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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. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:  

[...] 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar;  

[...] 
 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00125 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SURGE QUE A CONSTITUIÇÃO ASSEGURE AOS TRABALHADORES OS SEGUINTES  
DIREITOS: SALÁRIO MÍNIMO JUSTO; SALÁRIO FAMÍLIA; PARTICIPAÇÃO  
OBRIGATÓRIA E DIRETA NOS LUCROS E NA GESTÃO DA EMPRESA; JORNADA DE  
TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS; ISONOMIA SALÁRIAL; PROIBIÇÃO DE  
DESPEDIDA ARBITRÁRIA; ASSISTÊNCIA SANITÁRIA, HOSPITALAR, MÉDICA E  
ODONTOLÓGICA; APOSENTADORIA PARA O HOMEM E A MULHER AOS VINTE E CINCO  
(25) ANOS; DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS À DOENÇA, VELHICE,  
INVALIDEZ OU MORTE, SEGURO-DESEMPREGO, SEGURO CONTRA ACIDENTE DE  
TRABALHO, PROTENÇÃO À MATERNIDADE, PROIBIÇÃO DE GREVE NOS SERVIÇOS  
PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DEFINIDAS EM LEI.  
09/04 7A DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS 

                                                      
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
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   SUGESTÃO:00190 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE AOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS NÃO  
ESTATUTÁRIOS O DIREITO DE GREVE; A LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL; 
A SEMANA DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRABALHOS; E O SEGURO DESEMPREGO  
PAGO A PARTIR DA DATA DE AFASTAMENTO DO TRABALHADOR E CUSTEADO POR  
CONTRIBUIÇÕES IGUAIS DA UNIÃO, DO PATRÃO E DO EMPREGADO. 
   
   SUGESTÃO:00578 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE SEREM JURIDICAMENTE VÁLIDOS OS INSTRUMENTOS DEMOCRÁTICOS DA  
PRESSÃO NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS ENTRE PATRÕES E EMPREGADDOS,  
ILEGÍTIMA A INGERÊNCIA DO ESTADO NA LIBERDADE DE SINDICALIZAÇÃO  
PERMITIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
   
   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: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: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: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:02254 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE GREVE AOS TRABALHADORES E AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA. 
   
   SUGESTÃO:02685 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS RELATIVOS À ORDEM SOCIAL PARA ASSEGURAR A DIGNIDADE  
DA PESSOA HUMANA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES  
PÚBLICOS DISPONDO SOBRE DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE GREVE,  
ESTABILIDADE PARA O SERVIDOR PÚBLICO, BEM COMO A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA  
ADMINISTRATIVA PARA DECIDIR OS CONFLITOS DO SERVIÇO PÚBLICO. 
   
   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. 
   
   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: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 
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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: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: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:06499 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE A TODAS AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS A  
LIBERDADE DE ORGANIZAR SEUS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, E  
ESTENDA O DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
   
   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. 
   
   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:08741 DT REC:06/05/87 
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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: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: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: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:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
JUAREZ FURTADO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS CEP: 88000 UF: SC) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE GREVE,  
INCLUSIVE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 7ª reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos 
notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em 23/4/1987.  Assuntos: Lei de greve / Salário 
mínimo / Direitos do trabalhador. 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 – VII-a  
 

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 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: 9.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo 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. Publicação: DANC, 

25/7/1987, suplemento, a partir da p. 174, disponível em: 

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
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
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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4 – Comissões temáticas 

Comissão da Ordem Social - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 16.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo 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 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 13.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo 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. Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, a partir da 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 

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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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;  

[...] 

 

NOTA: Ver parecer à Emenda 04936 da Fase K. O Relator deixou a matéria apenas 

no artigo dos direitos e liberdades coletivos relativos a todos os cidadãos. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 92 - É assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e 

o de greve. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 69 - São assegurados, na forma da lei, ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical e o de greve. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 44 - Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei.  

[...] 

§ 6º - São assegurados ao servidor público civil o direito à livre associação sindical 

e o de greve, observado o disposto nos artigos 9º e 10 desta Constituição.  

[...] 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 

Art. 45. Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

[...] 

 § 6º São assegurados ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e 
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Transitórias o de greve, observado o disposto nos artigos 10 e 11. 

[,,,] 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2039, art. 44, § 6°. 

 

As discussões e votações desta matéria, pelo Plenário da ANC, ocorreram em 

várias etapas:  

1 - Inicialmente, foi rejeitada a redação proposta pela Emenda do Centrão (Emenda 

substitutiva 02039): foi aprovado requerimento de destaque e em seguida foi 

rejeitado o parágrafo (votações de nº 250 e 251).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 11/03/1988, a partir da 

página 8342; 

2 - Na sequência, foi rejeitado destaque de fusão de emendas que propunha o 

retorno ao texto da Comissão de Sistematização (votação nº 253).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 15/03/1988,  a partir da 

página 8399. 

3 - Por fim, foi aprovado o novo texto proposto pelo Relator/lideranças (votação nº 

287).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/03/1988, a partir da 

página 8604.  

O texto aprovado foi desmembrado em dois parágrafos, conforme consta no Projeto 

B. 

 

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

2º) 

Art. 38. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar;  

[...] 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 36. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar;  

[...] 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/203anc11mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/205anc15mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/208anc18mar1988.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. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, 

ao seguinte: 

[...] 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar;  

[...] 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00060 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Onde couber  
"Art. O servidor público da União, Estado,  
Território, Distrito Federal e Município tem  
direito a fazer greve pró-melhoria e das condições  
de trabalho." 
Justificativa: 
Trabalhador como o de qualquer outra categoria profissional, o servidor público federal, estadual ou 
municipal deve gozar do direito de também fazer greve, em favor de melhoria salarial, melhoria das 
condições de trabalho e contra atos injustos ou prejudiciais.  
   
   EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 16 pelo seguinte:  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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"Art. 16. É assegurado o direito de  
sindicalização e de greve ao servidor público." 
Justificativa: 
O que estamos pedindo é tão somente respeito ao princípio jurídico basilar de qualquer Constituição 
democrática: a isonomia.  
O direito à greve é inerente à própria condição de trabalhador. Inalienável, portanto, aos servidores 
públicos, que também são trabalhadores.  
A greve é um legítimo instrumento de defesa dos direitos e interesses da classe trabalhadora, não se 
justificando, portanto, qualquer vedação constituição que impeça seu livre exercício por parte dos 
servidores públicos, como está expresso no artigo 162 da Constituição Federal de 1967. Pelo 
contrário, entendemos que o direito de greve do servidor público deva ser expresso no texto da 
Constituição.  
Parecer:   
   A presente emenda visa assegurar o direito de sindicalização e de greve ao servidor público. Em 
sua justificação, o autor afirma que o que está se pedindo 'É tão somente respeito ao princípio jurídico 
basilar de qualquer Constituição democrática: a isonomia.  
Efetivamente, o nosso anteprojeto não esqueceu do princípio da isonomia no que tange ao direito de 
greve ao servidor público. No art. 2o., Item XVII É assegurado, tanto aos trabalhadores quanto aos 
servidores, o direito de greve que não poderá sofrer restrições na legislação...'. Portanto, a presente 
emenda fica prejudicada e por isso opinamos pela sua rejeição. 
   
   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  
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 a que a greve é um direito de 
todos. Achamos apenas que por tratar-se de assunto tão importante mereceria ser tratado com um 
artigo. Assim propomos, incorporando a redação dada no inciso XVI, uma nova redação, onde 
acrescentamos alguns pontos que julgamos 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, 
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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 
2º 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 a definir o direito de greve de acordo com as reivindicações da classe trabalhadora, 
definindo direitos já estabelecidos nos Países civilizados e ressaltando 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, 
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 devem ser confiados 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  
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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:   
   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  
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 n° 
4.330, de 1° de junho de 1964, praticamente inviabilizou o seu exercício, seja porque exige alto 
quórum para a sua decretação, 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 da 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.  
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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 n° 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 permaneça ele 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  
"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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 16  

 

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  
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: 
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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 atenta 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 atividades 
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 
empregado, se justifica plenamente com a realidade do mercado de trabalho onde a competitividade, 
o aprimoramento profissional, a produtividade e muitas 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 a 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 de medida proibitiva bem como os 
empregadores que não teriam como prover 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 que existe atualmente, em razão de esses limites alcançarem o 
trabalhador, que muito cedo começa a trabalhar, geralmente com 14 anos, ao melhor período de sua 
vida, aquele em que sua experiência lhe permitirá um melhor desempenho e uma maior 
produtividade.  
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  
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"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, a 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:  
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  
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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 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 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 á 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:   
   A 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. 
 

___________________________________________________________________ 

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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 20  

 

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 e 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:   
   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: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. 2 Item XVI - In Fine  
Inclua-se a seguinte norma no anteprojeto:  
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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, 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:   
   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: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 constituiu 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.  
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 -..........................................  
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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 legítimo 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 su-  
de acordo com a lei; de sua família, a ser fixado  
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  
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  
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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  
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. 
   
   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: 
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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 adequa.  
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 de do próprio equipamento instalado 
no estabelecimento em que ocorra o movimento grevista, onde a paralização de determinada 
atividade poderá acarretar prejuízos de monta.  
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  
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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 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 de do próprio equipamento instalado 
no estabelecimento em que ocorra 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: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 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 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 
   
   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  
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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.  
É, 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:00954 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos.  
Dê-se ao inciso XVI, do artigo 20., 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 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 á população 
(medicina, socorro, bombeiros, 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 
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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: 
Superar as atuais discussões e decisões dobre 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 danos causados 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. 4° 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, nada desenvolvidos que nós, respeitam o direito à 
greve, mas, esse direito é regulamentado por legislação ordinária.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 28  

 

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  
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 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 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.  
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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:   
   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 ajusta 
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  
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 às alterações cíclicas da procura, que afetam a indústria, o comércio e 
as atividades agropastoris.  
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  
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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 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:   
   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:00170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
ART. 17 - É assegurado ao Servidor Público  
Civil o direito à greve assim como à livre  
associação sindical. 
Justificativa: 
A extensão do direito de greve aos servidores públicos enfrenta oposição tenaz dos segmentos 
conservadores da sociedade, que a identificam como fator de desestabilização social, porquanto 
afeta a prestação de serviços essenciais à comunidade.  
As objeções procedem e encontram-se fundadas na própria razão de existir o Estado, que é a 
preservação do bem comum. Donde, não ser ilícito admitir-se o exercício de uma faculdade que para 
conquistar o bem de alguns violenta e sacrifica o bem de todos.  
Consoante esse entendimento, o texto constitucional vigente, ao tempo em que assegura o direito de 
greve, estabelece os limites em que pode ser exercido, elidindo de plano as greves nos serviços 
públicos e atividades essenciais definida em Lei (art. 162).  
Editado num período em que o País se encontrava sob a égide de um sistema totalitário, o texto 
constitucional foi complementado por legislação excessivamente restritiva, que passou a tratar a 
greve como questão de Segurança Nacional, com todas as consequências funestas advindas de um 
procedimento dessa natureza.  
Não obstante os rigores da Lei, a realidade que se nos apresenta é a eclosão sucessiva de 
movimentos reivindicatórios, com a paralização indiscriminada de serviços públicos essenciais. O 
Estado, por sua vez, escudado na legislação autoritária, não dispõe de mecanismo eficaz para o trato 
da questão, que fica ao alvedrio e inclinações das autoridades diretamente responsáveis pelos 
setores afetados.  
As soluções encontradas, consequentemente, refletem a postura isolada de autoridades 
governamentais, gerando insegurança para a população, que arca com o ônus da paralização dos 
serviços, dos métodos utilizados para tratar do problema e de forma por que é finalmente 
equacionado.  
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Ora os movimentos grevistas são tratados severamente, com o recurso às sanções legais previstas, 
ora são objeto de negociações e subsequente atendimento das reivindicações.  
Essa postura casuística do governo implica a inexistência de dados precisos para aferir-se a eficácia 
dos procedimentos adotados, no que concerne ao interesse maior da comunidade que, 
aparentemente, tem sido relegado a plano secundário.  
São milhares de crianças que ficam sem escola; são as populações carentes que ficam sem 
assistência médica hospitalar, e sem meios de transporte; são cidades inteiras que correm o risco de 
epidemias devido à paralização dos serviços de limpeza urbana; é a Nação perplexa ante a 
paralização dos serviços bancários e a decisão do governo de autorizar a cobrança de multas e juros 
de mora pelo atraso de pagamentos vencidos durante o período de greve.  
Estamos, portanto, diante de uma realidade que não se coaduna com os preceitos legais vigentes e 
impõe adição de novo ordenamento jurídico que concilie os interesses conflitantes, estabelecendo 
para os vários segmentos sociais os respectivos limites de atuação, ditados pelo bem comum.  
Este o sentido da nossa proposta, reconhecendo a greve nos serviços públicos como um direito que 
já integra a dinâmica da sociedade. Negá-lo, além de utópico, poderia reverter em detrimento da 
ordem jurídica, ferida por uma realidade à qual não se conforma.  
Ao legislador ordinário, incumbe a tarefa de estabelecer a forma de exercício e limites a esse direito, 
bem como os indispensáveis mecanismos de defesa da sociedade.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Acatada por coincidir com a fórmula encontrada pelo substitutivo, no entanto, sem prejuízo da 
redação por este oferecida no § 1o. do artigo 2o.. 
   
   EMENDA:00363 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua o inciso XXII e o § 1o., assim como  
o tem 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 um 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:00448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 32  

 

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 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:   
   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 legítima 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 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 á 
greve, sob pena de 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:00722 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   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 
á legislação ordinária, sua limitação no que concerne aos serviços essenciais, em defesa da própria 
sociedade.  
Ademais, sendo o trabalho um dever 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: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  
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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:00898 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 17, do Substitutivo  
da Comissão da Ordem Social, depois da expressão  
"na Justiça do Trabalho", o que se segue:  
- ... É assegurado ao servidor público civil  
o direito à livre organização sindical, devendo os  
dissídios individuais ou coletivos, decorrentes da  
sua relação de trabalho, serem julgados ou  
conciliados na Justiça do Trabalho, e, na defesa  
direitos não respeitados, ir à greve justa, sem  
punição como represália. 
Justificativa: 
O servidor público civil é um trabalhador como qualquer outro, com direitos, e obrigações decorrentes 
da sua condição. Acontece, em certos casos que a hierarquia, ainda com o ranço do século passado, 
desconsidera e subestima o trabalho em desenvolvimento. Opõe dificuldades, e não oferece 
condições propícias ao servidor. Por isso, além do direito de sindicalizar-se, o servidor deve ter o de ir 
à greve justa, sem receio de ser penalizado em face da atitude tomada.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Consideramos aprovada parcialmente a emenda em referência, sem prejuízo do que estabelece o 
substitutivo do anteprojeto. 
   
   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 grave 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 da sociedade 
refletidos na legislação ordinária amplamente debatida pelo Congresso Nacional.  
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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: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:01305 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Insira-se, onde couber, o seguinte artigo:  
"Art. Aplicam-se aos servidores públicos  
civis o disposto nos itens III a V, VII a XI, XIV  
a XIX e XXII do artigo 2o., bem como o disposto  
nos art. 5o., 6o., 7o. e 8o. 
Justificativa: 
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A inserção deste artigo se justifica por uma questão de técnica legislativa, pois aos servidores 
públicos é destinada secção específica, bem como em face de os dispositivos do artigo 2°, omitidos 
na enumeração acima, serem inadequados aos servidores públicos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Entendemos não haver necessidade de maior explicação quanto aos artigos referentes aos 
servidores públicos civis. 
   
   EMENDA:01395 REJEITADA 
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 § 1: 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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

      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:  
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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 amis sagradas conquistas do trabalhador. Pode-se medir a densidade 
democrática de um regime pelo maior ou menor respeito que lhe atribui. 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 de 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 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 diálogo através de posicionamentos intransigentes e injustificáveis. Usá-la 
despropositadamente é uma forma sucinta 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 ditada de 
competência para julgar os conflitos coletivos do trabalho.  
As modificações pretendidas visam aperfeiçoar o instituto da greve e estabelece aquelas atividades 
em que direito consagrado pela Lei Maior não se poderá exercer, bem assim, disposição da 
oportunidade da cessão da greve.  
 
EMENDA:02103 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na sessão II, dos Servidores  
Públicos Civis, art. 91 a seguinte emenda:  
É assegurado ao servidor público civil o  
direito à livre associação sindical e o direito de  
greve adotando a sua organização associativa  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade. 
Justificativa: 
Tal emenda visa adequar ao proposto no cap. III, Dos Direitos Coletivos, art. 18, inciso V, alínea “c” 
deste Anteprojeto os mesmos direitos para os servidores públicos. Defendemos a igualdade de 
direitos.  
 
   EMENDA:04936 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 91.  
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Acrescente-se ao final do art. 91 do  
anteprojeto a expressão "e de greve". 
Justificativa: 
É evidente que ao direito de sindicalização há de corresponder o direito de greve, conforme aprovado 
pela Comissão da Ordem Social. É o que se lê no caput do Art. 2° de seu Anteprojeto e respectivo 
item XXIII.  
O direito de greve aos servidores públicos, ainda que de forma implícita, veio de ser reconhecido por 
esta Comissão de Sistematização, quando se pode ler no Art. 18 – V – “e” de seu Anteprojeto: 
“e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos de trabalho 
ou da relação de emprego público;” (que grifamos).  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A Emenda tem em vista deixar explícito, no art. 91, o direito de greve, já assegurado aos servidores 
públicos segundo a proposta da Comissão VII - Da Ordem Social e implicitamente acolhido no 
Anteprojeto quando alude a alínea "e", do item V, do art.18, à não "suspensão...da relação de 
emprego público" no caso de "manifestação de greve".  
O acréscimo proposto à letra do art.91 deixa a desejar quanto à correção gramatical.  
Pelas razões expostas, somos PELA APROVAÇÃO EM PARTE DA Emenda, adotando a seguinte 
redação para o art. 91:  
"Art.91. É assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o de greve". 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00645 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Anteprojeto do Relator  
para Adequação do Texto  
Ao Anteprojeto de Constituição, suprima-se o  
Art. 92, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A proibição de sindicalização dos Servidores Públicos, prevista na atual legislação tem demonstrado 
ser medida acertada, considerado principalmente, a necessidade de ser mantida a prevalência do 
interesse público sobre o interesse individual ou de grupos.  
A permissão de sindicalização para este segmento da força laborativa, responsável em grande parte 
pela prestação de serviços essenciais à população, certamente iria provocar a articulação de uma 
força de pressão incontrolável, com reivindicação nem sempre possível de serem atendidas pelo 
poder público e com sérios reflexos na manutenção daqueles serviços.  
Vale também ressaltar que a classe dos Servidores Públicos já alcançou direitos e regalias ainda não 
acessíveis ao restante da sociedade, tais como: estabilidade no emprego, aposentadoria integral, 
licença prêmio, gratificações, etc. sendo importante reconhecer que tais benefícios foram obtidos 
independente de ação sindical.  
O julgamento dos pleitos dos Servidores Públicos deverá sempre estar condicionado à possibilidade 
de atendimento por parte da administração. O direito a sindicalização e consequente direito de greve 
poderá desencadear movimentos reivindicatórios com graves reflexos sobre a economia, levando o 
erário arcar com á elevação de despesa, que teria que ser repassada para toda a população, criando 
assim um motivo a mais para a elevação da carga tributária.  
Parecer:   
   O direito à sindicalização e à greve é um direito inerente à condição de trabalhador. São dois 
instrumentos que lhe asseguram o direito básico de organização e de reivindicação, não mais 
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isoladamente, mas como uma classe verdadeira.  
Não podemos encarar a sindicalização e a greve de maneira pessimista ou desconfiada. O exercício 
da democracia exige esses dispositivos que devem servir para o seu aperfeiçoamento. 
   
   EMENDA:01985 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na sessão II, dos Servidores  
Públicos Civis, art. 92 a seguinte emenda:  
É assegurado ao servidor público civil o  
direito à livre associação sindical e o direito de  
greve adotando a sua organização associativa  
providências que garantam a manutenção dos  
serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade. 
Justificativa: 
Tal emenda visa adequar ao proposto no cap. III, Dos Direitos Coletivos, art. 17, inciso V, alínea “c” 
deste Projeto os mesmos direitos para os servidores públicos. Defendemos a igualdade de direitos.  
Parecer:   
   Embora oportuna, o conteúdo da presente emenda é matéria pertinente à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:04586 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 92.  
Acrescente-se ao final do art. 92 do projeto  
a expressão "e de greve". 
Justificativa: 
É evidente que ao direito de sindicalização há de corresponder o direito de greve, conforme aprovado 
pela Comissão da Ordem Social. É o que se lê no caput do Art. 2° de seu Anteprojeto e respectivo 
item XXIII.  
O direito de greve aos servidores públicos, ainda que de forma implícita, veio de ser reconhecido por 
esta Comissão de Sistematização, quando se pode ler no Art. 18 – V – “e” de seu Anteprojeto: 
“e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta a suspensão dos contratos de trabalho 
ou da relação de emprego público;” (que grifamos).  
Parecer:   
   Pelo acolhimento nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:06355 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo VIII, Sessão II  
Art. 86.  
O art. 86, Seção II do Capítulo VIII, do  
Projeto de Constituição, terá a seguinte redação:  
"Art. 86 - Os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei, observadas as  
seguintes normas específicas:  
I - ingresso no serviço público, sob qualquer  
regime, dependerá sempre da aprovação prévia em  
concurso público de provas. Será assegurada a  
ascensão funcional na carreira mediante promoção  
ou provas internas e de títulos, com igual peso;  
II - vencimento não inferior ao salário  
mínimo vigente para o setor privado;  
III - reajuste de vencimento e salário não  
inferior ao estabelecido para o setor privado;  
IV - irredutibilidade de vencimento ou salário;  
V - gratificação natalina equivalente a  
remuneração integral do mês de dezembro do  
respectivo ano;  
VI - o salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno em pelo menos cinquenta por  
cento, sendo a hora noturna de quarenta e cinco minutos;  
VII - gozo de trinta dias de férias a cada  
ano, com remuneração em dobro;  
VIII - a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os municípios instituirão regime  
jurídico único para seus servidores da  
administração direta e autárquica, bem como planos  
de classificação de cargos e de carreiras;  
IX - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  
X - é vedada qualquer diferença de  
remuneração entre cargos e empregos iguais ou  
assemelhados dos servidores do Legislativo, do  
Executivo e do Judiciário, ressalvadas as  
vantagens de caráter individual e as relativas à  
natureza ou ao local de trabalho;  
XI - a cada cinco anos de efetivo exercício,  
o servidor assíduo, que não houver sido punido,  
terá direito a licença especial de três meses com  
todos os direitos e vantagens do seu cargo ou  
emprego, facultada sua conversão em indenização  
pecuniária, se não gozada ou contada em dobro  
quando da aposentadoria do servidor;  
XII - é assegurado, ao servidor público,  
adicional por tempo de serviço, a cada ano de  
efetivo exercício, vedada a incidência de cada  
adicional sobre a soma dos anteriores;  
XIII - estabilidade, após o ingresso no  
serviço público, na forma indicada no item I deste  
artigo;  
XIV - nenhum servidor público receberá, a  
qualquer título, remuneração superior à que for  
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percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal  
Federal." 
XV - É assegurado ao servidor público o  
direito à livre associação e o de greve.  
XVI - A pensão por morte corresponderá à  
totalidade da remuneração, gratificações e  
vantagens pessoais do servidor falecido. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O artigo 86, quando faz referência ao artigo 13 (no texto consta 14, por falha de impressão) 
assegura ao servidor público uma ampla gama de direitos que não devem ser eliminados. Queremos 
acreditar que a presente emenda não levou em conta o erro de impressão verificado no artigo 86. Por 
outro lado, as pretensões constantes na proposta sob exame já se encontram plenamente inseridos 
no texto. 
   
   EMENDA:07258 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 92.  
Inclua-se no Art. 92 do Projeto de Constituição:  
Art. 92 ....................................  
Parágrafo único - A greve do Servidor Público  
somente poderá ser decretada após escrutínio  
secreto da categoria. 
Justificativa: 
Entendemos como justo e democrático o direito do Servidor Público à grave.  
Não obstante, buscando justamente garantir a igualdade e liberdade de expressão – sem coerção, 
pressão eu constrangimento, propomos a consulta à categoria, através de Assembleia Geral – que é 
o órgão deliberativo de direito que manifestar-se-á por meio do sufrágio direto e secreto, 
salvaguardando-se, assim, o direito individual de cada associação, deflagrar ou não, o movimento 
paredista.  
Nós temos notado muitos episódios que causam problemas, ás vezes, até de instabilidade, de 
animosidade muito intensa dentro de um serviço público, onde a promoção é feita por lideranças 
sindicais que sabem que o tempo da reeleição eventual está muito próximo, então eles precisam 
promover uma agitação para serem lembrados, para garantirem a sua função e a sua liderança nos 
cargos. Nós temos visto também, ás vezes, graves de animosidades, de consequências sérias para a 
administração pública, seja municipal, estadual ou federal, onde um grupinho numa assembleia 
decide, gerencia e põe um grupo para vaiar quem eventualmente se posicionar contra, e 80, 90 ou 
95, ás vezes do quadro de funcionários públicos não comparecem à assembleia porque não está 
concordando com a ideia da greve e a greve se deflagra.  
A apuração com o voto secreto elimina o patrulhamento o voto secreto aumenta a liberdade e 
aumentando a liberdade se torna mais democrático. O voto secreto no serviço público, seja estadual, 
municipal ou federal, seja de um setor de um Ministério, de um Estado ou de uma região, ele tem a 
vantagem de fazer com que o poder público possa realizar a sua autocrítica, porque se porventura, 
uma greve no serviço público e decretada por 90% dos seus funcionários que voltaram pela greve 
secretamente, sem patrulhamento de “a” ou “b” é porque aquele setor público está efetivamente 
descumprimento algo importante dentro do setor social. Mas se a greve foi imposta por 50%, 52% ou 
54%, também aí o próprio poder público já poderá negociar com as lideranças com outros 
argumentos, e se por pouco não for decretada a greve, o próprio poder público poderá se reciclar e 
resolver problemas internos dentro do eu quadro funcional para que mais adiante não ecloda um 
movimento com este.  
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Parecer:   
   Trata-se de matéria pertinente à legislação ordinária que deverá regulamentar o disposto no art. 92. 
   
   EMENDA:10560 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Ao Projeto de Constituição, suprima-se o Art.  
92, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
A proibição de sindicalização dos Servidores Públicos, prevista na atual legislação tem demonstrado 
ser medida acertada, considerado principalmente, a necessidade de ser mantida a prevalência do 
interesse público sobre o interesse individual ou de grupos.  
A permissão de sindicalização para este segmento da força laborativa, responsável em grande parte 
pela prestação de serviços essenciais à população, certamente iria provocar a articulação de uma 
força de pressão incontrolável, com reivindicação nem sempre possível de serem atendidas pelo 
poder público e com sérios reflexos na manutenção daqueles serviços.  
Vale também ressaltar que a classe dos Servidores Públicos já alcançou direitos e regalias ainda não 
acessíveis ao restante da sociedade, tais como: estabilidade no emprego, aposentadoria integral, 
licença prêmio, gratificações, etc. sendo importante reconhecer que tais benefícios foram obtidos 
independente de ação sindical.  
O julgamento dos pleitos dos Servidores Públicos deverá sempre estar condicionado à possibilidade 
de atendimento por parte da administração. O direito a sindicalização e consequente direito de greve 
poderá desencadear movimentos reivindicatórios com graves reflexos sobre a economia, levando o 
erário arcar com a elevação de despesa, que teria que ser repassada para toda a população, criando 
assim um motivo a mais para a elevação da carga tributária.  
Parecer:   
   O direito à sindicalização e à greve não é uma regalia e muito menos um privilégio. Ele é 
simplesmente inerente à condição de trabalhador e, como tal, não pode o servidor público ser lesado 
neste aspecto. 
   
   EMENDA:10942 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 92 do Projeto passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
"Art. 92. - É assegurado ao servidor público,  
sob qualquer regime, o direito à livre associação sindical". 
Justificativa: 
A presente Emenda atende pleito da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro.  
Parecer:   
   O conteúdo da presente emenda encontra-se perfeitamente satisfeita no disposto do art. 92 do 
nosso Projeto. 
   
   EMENDA:12754 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigos 82, 92, 229,  
95, 252, 254. Dê-se aos artigos citados a seguinte redação:  
Art. 82 - Que o reajuste periódico da  
remuneração dos servidores sob qualquer regime,  
far-se-ão sempre na mesma época e com os mesmos  
índices incluindo os inativos bem como as  
pensionistas.  
Art. 92 - É assegurado ao servidor público  
sob qualquer regime, o direito à livre associação  
sindical.  
Art. 229 - Organização de um tribunal  
especial para julgar as ações dos policiais estaduais.  
Art. 95 - As patentes, com as prerrogativas,  
direitos e deveres a elas inerentes, são  
asseguradas em toda a plenitude aos oficiais da  
ativa, da reserva ou reformados das forças  
armadas, excluindo-se as polícias estaduais e  
corpo de bombeiros dos estados, dos territórios e  
do Distrito Federal por serem forças auxiliares  
com reserva de poderes nos estados.  
Art. 252 - A segurança Pública é a proteção  
que o estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das  
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I Polícia Federal  
II Polícia Estadual  
III Corpo de Bombeiro  
IV Guardas Municipais e,  
Art. 254 - As Polícias Estaduais são  
instituições permanentes organizadas por lei,  
dirigidas por delegados de polícia de carreira  
(equivalente ao Cel. PM), destinadas e ressalvada a  
competência da União. A preservação da Ordem  
Pública, a proceder à apuração de ilícitos penais,  
à repressão criminal e auxiliar a função  
jurisdicional na aplicação do direito Penal comum,  
exercendo os poderes da Política Judiciária, nos  
limites de suas circunscrições, subordinadas ao  
Judiciário Estado, dos Territórios e do Distrito Federal.  
§ 1o. - As atividades de policiamento  
ostensivo são exercidas com exclusividade pelas  
Polícias Estaduais.  
§ 2o. - Lei especial, disporá sobre a  
carreira nas Polícias Estaduais, onde os critérios  
de antiguidade, mérito, cursos e prova de título  
de bacharel em direito serão imprescindível para  
exercer as funções de delegado. 
Justificativa: 
Para o cabal cumprimento de segurança se faz necessário termos um só comando, para que a ordem 
pública tenha um eficiente cumprimento na aplicação do Direito Penal.  
Em função de termos atualmente dois comandos para repressão criminal, no que tange a segurança 
publica, isto atualmente causa atritos e dualidades de interpretação, por quem de direito deva aplicar 
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as leis, ou faze-las cumprir na sua integra, é que toda segurança deverá ter um só comando, direito a 
um só fim jurisdicional, atendo-se com essa iniciativa, teremos todas as responsabilidades 
estabelecidos em lei, o que acabará de vez com as arbitrariedades tendo-se então o fiel comprimento 
das leis. Essa subordinação em síntese será feita por quem finalmente fará cumprir toda a repressão 
criminal e jurisdicional que é o Poder Judiciário.  
Parecer:   
   Das diversas alterações propostas a dispositivos ao Projeto, é de se rejeitar as relativas aos artigos 
229 e 254. Quanto às demais, cabe seu acolhimento parcial, nos termos do substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15756 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 92 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Não paira dúvida a respeito da necessidade de reconhecimento constitucional do direito de greve, 
forma legítima e democrática de manifestação e reinvindicação 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 parecer. Por isso é que a lei deve 
regulamentar a greve, definindo a oportunidade de seu exercício e o âmbito de interesse a serem por 
meio dela defendidos. 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:   
   O título que fala do direito genérico de greve e da sindicalização prevê sua regulamentação nos 
termos da lei, o que inclui, necessariamente, a categoria do funcionalismo e que atende à 
preocupação expressa pela proposta e justifica a manutenção o dispositivo. 
   
   EMENDA:16947 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 92 pelo seguinte teor:  
"São garantidos aos servidores públicos civis  
da União, dos Estados, dos Municípios e do  
Distrito Federal o direito a sindicalização e o  
direito de greve." 
Justificativa: 
O direito de sindicalização e o direito de greve devem estar especificamente disciplinados em relação 
aos servidores públicos civis da União, dos Estados, dos Municípios e dos Distrito Federal.  
Na maior parte dos países do mundo esse direito está amplamente consagrado para todos os 
trabalhadores, onde se incluem os servidores públicos.  
Parecer:   
   A redação do dispositivo atende ao seu escopo sem necessidade de detalhamento, pois sua 
aplicação é patente. 
   
   EMENDA:18792 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclua-se do Projeto de Constituição em seu  
Artigo 92 a expressão "e o de greve". 
Justificativa: 
Coerente com a propositura anterior, o direito a greve nos chamados serviços essenciais traz enorme 
transtorno à vida dos cidadãos, de quem o Estado cobra pesados impostos, e, ainda, são fiéis 
cumpridores desta obrigação. Estes cidadãos não podem ser penalizados com o fato de o Estado não 
gerenciar com sabedoria os seus problemas. O servidor público desempenha função social relevante.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, podendo a matéria posteriormente ser regulada na Lei de Governo. 
   
   EMENDA:18915 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Ao Art. 92  
Suprimir o art. 92 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Deverá ser suprimido o art. 92, tendo em vista que as disposições nele contidas quanto ao direito dos 
servidores civis à greve e à livre associação sindical encontram-se previstos no Capítulo dos “Direitos 
Coletivos”.  
O texto Constitucional, em homenagem a boa técnica legislativa, deve ser o mais conciso possível, 
não se justificando o mesmo preceito constar de dois artigos distintos, mormente quando o primeiro é 
amplo, não contendo qualquer norma restritiva a extensão desses direitos aos servidores civis.  
O direito à livre associação sindical, assim como o direito de greve, encontra-se previstos no Título II, 
Capítulo III do Projeto que trata dos “Direitos Coletivos”, situando-se o primeiro no art. 17, inciso IV e, 
o segundo no citado artigo, inciso V, alínea “b”.  
Eis, pois, o motivo da emenda supressiva.  
Parecer:   
   Rejeitada conforme orientação oferecida ao substitutivo. 
   
   EMENDA:20426 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: art. 92.  
Dê-se nova redação ao art. 92 do Projeto de  
Constituição:  
'Art. 92. - É assegurado ao servidor público  
civil o direito à livre associação'. 
Justificativa: 
A livre associação do servidor público deve ser assegurada e não a greve. A greve deve ser encarada 
como um direito e, como direito, deve ter seus limites. Um estado de direito deve preservar os direitos 
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da coletividade ante o exercício de uma greve. Os efeitos de uma greve não podem transcender ao 
conflito entre as categorias envolvidas.  
Parecer:   
   A supressão proposta pela emenda atentaria contra a simetria/ de interpretação dos direitos do 
cidadão. Pelo não acolhimento. 
   
   
   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 Direi-  
tos e Liberdades Sociais) , do Título II ( Dos Di-  
reitos 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  
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  
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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, 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;  
[...] 
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. 
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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. 
As férias, pela sistemática atual, são praticamente inexistentes, apensar 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 
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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. 
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, 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 
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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.  
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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:22003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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ACRESCENTE-SE AO ART. 69 - SEÇÃO II - DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, o seguinte:  
"...executados os que prestam serviços em  
atividades consideradas essenciais, na forma da lei." 
Justificativa: 
Não podemos deixar de louvar a iniciativa do legislador que estende aos servidores civis o direito de 
greve.  
Todavia, não podemos também nos esquecer da sofrida população brasileira a quem os movimentos 
grevistas vêm causando gravíssimos problemas e danos de toda sorte. Quando a imprensa anuncia 
uma greve dos Médicos, uma greve de Polícia Civil, uma greve dos coveiros, etc., a população treme 
de pavor. Ela sabe que pessoas inocentes vão morrer (e quantos casos já aconteceram?) por falta de 
assistência médica; o banditismo vai campear; os surtos de moléstias podem surgir.  
A nossa Emenda visa resguardar a população contra os excessos de favoritismo.  
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de fazer a revisão aos artigos 9o. e 10 do Substitutivo 
que salvaguardam a manutenção dos serviços essenciais no caso de greve. 
   
   EMENDA:22063 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 69 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Se o funcionário público já é estável depois de dois anos de prestação de serviços, não se justifica 
que o mesmo tenha direito de fazer graves, levando-se em consideração que a maioria dos serviços 
públicos é essencial à sociedade como um todo. Como exemplo, poderíamos citar os serviços de 
energia elétrica, de água, hospitais, telefonia, entre outros.  
Essa liberdade só trará prejuízos à nação.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22265 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao artigo 69 do Substitutivo do Relator  
a redação seguinte:  
"Art. 69 - É assegurado ao servidor público o  
direito à livre associação sindical, vedada a greve." 
Justificativa: 
A Organização Internacional do Trabalho – OIT admite a proibição de greve nos serviços públicos, 
pelos prejuízos irreparáveis a toda a coletividade que dela decorrem.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, considerando que o artigo foi suprimido no novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:24634 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 69, "in fine", a  
seguinte expressão:  
...", observada, quanto a este, a manutenção  
dos serviços indispensáveis e o atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade. 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar este dispositivo, com o preceito do parágrafo único do art. 10 que exige 
esses requisitos, quando se trata de greve dos trabalhadores. Por que dar tratamento diferenciado, 
quando se trata de greve dos servidores públicos? 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de fazer a revisão aos artigos 9o e 10 do Substitutivo 
que salvaguardam a manutenção dos serviços essenciais no caso de greve. 
   
   EMENDA:25475 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - artigo 69  
Suprima-se, no artigo 69, a expressão:  
... "e o de greve" 
Justificativa: 
O direito á sindicalização deve ser deferido aos servidores públicos, favorecendo a integração da 
classe e a experimentação de um sentido mais corporativista, hoje nem sempre encontrado entre as 
diversas categorias profissionais abrangidas pelos serviços da Administração Pública.  
No Sindicato estabelece-se o ambiente à aglutinação de forças e à expressão reivindicatória, sem a 
qual direitos e vantagens nem sempre são conseguidos. Além do mais, as imunidades concedidas às 
lideranças sindicais permitem que o servidor não se exponha, pessoalmente, perante os Órgãos da 
Administração, nas lutas de interesse da classe.  
Entretanto, o direito à greve não me parece consentâneo com a natureza, os fins, a origem histórica, 
a filosofia e os ideários do Serviço Público. Paira acima do direito de greve o espirito público. É ele 
um ente socialmente diferenciado dos demais uma vez que não presta serviços às atividades 
especulativas ou economicamente voltadas à exploração da mão-de-obra, geralmente espoliada, 
posto que integralmente dos elementos que se diferenciam para o lucro e a maior rentabilidade do 
capital.  
O Servidor Público não serve ao capital e nem é objeto dos fatores da especulação criminosa e 
socialmente condenável. Antes, o seu salário resulta do sacrifício de todos os demais segmentos da 
sociedade, vem dos impostos, quase pesados e, às vezes, insuportáveis à população.  
Outros instrumentos devem ser criados pelo Legislador Ordinário visando a proteção do trabalho do 
servidor público, assegurando-lhe direitos e vantagens especiais e, sobretudo, uma remuneração 
digna e satisfatória. Mas não o direito à greve, pois esta significa a pressão do empregado, do salário, 
contra o patrão, o capital. O patrão do servidor é povo, representado pelo Estado, que não 
empreende ações de capital, mas que vive da arrecadação dos impostos.  
Não há, pois, uma harmonia, entre a greve e o Estado empregador. Por esse motivo, aquela 
expressão deve ser suprimida, nos termos desta Emenda.  
É a justificação.  
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Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o dispositivo foi suprimido no novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:26079 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
O Art. 69 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 69 - São assegurados ao servidor público  
civil o direito à livre associação sindical e o de greve. 
Justificativa: 
O direito à livre associação e o de greve devem ter uma liberdade sem restrição, mesmo da lei, pois 
as condições de trabalho e o processo de negociação coletiva é que determinação as regras entre o 
poder público e os empregados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26610 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 69  
Modifique-se no Projeto de Constituição  
Substitutivo do Relator, o Art. 69.  
Art. 69 - É assegurado, na forma da lei, ao  
servidor público civil, o direito à livre  
associação sindical e o de greve. 
Justificativa: 
Visando adequar, por concordância gramatical, o presente dispositivo, apresentamos emenda 
modificativa.  
Parecer:   
   A garantia do direito de greve e à livre associação sindical, como se propõe com a Emenda, 
corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é, pois, pelo aprovação parcial, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:27778 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se o dispositivo do Art. 69 para a  
seguinte redação:  
Art. 69 - "Ao servidor civil são assegurados,  
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na forma da lei, os direitos de livre associação e  
manifestação e vedado do direito de greve". 
Justificativa: 
Não há, em uma sociedade democrática, razões para coibir a livre manifestação e a livre associação, 
particularmente quando realizadas, de forma ordeira e segundo os preceitos da lei, por um segmento 
da sociedade, inclusive os funcionários públicos.  
O direito de greve, no entanto, para o funcionalismo público deve ser vedado. Tecnicamente ele nada 
mais é do que um instrumento a serviço do trabalhador do campo produtivo, para manter o justo 
equilíbrio diante do poder do capital gerador daquela atividade, produtiva, frise-se bem.  
CARLOS LOPES MONIS CAVO (“Liberté Syndicate et Négociation Colletive”) reconhece, 
inicialmente, ser este assunto – direito de greve do servidor público, onde enquadra os servidores de 
empresas públicas ou de empresas privadas que gerenciam serviços públicos – um motivo de antiga 
e extensa polêmica. A seguir, afirma, com absoluta clareza que “a possibilidade de revê por tais 
sujeitos tem sido tradicionalmente proibida ou restringida”, e conclui, de forma enfática: “...com isto, 
afirma-se implicitamente que, sempre, o interesse público ou geral, representando pela continuidade 
dos serviços públicos, será prevalecente em relação aos direitos particulares que os trabalhadores do 
setor público pretendem defender, através do instrumento da greve”.  
Pragmaticamente, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), através do seu Comitê de 
Liberdade Sindical, definiu, como doutrina: “O direito de greve na função pública pode ser objeto de 
restrições e, inclusive, de proibição”.  
Já o Ministro ARNALDO SUSSEKIND, membro da Comissão de Expertos na aplicação de 
Convenções e Recomendações da OIT e emérito Vice-Presidente da Academia Nacional do Direito 
do Trabalho, expõe seu pensamento, de forma cristalina: “O direito de greve pode ser objeto de 
restrições, inclusive de proibições, quando se trata da função pública ou de serviços essenciais, já 
que nesses casos a greve pode causar graves prejuízos à coletividade nacional”.  
A greve, portanto, é um direito que, para ser legítimo e, acima de tudo, ético, não deve colidir com os 
interesses superiores da sociedade, ou do Estado, que é instrumento desta.  
Para VIVEIROS DE CASTRO, o legislador “tem o dever de conciliar a liberdade dos cidadãos com os 
direitos e com a segurança da coletividade”: para o nobre Dep. ULYSSES GUIMARAES (O Estado de 
São Paulo, de 06 Mar 64), “a Lei deve ser forte, inclusive em sua atualidade, para amparar a luta 
reivindicatória, mas sábia e forte, também, para discriminar os abusos e puni-los”.  
Assim, não há como não impor restrições a greve do funcionário público, a qual terá sempre um 
caráter político superior ao seu entendimento com instrumento de equilíbrio entre o trabalho e o 
capital, já que este último fator estará sempre ausente no caso do trabalhador público.  
É necessário, pois, a sapiência e fortaleza, de que nos fala o Dep. ULYSSES GUIMARÃES, para nos 
dar a medida da amplitude de um direito que, um última instancia, agride a sociedade, através do 
Estado Sapiência para conceder o direito com justiça e com real benefício para a sociedade; fortaleza 
para resistir a interesses eleitoreiros ou fundamentações ideológicas, sempre acompanhados das 
inevitáveis pressões de massas enganadas e mobilizadas para, assim anestesiadas em seu 
raciocínio lógico e pragmático, exigir, impor, soluções que só atendem aos interesses dos seus 
mentores, não aos da Nação.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, considerando que o novo Substitutivo do Relator suprimiu o artigo a que se 
refere a Emenda. 
   
   EMENDA:28898 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 69, Título IV,  
Capítulo VIII, Seção II, o seguinte:  
"Parágrafo Único. Fica assegurada a prestação  
do "serviço mínimo em atividades essenciais, na  
forma da lei." 
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Justificativa: 
A Lei n° 4.330/78 regula o direito de greve. O artigo 4° dessa Lei proibia greve por funcionários, mas 
foi revogado. A revogação, no entanto, não elidiu a proibição (ainda inscrita na Constituição Federal) 
e passou a ser objeto do Decreto-lei n° 4.330, como já se acentuou, é o instrumento jurídico que 
passou a regular o direito de greve, definindo condições, prazos, forma de realização das 
assembleias e tirando, em suma, os dispositivos cujo descumprimento torna a greve ilegal.  
O Decreto-lei n° 1.632, além de proibir greve nos serviços públicos, alinha as seguintes atividades 
essenciais, também proibidas: serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e outros 
combustíveis, bancos, transportes, comunicações, carga e descarga, hospitais, ambulatórios, 
maternidades, farmácias e drogarias, bem assim as de indústria definidas por decreto do Presidente 
da República.  
Note-se que esse elenco de atividades proibidas é suscetível de ser aumentado por simples decreto 
presidencial. Exatamente por isso o Decreto-lei n° 1.632 foi inquinado de inconstitucionalidade por 
alguns juristas, entre os quais os Professores Goffredo Telles Júnior e Amauri Mascaro Nascimento, 
por entenderem não ser o decreto forma válida para a definição de atividades essenciais, uma vez 
que o art. 162 da Constituição só autoriza, expressamente, por lei. E se assim não fosse, o 
Presidente da República poderia, per fas et per nefas, ao seu alvedrio, e, de acordo com 
conveniências, declarar esta ou aquela atividade industrial essencial à segurança nacional, e, desta 
forma, estaria proibida a ocorrência de greve em tais indústrias.  
A presença desse decreto-lei sustentará sempre a ameaça de que esta ou aquela atividade seja 
declarada essencial e, por conseguinte, ao abrigo de qualquer paralisação.  
Persiste, pois, em nosso Direito, um descompasso entre a legislação trabalhista e a realidade social.  
Não se trata de mera estagnação porventura ocorrida no tempo e no espaço, mas de franca 
retrogradação, causada, principalmente, por mais de vinte anos de obscurantismo que aviltaram a 
Nação.  
Daí o desequilíbrio que ainda remanesce entre o Direito Positivo e o processo político-social, ao 
contrário de outros países, como Portugal e Espanha, por exemplo, onde legislações mais liberais, 
mais avançadas e mais consentâneas com os novos regimes cá instaurados, substituíram as que 
vigoraram durante o totalitarismo ibérico.  
Entre as razões costumeiramente invocadas, sobreleva, como vimos, a dos que alegam a ausência 
do intento do lucro por parte do Estado, em contraposição à empresa privada. Esse argumento, 
entretanto, vai perdendo substância na medida em que o Estado passa a interferir na atividade 
econômica, através de uma unicidade de empresas, abrindo-se lhe, por conseguinte, a possibilidade 
de auferir lucro.  
Encare-se também, a essencialidade do serviço público, que, por sua própria natureza, não pode 
sofrer paralisações. 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.  
Chegamos ao fim de uma época, quiçá de um processo histórico e iniciamos um momento de 
saudável transição, marcado, fundamentalmente, pela ativa participação das massas urbanas e rurais 
no processo político.  
Desta forma, amparando as preocupações históricas refletivas na legislação que sempre cerceou o 
direito de greve dos servidores públicos em geral, receando-se pela interrupção generalizada de 
serviços essenciais à segurança, à vida e à ordem, das comunidades e dos cidadãos, tais como: Luz, 
água, comunicações, policiamento, prevenção de incêndios, emergências hospitalares, etc., e, como, 
no atual projeto de constituição é assegurado o direito de greve aos servidores públicos, é 
indispensável que também se assegure, por sistema de rodízio, plantão, revezamento, etc., a 
prestação de “serviço mínimo”, em atividades essenciais, definidas na forma da lei.  
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de fazer a revisão aos artigos 9o e 10 do Substitutivo 
que salvaguardam a manutenção dos serviços essenciais no caso de greve. 
   
   EMENDA:29201 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 69: Suprima-se. 
Justificativa: 
A matéria disposta não é constitucional, devendo ser regulada por lei ordinária.  
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29498 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclua-se do Projeto de Constituição em seu  
Artigo 69 a expressão "e o de greve". 
Justificativa: 
Coerente com a propositura anterior, o direito a greve nos chamados serviços essenciais traz enorme 
transtorno à vida dos cidadãos, de quem o Estado cobra pesados impostos, e, ainda, são fiéis 
cumpridores desta obrigação. Estes cidadãos não podem ser penalizados com o fato de o Estado não 
gerenciar com sabedoria os seus problemas. O servidor público desempenha função social relevante.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitutivo do relator suprimir o dispositivo. 
   
   EMENDA:30196 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 69 do Substitutivo do Relator.  
O Artigo 69 do Substitutivo do Relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 69. Ao servidor público civil é  
assegurado na forma da lei, o direito à livre  
associação sindical." 
Justificativa: 
A associação sindical deve ser permitida. Quanto à greve é inaceitável.  
O serviço público é de natureza essencial do funcionamento do Estado, pois o público não pode ficar 
privado de ser atendido por aqueles que lhes paga.  
As reivindicações podem ser conduzidas por entidades de classe.  
Esta emenda constitui valiosa contribuição do Dr. Jurandir Fonseca.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A redação aceita no Relatório foi aprovada em apreciações pelos Srs. membros da Comissão. 
   
   EMENDA:31448 PREJUDICADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 69, do Substitutivo do Relator,  
a seguinte redação:  
Art. 69 - São assegurados ao servidor público  
civil o direito à livre associação sindical e o de greve. 
Justificativa: 
Propomos a alteração na redação do Art. 69, do Substitutivo do Relator, excluindo a expressão “na 
forma da lei”, porque entendemos que o Texto Constitucional dá os princípios, e além do que o Art. 
10 já dispõe sobre a forma de greve.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitutivo do relator suprimir o dispositivo. 
   
   EMENDA:33010 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 69 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. São assegurados ao servidor público o  
direito à livre associação profissional ou  
sindical e o de greve devendo os dissídios  
individuais ou coletivos decorrentes de sua  
relação de trabalho serem julgados ou conciliados  
na Justiça do Trabalho." 
Justificativa: 
O dispositivo, tal qual posto no anteprojeto, não reflete a inteireza do sentido mais amplo da conquista 
que representa o direito à livre associação e à sindicalização, mormente quando se leva em conta 
que até o momento os contenciosos do setor público têm sido julgados na Justiça Federal que, como 
se sabe, tem compromisso com as questões do Estado e não com as sociais. Com a redação que ora 
propomos os dissídios serão tratados pela Justiça do Trabalho, que é sabiamente a mais condizente 
com os anseios da sofrida classe dos servidores públicos. Por tudo isso, estou certo de que esta 
proposta não deixará de ser levada em consideração pelos maus nobres pares.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:33475 REJEITADA 
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 nova redação ao art. 69 do Projeto de Constituição:  
"Art. 69 - É assegurado ao servidor público  
civil, o direito à livre associação". 
Justificativa: 
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A livre associação do servidor público deve ser assegurada e não a greve. 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.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33611 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 69 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 69 - São assegurados ao servidor  
público civil o direito à livre associação  
sindical e o de greve, observado o disposto nos  
art. 9o. e 10. 
Justificativa: 
Trata-se de submeter o direito de sindicalização e de greve do servidor público ao mesmo regime do 
sindicato e da greve do trabalhador em geral.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:33998 REJEITADA 
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 IV a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IV  
Da Organização Do Estado  
[...] 
Seção II  
Dos Servidores Públicos Civis  
Art. 63. Aplicam-se aos servidores públicos  
civis, além das disposições constantes do art.  
7o., as seguintes normas específicas:  
I - os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei;  
II - o ingresso no serviço público, sob  
qualquer regime, dependerá sempre de aprovação  
prévia em concurso público de provas ou de provas  
e títulos;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios instituirão no âmbito de sua  
competência, regime jurídico único para seus  
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servidores;  
IV - são estáveis, após dois anos de efetivo  
exercício, os servidores nomeados por concurso.  
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade  
por ato do Poder Executivo, o funcionário estável  
ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, até  
seu adequado aproveitamento em outro cargo.  
V - o direito à livre associação sindical e o  
de greve, na forma de lei.  
Parágrafo único. Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta do  
Presidente da República, do Primeiro-Ministro,  
Ministro de Estado e da autoridade máxima de  
entidade da administração indireta.  
[...] 
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, é exceção dos dispositivos 
inseridos, indicados por “  “)  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34049 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 69, a redação a seguir, onde se  
exclui a expressão "na forma da lei":  
Art. 69. São assegurados ao servidor público  
civil o direito à livre associação sindical e o de greve. 
Justificativa: 
Trata-se de assegurar o direito de greve. Sobre o conteúdo específico do Artigo, a Lei não tem nada 
mais a acrescentar.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
É necessário o parâmetro instituído pela lei para evitar abusos em funções essenciais. 
   
   EMENDA:34439 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprima o Art. 69, renumerando-se os artigos  
subsequentes: 
Justificativa: 
As paralisações, de um modo geral, não são aceitas em sua plenitude na maioria dos países de 
sociedades abertas. A própria Organização Internacional do Trabalho, considerada avançada em 
termos de legislação laboral, admite, por meio de seu Comitê e Liberdade Sindical, restrições ao 
exercício da referida faculdade. Para isso, tem definido, em sua doutrina, que “o direito na função 
pública pode ser objeto de restrições e, inclusive, de proibição”.  
Essa proibição resulta do maior impacto deste tipo de greve, que afeta os três poderes constituídos e 
cujos servidores são pagos pelo público, isto é, pela sociedade.  
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão da norma que faculta aos servidores públicos a sindicalização e a 
greve.  
Os direitos de sindicalização e de greve, com extensão aos servidores públicos, representam quase 
que uma característica da democracia mais avançada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35025 REJEITADA 
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 "caput" do art.  
63, mantidos seus itens e parágrafo único,  
suprimindo-se, em consequência o art. 69:  
Art. 63. Aplicam-se aos servidores públicos  
civis, além dos direitos assegurados a todos os  
trabalhadores, as normas específicas desta seção. 
Justificativa: 
A emenda busca enunciar, com clareza e amplitude desejáveis, o princípio da igualdade de direitos 
entre os servidores públicos civis e as demais categorias de trabalhadores.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00017 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do Art. 45 do Projeto de  
Constituição (A), a seguinte redação:  
§ 6o. - São assegurados ao servidor público  
civil, exceto os dos Ministérios Militares, o  
direito à livre associação sindical e o de greve,  
observado o disposto nos artigos 10 e 11. 
Justificativa: 
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De modo geral, o servidor público civil deve ser proibido de sindicalizar-se e de fazer greves. Tal 
proibição justifica-se na necessária prevalência do interesse público sobre o interesse individual, pois 
a maior parte dos serviços prestados por tais servidores são de caráter essencial à sobrevivência e 
ao progresso do País. 
Além do caráter público e essencial de seus serviços, o servidor público civil que serve em Ministérios 
Militares não pode sindicalizar-se e fazer greves por razões de segurança de Estado e, ainda, por 
estar sujeito à administração militar da mesma forma que o servidor público militar – servidor este não 
contemplado com o direito de sindicalização e de greve. 
Parecer:   
   A Emenda visa excetuar o servidor público civil dos Ministérios Militares do direito à livre associação 
sindical e o de greve.  
Somos pela aprovação nos termos do parecer oferecido à emenda coletiva no. 2p02039-9. 
   
   EMENDA:00344 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CEOLIN (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do Art. 45, a seguinte redação:  
"A lei disporá sobre o direito de associação  
do servidor público, vedada a greve e garantida,  
na forma da lei, processo especial de tramitação  
de suas reivindicações." 
Justificativa: 
Retirou-se do funcionário público civil o direito de greve, por não se coadunar com sua situação 
específica de prestador de serviços para com a sociedade, inexistindo, portanto, a relação capital-
trabalho, da qual a grave é fator de equilíbrio. 
Além do mais, a própria OIT adota essa forma doutrinária, recomendando a restrição ou a proibição 
de greve para o servidor público. 
Parecer:   
   A emenda prevê, modificação ao parágrafo 6o. do art. 45.  
Concordamos com a necessidade de alterá-lo, com o objetivo de aperfeiçoar o novo texto 
constitucional.  
Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda nº. 2p02039-9. 
   
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
[...] 
SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 
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Art. 44. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei.  
[...] 
Parágrafo 6º A lei disporá sobre o direito da associação do servidor público, vedada a greve e 
garantida, na forma da lei, processo especial de tramitação de suas reivindicações.  
[...] 
 

Assinaturas  

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 
3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  
5. Carreu Benevides 
6. José Egreja  
7. Ricardo Izar 
8. Afif Domingos  
9. Jaime Paliarin 
10. Delfim Netto 
11. Farabulani Júnior  
12. Fausto Rocha 
13. Irapuan Costa Júnior  
14. Roberto Balestra  
15. Luiz Soyer  
16. Délio Braz  
17. Naphali Alves de Souza 
18. Jalles Fontoura  
19. Paulo Roberto Cunha  
20. Pedro Canedo  
21. Lúcia Vânia  
22. Nion Albernaz  
23. Fernando Cunha 
24. Antonio Cunha 
25. Djenal Gonçalves  
26. José Luorenço 
27. Luíz Eduardo  
28. Eraldo Tinoco  
29. Benito Gama 
30. Jorge Vianna 
31. Angelo Magalhaes  
32. Jonival Lucas 
33. Sérgio Brito  
34. Roberto Balestra  
35. Waldeck Ornélas  
36. Francisco Benjamim  
37. Etevaldo Nogueira  
38. João Alves 
39. Francisco Diógenes  
40. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  

53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  

106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
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158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  

204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  

250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter o domínio 
das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao contrario do que 
alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, igualmente, 
escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um maior avanço do Estado no 
meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para adequação mais precisa do texto às finalidades 
a que se propõe. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
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incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, II; 
Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00731 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Suprimir o inciso VII do Art. 38. 
Justificativa: 
Contraria o interesse nacional, sendo a greve e associação sindical incompatíveis com o serviço público, 
consoante a melhor doutrina jurídica universal. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O texto do projeto é fruto de acordo. 
   
   EMENDA:01301 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se, no inciso VII do art. 38 a  
expressão "será exercido nos termos e nos limites  
definidos em lei complementar", ficando o inciso  
assim redigido:  
"VII - o direito de greve". 
Justificativa: 
É necessário suprimir essas restrições que podem eliminar o direito de greve dos servidores públicos. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O texto do projeto é fruto de acordo. 
   
   EMENDA:01738 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 38, inciso VII.  
Suprima-se, do artigo 38, o inciso VII: "o  
direito de greve será exercido nos termos e nos  
limites definidos em lei complementar." 
Justificativa: 
A doutrina generalizada nos países mais avançados em direito trabalhista recomenda tratamento especial ao 
encaminhamento das reivindicações dos servidores públicos. Além de condições especiais de seleção e 
proteção, são eles parte integrante do Estado, cuja continuidade de trabalho votado para o bem e cuja 
responsabilidade não podem estar sujeita a interrupções nocivas à própria ordem pública. Admitir a greve nos 
serviços públicos é o mesmo que reconhecer ao Estado, através de seus colaboradores diretos, uma porta 
aberta à paralização das ações de Governo. E sem Governo já não haverá garantia de resposta às exigências 
dos serviços a que este se obriga em benefício de todos. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O texto do Projeto é fruto de acordo. 
 

___________________________________________________________________ 
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