Aloysio Chaves 
222. Sotero Cunha 
223. Messias Gois 
224. Gastone Righi 
225. Dirce Tutu Quadros 
226. José Elias Murad 
227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 
229. Gustavo de Faria 
230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 
235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 
239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 
249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 

252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 
257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 
261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 
266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 
271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 
275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   
   Preservando até onde possível o texto da Comissão de Sistematização, esta emenda substitutiva integral ao Título 
II do Projeto de Constituição objetiva aprimorá-lo, escolmando-o de alguns excessos indesejáveis, normas 
pragmáticas utópicas, e detalhamentos desnecessários ou que melhor figurariam em leis hierarquicamente inferiores. 
Ressalte-se, além disso, que as modificações procedidas no capítulo pertinente aos Direitos Sociais, sem perder de 
vista a necessidade de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, procura adaptar a imprescindível proteção 
dos direitos do trabalhador à manutenção de condições, dentro das quais possam desenvolver-se com eficiência, 
flexibilidade e dinamismo as atividades produtivas. 
Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva como fator importante para aperfeiçoar continuamente as relações 
trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante à polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta 
desestimular as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no 
emprego não interessa a trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende prevaleçam 
uma economia de mercado e a liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego efetivo, 
mas compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da excessiva 
rotatividade de mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas do 
trabalho doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive 
tecnicamente, para consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações não 
equiparáveis, que se aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
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Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente regulamentado 
pela lei no interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo exercício restaria única e 
exclusivamente, ao critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de Constituição. 
Parecer:   
Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei pela 
aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos. 
Pela aprovação parcial. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59 e 60. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 6º, §§ 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 45, 50, 51, 52 e seus incisos, 53 e 55. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, "caput", §§ 1º, 2º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 11; Art. 
12. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 4º (e 
incisos I e II); Art. 14. 
PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 ("caput"), 
incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Projeto de  
Constituição (B), a parte final do "caput', do  
Art. 9o., onde se lê: "competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os  
interesses que devam por meio dele defender', de  
modo que o referido artigo venha a figurar com a  
seguinte redação:  
Art. 9o. - É assegurado o direito de greve. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00217 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do "caput" do Art. 9o. do  
Projeto de Constituição (B), a expressão  
"competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e os interesses que davam por meio  
dele defender".  
O texto assim alterado passará a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 9o. - É assegurado o direito de greve". 
Justificativa: 
Intenta-se com a presente emenda retirar do texto aprovado o caráter ilimitado que o direito de greve passará a 
ter. 
Segundo o dispositivo aprovado, nenhuma restrição existe ao direito de se decretar uma greve, cabendo tão 
somente aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os interesses que queiram defender. A greve, 
assim, será permitida, inclusive nos serviços essenciais, que, apenas serão definidos em lei, esta disporá ainda 
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
Neste passo, cumpre ressaltar que o texto, consagrando tal amplitude ao direito de greve, conforta-se, 
inclusive, com princípios adotados pela Comissão de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da 
Organização Internacional do Trabalho que, em reiteradas decisões, prevê restrições ao direito de greve nos 
serviços essenciais (LA LIBERTAD SINDICAL – RECOPILACIÓN DE DECISIONES Y PRINCÍPIOS DEL 
COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DEL CONSEJO DE ADMINISTACION DE LA OIT – 3° EDIÇÃO, 1985). 
De outra parte, devido à amplitude já referida do direito, todas as categorias poderão decretar uma greve e, já 
que o texto não limita suas causas, poderá a mesma ter as mais variadas fundamentações: políticas, de apoio, 
de advertência, de reivindicação de condição, de trabalho mais favoráveis a quaisquer outros. Tal facilidade 
proporcionará, fatalmente, a formalização de um processo que desordenará e desestabilizará não só a 
empresa, mas a sociedade e o País. 
Acrescente-se que, enquanto não for promulgada a lei que disporá sobre o atendimento dos serviços 
essenciais, os mesmos poderão sujeitar-se a paralização total. 
Aprovada a presente emenda supressiva, não se estará elevando o direito de greve a um instrumento político 
de incomensurável gravidade dando-se, ainda, mais adequada às necessidades socioeconômicas do País. 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00226 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 9o. o seguinte texto:  
"... COMPETINDO AOS TRABALHDORES DECIDIR SOBRE A  
OPORTUNIDADE E DOS INTERESSES QUE DEVAM POR MEIO  
DELE DEFENDER;''  
Texto resultante da emenda proposta:  
É ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE. 
Justificativa: 
Essa é a formulação mais adequada para um texto constitucional que, de resto, está de acordo com os 
princípios consagrados em recentes Constituições, como a portuguesa, a espanhola, a da República 
Democrática Alemã e a francesa, que adotam fórmulas curtas e abrangentes para dispor sobre a matéria. 
Por outro lado, o problema da oportunidade da greve e dos interesses que ela deva defender não são 
conceitos absolutos, como deriva do texto aprovado. A O.I.T. mesma estabelece, a esses propósitos “As 
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greves de caráter meramente político e as greves decididas muito tempo antes de que as negociações 
cheguem ao fim, não caem dentro do âmbito dos princípios de liberdade sindical” (A Liberdade Sindical – 
O.I.T., Ementa n° 372, pag. 77. 
A lei ordinária, portanto deverá estabelecer os limites ao exercício desse direito constitucional. Lembrando “que 
a sociedade não deixa de ser um condomínio, onde o exercício dos direitos de alguns condomínios deve ser 
compatibilizado com o direito dos demais.” 
A supressão parcial, portanto, torna o dispositivo constitucional conciso sem prejuízo para a amplitude do 
direito estabelecido que deverá ser desenvolvido integralmente pela legislação posterior à Constituição. 
A limitação do parágrafo primeiro, relativa aos serviços essenciais, em rigor, foi tímida em relação ao que o 
CÓDIGO INTERNACIONAL DO TRABALHO admite, como se vê da seguinte ementa. “O comitê admitiu que o 
direito de greve pode ser objeto de restrições, inclusive de proibições, quando se trate da função pública, ou de 
serviços essenciais, na medida em que a greve possa causar graves prejuízos à coletividade nacional e à 
condição de que estas restrições venham acompanhadas de certas garantias compensatórias” (po. Cit., pag. 
80, Ementa n° 393). 
A legislação ordinária, posteriormente, desenvolverá o programa constitucional de acordo com o espírito da 
norma. 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00353 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 9o., caput a seguinte redação:  
"Art. 9o. - É assegurado o direito de greve."  
Em consequência dessa emenda, devem ser  
suprimidas, no mesmo artigo, as seguintes  
expressões: "competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e os interesses que devam por  
meio dele defender." 
Justificativa: 
É sabido que a greve surgiu nos tempos atuais como um fato puramente econômico. Realmente, em seus 
primórdios, este é o traço que a define: mero elemento de luta da classe operária, sem qualquer consequência 
direta no campo do direito. Em seguida, pela profundidade e intensidade com que afeta os interesses da 
sociedade, apresenta-se iniludivelmente como fato político-econômico. 
Finalmente, a longa e árdua luta das classes obreiras coroou-se de êxito com a elevação da greve à categoria 
de direito, reconhecido e proclamado enfaticamente na legislação dos povos cultos e livres. 
Na área dos países denominados pela ideologia marxistalenista, sob a invocação da inexistência de luta de 
classes, não é admitido. Ao contrário, tem sido proibido e punido como grave infração penal. Pode-se, pois, 
dizer que a greve tem oscilado entre o direito e o delito. Direito, entre nós, nas sociedades democráticas; 
crime, nos regimes autocráticos. 
No Brasil, a Carta outorgada de 1937 declarou a greve e o lock-out recursos antissociais, nocivos ao trabalho e 
ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional (art. 139), eufemismo para 
dissimular a proibição desse direito, que encontrava guarida nas constituições dos povos livres. 
Com a vitória das forças democráticas contra os países totalitários, o direito de greve, proscrito pela Carta 
Constitucional de 1937, foi em 1946, admitido pelo Decreto-lei n° 9.070, para adequar a nossa legislação à 
recomendação da Conferência de Chupultepec, realizada no México, em 1945. Foi consignado na “Declaração 
dos Princípios da América”, na ata final da conferência da qual o Brasil participou, o “reconhecimento do direito 
de associação, do contrato coletivo e do direito de greve”, princípios que deveriam ser consagrados na 
legislação de todas as nações do continente. 
Mas o fato de ser hoje a greve um ato jurídico implica, necessariamente, como professa o eminente MARIO DE 
LA CUEVA (“Derecho Mexicano del Trabajo”, vol 2°, pag. 801) na sua regulamentação, pois para que a ordem 
legal de um Estado faça produzir a um ato de vontade efeitos jurídicos desejados, é necessário que o ato 
reúna os requisitos de fundo e de forma previstos em lei”. 
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Entre outros ilustres juristas, JOSSERAND deu ao problema enquadramento preciso: “A tese do direito 
absoluto tem contado com partidários desejosos de fazer do direito de greve um direito sagrado, um super-
direito, para eles a greve levaria em si mesmo sua própria justificativa, sua própria legitimidade e, salvo 
manobras que a coloquem sob a lei penal, acharia no terreno do direito civil uma escola de impunidade. Esta 
tese tem fracassado tanto na doutrina como na jurisprudência; é antissocial e singularmente perigosa.  
Desconhece esta verdade inquestionável que o direito de coalizão foi instituído pelo legislador em atenção a 
um fim determinado a salvaguarda dos interesses profissionais. Tem sido compreendida, deste modo, como 
arma profissional, dia arma não ser posta se não a serviço da profissão, se ela é utilizada com fins 
extraprofissionais, converte-se em um perigo para aqueles que usam” (in “El Decrecho del Trabajo y sus 
Contratos”, de G. CABANELAS) 
O punctum prurens desta delicada questão, nos países de regime democrático, reside precisamente em 
estabelecer, através de mecanismos adequados e prudentes, as condições para o exercício desse direito, de 
maneira responsável e pacífica. 
No Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte, de 1946, repeliu a ideia de direito absoluto de greve, sem 
controle ou limitação, seguindo, nesse particular, princípio consagrado universalmente, na esteira do 
ensinamento de JOSSERAND e outros, de que a greve não é um direito sarado, intocável. E consignou no art. 
158: “É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará”. 
A Constituição Francesa do mesmo ano (preâmbulo, § VII), prescrevia que “le droit de greve s’exerce dans le 
cadre das loi que le reglementent”, princípio que vem reproduzido literalmente no art. 40 da Constituição da 
Itália “il diritto di sciopero se exercita nell’ambito della leggi che lo regolano.” 
A Constituição da Colômbia reza no art. 18: “será garantido o direito de greve, salvo nos serviços públicos. A 
lei regulará seu exercício”. 
A Constituição do Uruguai de 1966 estabelece no art. 57, alínea 2ª.: “a greve é declarado um direito sindical; 
sobre esta base se regulamentará seu exercício e efetividade”. 
A constituição da França de 1958, feita sob inspiração e liderança de DE GAULLE, limitou-se a assegurar o 
direito à greve, tout court. Mas, reforma posterior, exclui do texto constitucional essa referência, deixando a 
matéria para o Código do Trabalho. 
A Constituição de 1967 tratou da matéria em dois dispositivos. No art. 162, prescreveu: “não será permitida 
greve nos serviços públicos e atividades essenciais, definidas em lei.” E no art. 165 assegura aos trabalhos, 
além de outros direitos que visem à melhoria de sua condição social, no inciso XXI, “greve, salvo o disposto no 
art.° 162”. Isto vale dizer, ressalvados os serviços públicos e atividades consideradas essenciais, o direito de 
greve é amplo, cabendo à lei sua regulamentação. 
Na votação do Projeto da Constituição, em primeiro turno, a redação que afinal prevaleceu reproduz quase 
integralmente o art. 10 de projeto da Comissão de Sistematização, que diz: “é livre a greve, vedada a iniciativa 
patronal, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interesse que deverão por 
meio dela defender.” (O grifo é nosso). A redação aprovada, resultante de fusão de emendas, que, após 
assegurar o direito de greve, introduziu o acréscimo acima destacado. 
Como assinalou-se, em rápido comentário sobre o assunto o Ministro ARNALDO SUSSEKIND, em nenhuma 
Constituição do mundo se atribui tal poder ao sujeito ativo das relações coletivas de trabalho. O sindicato dos 
trabalhadores é parte e afronta a lógica jurídica atribuir-se a uma das partes o poder de decidir sobre o 
momento da greve. Tem inteira procedência o comentário do preclaro Mestra. Ninguém pode ser parte e juiz 
ao mesmo tempo em qualquer demanda. 
A constituição Espanhola, recente e tão citada e também fonte de inspiração para muitos constitucionalistas, 
dispõe “Reconhece-se o direito de greve aos trabalhadores para defesa de seus interesses.” 
“A lei regula o exercício deste direito estabelecerá as garantias precisas para assegurar a manutenção dos 
serviços essenciais da comunidade (§2° do art. 28)” 
Como posta a questão no Projeto da Constituição, aprovado em primeiro turno, e tendo em vista que o 
Regimento da Assembleia Nacional Constituinte só admite, em segundo turno, emendas supressivas ou de 
adaptação do texto, é que apresentamos a presente emenda, assegurando, em sua plenitude, o direito de 
greve, ao mesmo tempo que expurgue do texto aprovado em primeiro turno adendo que se não justifica, como 
ficou acima exposto. 
Em suma, garante-se o direito de greve, cabendo à legislação ordinária regulamentá-lo, preservando-se o 
disposto no art. 11, § 1° do Projeto, tal como aprovado em primeiro turno “quando se tratar de serviços ou 
atividades essenciais definidas em lei, esta disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade”. 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00582 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Suprimam-se do artigo 9o., do Projeto de  
Constituição (B), as seguintes expressões:  
"Art. 9o. - ..........................  
competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e os interesses que devam por meio  
dele defender. 
Justificativa: 
Como está redigido, o caput do artigo 9° dos textos aprovados pela Assembleia Nacional Constitucional, em 
primeiro turno, coloca o direito de greve como absoluto. 
Entretanto, esse direito não deve ser absoluto, mas sim subordinado ao interesse maior da coletividade. 
Não basta, com faz o parágrafo 1°, do citado artigo 9°, assegurar o atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade. Há atividades que não se compatibilizam com a greve e cujos integrantes deverão dispor de 
outros mecanismos de pressão para a obtenção de reivindicação. 
A demarcação do limite além do qual a greve afronta a própria coletividade, a regulamentação dos 
mecanismos compensatórios para as categorias que não puderem dispor do direito de greve, as restrições 
inevitáveis decorrentes de estado de guerra ou calamidade pública, dão aspectos, entre outros, que só 
poderão ser adequadamente disciplinados em lei. 
Por essas razões reputamos indispensável a supressão no dispositivo apontado duas expressões 
supramencionadas. 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00635 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Suprimir do Artigo 9o. "caput" a expressão:  
"competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e os interesses que devam por meio  
dele defender", passando a seguinte redação:  
Art. 9o. - É assegurado o direito de greve. 
Justificativa: 
Não há necessidade que fiquei explícito na Constituição, quando o trabalhador deve ou não entrar em greve e 
muito menos as condições para que isto ocorram o trabalhador não pode ficar coagido em suas decisões 
visando uma melhor condição de vida. Já é hora de o trabalhador mostrar a sua maturidade sem que para isso 
precise seguir as normas prévias tutelares. 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00670 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Supressão, no caput do art. 9o, que dispõe  
sobre o direito de greve, da expressão:  
"competindo aos trabalhadores decidir sobre a  
oportunidade e os interesses que devam por meio  
dele defender". 
Justificativa: 
Em nenhuma Constituição do Mundo se atribui tal poder ao sujeito ativo das relações coletivas de trabalho. O 
sindicato de trabalhadores é parte e afronta a lógica jurídica atribuir-se a uma das partes o poder de decidir 
sobre o momento e os objetivos da greve. Até mesmo na Itália, onde o direito de greve é exercido com grande 
amplitude, a Constituição prescreve simplesmente: 
“Art. 40. O Direito de greve é exercido no âmbito das leis que o regulamentam”. 
O que acontece, nesse país, é que os sindicatos pressionam o Parlamento para não regulamentar o direito de 
greve; mas a jurisprudência não lhe dá a extensão pretendida por nossa Assembleia Constituinte. Por outro 
lado, a recente Constituição Espanhola a propósito dispõe: 
“Reconhece-se o direito de greve dos trabalhadores para a defesa dos seus interesses”. 
“A lei regula o exercício deste direito estabelecerá as garantias precisas para assegurar a manutenção dos 
serviços essenciais da comunidade” (§2° do art. 28). 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01385 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 9o., Caput.  
Suprima-se, do Caput do Artigo 9o. a seguinte expressão:  
... "competindo aos trabalhadores decidir  
sobre a oportunidade e os interesses que devem por  
meio dela defender"... 
Justificativa: 
A greve é um direito da classe trabalhadora, devendo coexistir com os demais direitos e garantias individuais 
assegurados no texto constitucional. 
No momento em que o dispositivo deixa ao arbítrio de apenas uma das categorias envolvidas – no caso, os 
trabalhadores – decidir a forma, os meios e os interesses que devem ser defendidos através de movimento 
grevista, amplia, sobremaneira, o uso de tal direito. É necessário, portanto, que o texto constitucional, ao 
assegurar o direito de greve, deixe para a legislação ordinária a forma em que o mesmo haverá de ser 
exercido, quando não chegarem a bom termo as negociações coletivas. 
Parecer:   
   A proposta configura supressão de dispositivo aprovado no primeiro turno resultante de fusão de emendas.  
O autor intenta retirar o caráter amplo do direito de greve.  
Acrescentamos, entretanto, que esse direito, conforme aprovado, é uma das mais importantes conquistas 
sociais da nova carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01435 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
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 Dê-se ao parágrafo 1o., do Art. 9o., a  
redação aprovada em 1o. turno:  
" § 1o. - Quando se tratar de serviços ou  
atividades essenciais definidas em lei, esta  
disporá sobre o atendimento das necessidades  
inadiáveis da comunidade. 
Justificativa: 
O relator quando produziu a redação do vencido, não ficou plenamente clara, como o texto aprovado em 1° 
turno. Por este motivo é que propomos a presente emenda. 
Parecer:   
   O autor intenta restabelecer redação aprovada no 1o. turno de votação.  
Em que pese os elevados propósitos do autor, somos pelo não acolhimento da emenda, por entendermos que 
a redação do Projeto de Constituição (B) - 2o. turno é, além de concisa, mais objetiva.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01545 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PDC/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se, no "caput" do Art. 9o., as  
expressões: "a oportunidade e", passando o  
dispositivo em apreço a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. É assegurado o direito de greve,  
competindo aos trabalhadores decidir sobre os  
interesses que devam por meio dele defender." 
Justificativa: 
A Emenda objetiva restaurar a prática usual no direito brasileiro que faz preceder a decisão, pela greve, do 
entendimento, da negociação, da solução, na medida do possível, pactuada sem prejuízo do equilíbrio nas 
relações entre capital e o trabalho. É o procedimento adotado na Justiça Especializada do Trabalho que se 
bate pela busca do acordo e da conciliação, como princípio e imperativo a orientar o comportamento, inclusive 
do Magistrado Trabalhista. A supressão proposta não retira, nem reduz o direito dos trabalhadores, que 
considero essencial no Estado do Direito Democrático, o direito à greve, como o recurso legítimo, legal, 
constitucional, que, no entanto, não deve ser exercitado como primeiro ou único recurso a compor uma 
situação conflituosa o direito permanece, em essência, inalterado, na dimensão complementada pelos §§1° e 
2° do Projeto aprovado. O equilíbrio e a ponderação recomendam ou aconselham que a expressão 
“oportunidade” não deva constar do texto constitucional, coerente com os propósitos de uma convivência social 
mais harmoniosa entre as forças econômicas, compatível com a Democracia representativa e participativa que 
haveremos de constituir e consolidar, sem precipitações ou extremismos que a primeira oportunidade poderia 
ensejar. Desta sorte, assim como se assegurou ao servidor público o direito de greve, em outro dispositivo, 
como o mesmo espirito e sentido, o legislador haverá de assegurar e garantir o direito ao trabalhador 
assalariado, do campo ou da cidade. Entende-se que, malogrado um acordo, com assistência das entidades 
representativas de patrões e de empregados, ou perante o órgão do Poder Judiciário, a oportunidade se fará 
presente, de modo inquestionável, em defesa dos interesses, dos direitos que se afigurem justos e legítimos da 
classe trabalhadora, precipitando, assim, a eclosão da greve, como recurso pertinente e oportuno, É o nosso 
entendimento, pelo que peço e espero a aprovação desta emenda. 
Parecer:   
   A supressão pretendida implica em restringir excessivamente um dos mais importantes instrumentos de 
defesa dos interesses das classes trabalhadoras.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01621 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   Art. 9o., § 1o. - Projeto (B).  
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Corrija-se a redação do § 1o., do art. 9o.,  
para restabelecer a redação do § 1o., do art. 11,  
do Projeto aprovado no 1o. turno, na forma seguinte:  
"Art. 11 - ................................  
§ 1o. - Quando se tratar de serviços ou  
atividades essenciais em lei, esta disporá sobre o  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade." 
Justificativa: 
A nova redação dada ao parágrafo em tela, ao dispor as orações de forma coordenada, alterou 
fundamentalmente o sentido original, dando ao legislador uma amplitude de ação que não lhe foi conferida pela 
decisão do primeiro turno. Conforme evidência a redação original acima transcrita, o poder de legislar sobre o 
“atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade” está vinculado expressamente à hipótese de se 
tratar de “serviços ou atividades essenciais definidos na própria lei”. 
Portanto, a norma constitucional aprovada é específica e delimitadora, e não ampla como dá a entender o novo 
texto que se impõe corrigir. 
Parecer:   
   O autor intenta restabelecer redação aprovada no 1o. turno de votação.  
Em que pese os elevados propósitos do autor, somos pelo não acolhimento da emenda, por entendermos que 
a redação do Projeto de Constituição (B) - 2o. turno é, além de concisa, mais objetiva.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01731 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
 Suprima-se no parágrafo 1o., do artigo 9o.,  
do Projeto de Constituição (B), a seguinte  
expressão"... da comunidade". 
Justificativa: 
Impõe-se a supressão daquela expressão, a fim de tornar a regra mais abrangente e possibilitando-se sejam 
atendidas necessidades inadiáveis de outros setores, inclusive da empresa. 
Aliás, não é outro o entendimento da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho sobre 
liberdade sindical ao admitir, como restrições normais ao direito de greve, aquelas impostas em certos setores, 
com a finalidade de fazer respeitar os regulamentos de segurança (in “Libertad Sindical – Recopilacion de 
Decisiones y Princípio del Comitpe de Libertad Sindical del Consejo de Administracion de la OTF” – 3° edição – 
1985). 
Assim, para dar maior abrangência à norma, e tomando em conta que ela está inserida num texto 
constitucional, é que se propõe a supressão objeto da emenda. 
Parecer:   
   A pretexto de tornar a regra mais abrangente, o autor propõe a supressão, no texto, das expressões "da 
comunidade".  
Em que pese seus propósitos, cremos que o conceito de comunidade já é bastante amplo, compreendendo o 
conjunto populacional como um todo, ou seja, a própria sociedade, e não apenas setores, conforme entendeu 
o nobre autor da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01822 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 9o., do Projeto  
de Constituição "B". 
Justificativa: 
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Ao leigo pode parecer válida a proposição no sentido de que os abusos serão punidos na forma da lei, mas é 
um engano. Os ilícitos civis e penais já estão na lei e a responsabilidade é individual. A inclusão constante do § 
2° permite que se estenda como integrante do processo coletivo de greve ilícitos civis e penais, que só devem 
ser punidos individualmente. O texto permite a criminalização de dirigentes sindicais, que não cometeram 
diretamente nenhum ilícito e a penalização pecuniário do sindicato por ilícitos individuais. 
Parecer:   
   A emenda em epígrafe intenta suprimir dispositivo que sujeita os responsáveis por abusos cometidos, no 
caso de greve, às penas da lei.  
A proposta deve ser rejeitada por entendermos que descomedimentos precisam ser responsabilizados. 
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