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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. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  
      I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a 
intervenção na organização sindical;  
      II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um Município;  
      III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;  
      IV - a Assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 
representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;  
      V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;  
      VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho;  
      VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 
sindicais;  
      VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos 
da lei.  
      Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos 
rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.  
 

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
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1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00050 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE SEREM ASSEGURADAS A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E AUTONOMIA  
SINDICAL LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS E VEDADA A COBRANÇA DE  
CONTRIBUIÇÃO PELO PODER POLÍTICO. 
   
   SUGESTÃO:00108 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DIREITO A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL A  
TODAS AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, INCLUSIVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS,  
ACRESCENTANDO QUE NENHUM SINDICATO SERÁ DISSOLVIDO, SUSPENSO OU  
SOFRERÁ INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO, SALVO POR DECISÃO JUDICIAL,  
QUANDO TERÁ AMPLO DIREITO DE DEFESA; E QUE AS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS  
ELABORARÃO SEUS ESTATUTOS E REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS SEM  
INGERÊNCIA OU RESTRIÇÕES DO PODER PÚBLICO. 
   
   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:00658 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE SEJA FACULTATIVA A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:00877 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NO CAPÍTULO DE LIBERDADE SINDICAL, QUE OS TRABALHADORES,  
INCLUSIVE OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, SEM DISTINÇÃO DE QUALQUER  
ESPÉCIE, TENHAM DIREITO DE CONSTITUIR E AGIR SUAS ORGANIZAÇÕES  
SINDICAIS, DESTINADAS A ARREGIMENTAR, DESENVOLVER E PROMOVER A DEFESA  
DE SEUS DIREITOS E INTERESSES, SOB A ÚNICA CONDIÇÃO DE ACEITAR SEUS  
ESTATUTOS. A FILIAÇÃO É LIVRE; É VEDADA A PLURALIDADE SINDICAL DA  
MESMA CATEGORIA; OS SINDICATOS PODEM CRIAR CENTRAIS SINDICAIS; AS  
ORGANIZ. SINDICAIS DE GRAU SUPERIOR DE CADA RAMO ECONÔMICO DEVERÃO  
PARTICIPAR DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE  
DESENVOLVIMENTO.  
23/04 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/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:01126 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM A TODOS OS TRABALHADORES PROTEÇÃO DO  
TRABALHO E À LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:01557 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA VEDADA QUALQUER INTERVENÇÃO, RESTRIÇÃO OU APLICAÇÃO  
DE PENALIDADE POR PARTE DO PODER EXECUTIVO NA ATIVIDADE SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:01590 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS SOBRE A LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL OU PROFISSIONAL  
DE TODAS AS CATEGORIAS DE TRABALHADORES, INCLUSIVE A DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:01983 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E QUE ESTABELEÇA  
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE NAS ELEIÇÕES PARA OS QUADROS DE  
DIREÇÃO DE AGREMIAÇÕES, SOCIEDADES E SINDICATOS. 
   
   SUGESTÃO:02251 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE: A LIBERDADE PROFISSIONAL OU SINDICAL A  
TODOS OS TRABALHADORES NOS CASOS QUE ESPECIFICA; O RECONHECIMENTO DO  
DIREITO DE GREVE; A INTERVENÇÃO DO SINDICATO EM QUAISQUER QUESTÕES  
JUDICIÁRIAS, NA FORMA QUE DETERMINA. 
   
   SUGESTÃO:02411 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA A SINDICALIZAÇÃO DIREITO DE TODOS OS TRABALHADORES, SENDO LIVRE 
SUA ORGANIZAÇÃO. 
   
   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:03222 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO  
PARA TODAS AS CLASSES TRABALHADORAS,NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:03296 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A AUTONOMIA SINDICAL E SOBRE O DIREITO DE O  
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ORGANIZAR SEU SINDICATO. 
   
   SUGESTÃO:03305 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:03417 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS SINDICATOS TENHAM O DIREITO DE NOTIFICAR A AUTORIDADE  
COMPETENTE SOBRE O CUMPRIMENTO OU NÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE  
SENTENÇAS TRANSITADAS OU JULGADAS, DISSÍDIOS, CONVENÇÕES E 
ACORDOS COLETIVOS. 
   
   SUGESTÃO:03418 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA PERMITIDO AOS SINDICATOS O ACESSO AOS LOCAIS DE TRABALHO,  
NA SUA BASE TERRITORIAL DE ATUAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:03574 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A LIBERDADE SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:03830 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ADOTADO NAS ELEIÇÕES SINDICAIS O PRINCÍPIO DO SUFRÁGIO  
UNIVERSAL, COM VOTO DIRETO E SECRETO. 
   
   SUGESTÃO:03896 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA GARANTIDO AOS TRABALHADORES O DIREITO DE ORGANIZAÇÃO 
EM SINDICATOS. 
   
   SUGESTÃO:04084 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
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   SUGESTÃO:04086 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADA A INTERVENÇÃO EM SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES  
PROFISSIONAIS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04202 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DEL BOSCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:04577 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE ORGANIZAÇÃO SINDICAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04828 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:04909 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE A LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:05045 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DAS  
CATEGORIAS PROFISSIONAIS PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS ATOS DE  
CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E DISSOLUÇÃO DAS ENTIDADES DE CLASSE. 
   
   SUGESTÃO:05203 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADA ESTABILIDADE NO EMPREGO AOS DIRIGENTES 
E DELEGADOS SINDICAIS. 
   
   SUGESTÃO:05296 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O INGRESSO DO TRABALHADOR EM SINDICATOS OU  
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE SEM CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:05344 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A LIBERDADE DE SINDICALIZAÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO 
PROFISSIONAL. 
   
   SUGESTÃO:05482 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE REQUISITOS PARA A REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES SINDICAIS. 
   
   SUGESTÃO:05548 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A AUTONOMIA SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:05559 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A LIBERDADE E A AUTONOMIA DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:05783 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL, NÃO PODENDO  
SER DISSOLVIDA SENÃO POR DECISÃO JUDICIAL. 
   
   SUGESTÃO:05824 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS TENHAM AUTONOMIA E LIBERDADE PARA  
PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS TRABALHADORES QUE  
REPRESENTAM. 
   
   SUGESTÃO:05990 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM LIVRES E DESVINCULADOS DO ESTADO TODAS AS ORGANIZAÇÕES 
SINDICAIS. 
   
   SUGESTÃO:06003 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES A LIVRE ASSOCIAÇÃO  
PROFISSIONAL OU SINDICAL, O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:06068 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADAS A LIBERDADE E A AUTONOMIA SINDICAL, VEDADO  
AO PODER PÚBLICO INTERVIR NOS SINDICATOS. 
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   SUGESTÃO:06080 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE INCENTIVE A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES ATRAVÉS DE  
SUAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, NA DEFINIÇÃO, CONTROLE E EXECUÇÃO DAS  
GRANDES MEDIDAS ECONÔMICAS E SOCIAIS. 
   
   SUGESTÃO:06115 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO AO TRABALHADOR E  
AO SERVIDOR PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:06179 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS SINDICATOS POSSAM REPRESENTAR OS TRABALHADORES NAS  
QUESTÕES TRABALHISTAS PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, INCLUSIVE O PODER  
JUDICIÁRIO, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06180 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DIREITO DOS TRABALHADORES CONTITUIR E GERIR SUAS  
ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, NA CONDIÇÃO QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06204 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A LIBERDADE E A AUTONOMIA SINDICAL, CONFORME 
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06225 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE REGULAMENTEM A ORGANIZAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS. 
   
   SUGESTÃO:06295 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA A ORGANIZAÇÃO SINDICAL DO TRABALHADOR. 
   
   SUGESTÃO:06363 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ESTABELEÇAM OS OBJETIVOS DOS SINDICATOS 
SEM RECONHECIMENTO E REGISTRO. 
   
   SUGESTÃO:06366 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS TRABALHADORES TENHAM PLENO DIREITO DE CONSTITUIR E 
GERIR SUAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS. 
   
   SUGESTÃO:06400 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS SINDICATOS, AS ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS E AS DEMAIS  
ENTIDADES ASSOCIATIVAS INSTITUÍDAS POR LEI SEJAM PARTE LEGÍTIMA  
PARA PLEITEAR OU DEFENDER OS DIREITOS E OS INTERESSES COLETIVOS OU  
INDIVIDUAIS DE SEUS FILIADOS, CONFORME ESTABELECE. 
   
   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:06529 DT REC:07/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS A TODOS OS TRABALHADORES O DIREITO 
DE SINDICALIZAÇÃO E O DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:06633 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06775 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS SINDICATOS POSSAM REPRESENTAR OS TRABALHADORES JUNTO  
AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. 
   
   SUGESTÃO:07045 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO DIREITO AMPLO DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL A TODOS  
OS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:07546 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE ESTABILIDADE NO EMPREGO PARA DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS. 
   
   SUGESTÃO:07554 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   GUILHERME PALMEIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA A LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:07592 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL, E  
RECONHECIDO O DIREITO DE GREVE, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO: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: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:09023 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE A ASSOCIAÇÃO SINDICAL OU PROFISSIONAL, NAS CONDIÇÕES QUE 
ESTABELECE. 
   
   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:09242 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:09271 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A UNICIDADE SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:09276 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
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Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM LIVRES A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL E O EXERCÍCIO 
DO DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:09352 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:09596 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS SINDICATOS TENHAM LIBERDADE E AUTONOMIA, E QUE O  
DIREITO DE GREVE SEJA ASSEGURADO. 
   
   SUGESTÃO:09747 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A SINDICALIZAÇÃO E O DIREITO DE GREVE. 
   
   SUGESTÃO:09760 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AOS TRABALHADORES A LIBERDADE DE SE  
ORGANIZAREM EM SINDICATOS. 
   
   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:10339 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   FED DOS TRAB NAS IND DE ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DE SP 
MELQUÍADES DE ARAÚJO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:10353 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRAB.EM ESTAB.DE ENSINO 
WELLIGTON TEIXEIRA GOMES - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE PRINCÍPIOS BÁSICOS QUE DEVAM ORIENTAR A ELABORAÇÃO DE UMA 
ESTRUTURA SINDICAL DEMOCRÁTICA. 
   
   SUGESTÃO:10427 DT REC:21/05/87 
Entidade:   
   FEDERAÇÃO TRABALHADORES NO COMÉRCIO DO ESTADO PARANÁ 
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JOSE ROQUE DA SILVA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÃO SOBRE A ESTRUTURA SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:10476 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 
JOSÉ CALIXTO RAMOS - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O DIREITO DOS TRABALHADORES À ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:10737 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE VOLTA REDONDA - RJ 
LUIZ SERGIO DA ROSA LOPES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : VOLTA REDONDA CEP : 27180 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA LIVRE A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:11279 DT REC:03/08/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS 
DE BORRACHA DE SÃO PAULO 
LUIZ FABOZZI - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:11348 DT REC:03/08/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E DE BRINQUEDOS DO ESTADO DE SP. 
JOSÉ NELSON MARSOLA - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISCIPLINEM A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, AUTÔNOMA E 
UNA, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:11351 DT REC:03/08/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO 
E CONFEITARIA DE SÃO PAULO - SP 
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 
UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:11428 DT REC:10/08/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO E 
SIMILARES DE SÃO PAULO - SP 
FRANCISCO CALASANS LACERDA - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : 
SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, NA FORMA QUE ESTABELE. 
   
   SUGESTÃO:11433 DT REC:10/08/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO FUMO DE SÃO 
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PAULO, SP 
ELPÍDIO LUIZ BENETTE - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:11435 DT REC:10/08/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL DE SÃO PAULO 
RUA CONDE DE SARZEDAS, 286 MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICAL, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:11468 DT REC:10/08/87 
Entidade:   
   CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 
JOSÉ CALIXTO RAMOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : BRASILIA CEP : 70000 UF : DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ABOLIDA A INSTITUIÇÃO DO REGIME DA PLURALIDADE SINDICAL E  
QUE SEJA MANTIDA A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:11544 DT REC:30/08/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BRASÍLIA - DF 
JAIR ELHER - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : BRASILIA CEP : 70000 UF : DF) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM MANTIDAS A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E A UNICIDADE SINDICAL. 
   
   SUGESTÃO:11873 DT REC:10/10/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE TURISMO DE 
SÃO PAULO - SP 
LUIZ VECCHIA - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SAO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE GARANTAM OS DIREITOS DOS TRABALHADORES E 
A ORGANIZAÇÃO SINDICAL. 

2 – Audiências públicas 

 
Consulte nas 10ª, 16ª e 20ª reuniões extraordinárias da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores 
e Servidores Públicos - VIIa notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas respectivamente 
em 28/4/1987, 5/5/1987 e 7/5/1987. Todas as reuniões realizadas pela Subcomissão VIIa estão 
disponíveis 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
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 4º - É livre a organização, constituição e administração de entidades sindicais. 

§ 1º Não será constituída mais de uma organização sindical de qualquer grau, 

representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 

territorial.  

§ 2º Em cada empresa todos os empregados integrarão um único sindicato, o da 

categoria profissional preponderante.  

§ 3º As organizações sindicais, de qualquer grau, têm o direito de estabelecer 

relações com organizações sindicais internacionais.  

§ 4º É vedado ao Poder público qualquer interferência na organização sindical. 

Art. 5º - Entre as funções inerentes à organização sindical, compreende-se a de 

arrecadar contribuições da categoria para o custeio de suas atividades.  

Parágrafo único - É obrigação do empregador descontar em folha de pagamento e 

recolher aos cofres do sindicato as contribuições devidas. 

Art. 6º - À organização sindical compete a defesa dos direitos e interesses da 

categoria profissional ou econômica que representa.  

Parágrafo único - Poderão as organizações sindicais representar os interesses 

individuais ou coletivos da categoria, inclusive como substituto processual em 

questões judiciárias ou administrativas. 

Art. 7º - Ao dirigente sindical, além da estabilidade no emprego, será assegurada 

proteção contra qualquer tipo de violência. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 5º - É livre a organização, constituição e administração de entidades sindicais, 

bem como o direito de sindicalização, observados os seguintes princípios:  

a) não será constituída mais de uma organização sindical de qualquer grau, 

representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 

territorial;  

b) os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, constituído por 

ramo de produção ou atividade da empresa;  

c) serão diretas as eleições sindicais de todos os graus;  

d) as organizações sindicais, de qualquer grau tem o direito de estabelecer relações 

com organizações sindicais internacionais, e  

e) é vedado ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical. 

Art. 6º - Entre as funções inerentes à organização sindical, compreende-se a de 

arrecadar contribuições da categoria para o custeio de suas atividades.  

Parágrafo único - É obrigação do empregador descontar em folha de pagamento e 

recolher aos cofres do sindicato as contribuições aprovadas em Assembleia. 

Art. 7º - À organização sindical compete a defesa dos direitos e interesses da 

categoria profissional ou econômica que representa.  

§ 1º - Poderão as organizações sindicais representar os interesses individuais ou 

coletivos da categoria, inclusive como substituto processual em questões judiciárias 

ou administrativas.  

§ 2º - Os sindicatos, no exercício de sua atividade terão acesso aos locais de 

trabalho na sua base territorial de atuação.  
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§ 3º - Os sindicatos poderão notificar a autoridade competente sobre o 

cumprimento ou não da legislação vigente, de sentenças transitadas em julgado, 

dissídios, convenções e acordos coletivos. 

Art. 8º - Ao dirigente sindical, além da estabilidade no emprego, será assegurada 

proteção contra qualquer tipo de violência. 

 

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 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 51.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 5º - É livre a organização, constituição e administração de entidades sindicais, 

bem como o direito de associação aos sindicatos, observados os seguintes 

princípios:  

I - a Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, 

competindo-lhe deliberar sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições 

para os órgãos diretivos e de representação, aprovar o seu estatuto e fixar a 

contribuição para o custeio das atividades da entidade;  

II - não será constituída mais de uma organização sindical em qualquer grau, 

representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 

territorial;  

III - os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, constituído 

segundo o ramo de produção ou a atividade da empresa;  

IV - as organizações sindicais, de qualquer grau podem estabelecer relações com 

organizações sindicais internacionais;  

V - é vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical. 

Art. 6º - À entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e interesses da 

categoria, individuais ou coletivos, inclusive como substituto processual em 

questões judiciárias ou administrativas.  

§ 1º - Para a defesa dos interesses dos trabalhadores as entidades sindicais 

poderão organizar comissões por local de trabalho, garantida aos seus integrantes 

a mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais;  

§ 2º - Os dirigentes sindicais, no exercício de sua atividade, terão acesso aos locais 

de trabalho na sua base territorial de atuação. 

Art. 7º - Ao dirigente sindical é garantida a proteção necessária ao exercício de sua 

atividade. 

 

FASE G – Emenda Total de emendas localizadas: 59.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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ao substitutivo (consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 6º - É livre a organização, constituição e administração de entidades sindicais, 

bem como a associação aos sindicatos, observados os seguintes princípios:  

I - a Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, 

competindo-lhe deliberar sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições 

para os órgãos diretivos e de representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a 

contribuição da categoria, descontada em folha, para o custeio das atividades da 

entidade;  

II - não será constituída mais de uma organização sindical em qualquer grau, 

representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 

territorial;  

III - os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, constituído 

segundo o ramo de produção ou a atividade da empresa, garantida a representação 

dos sindicatos das categorias diferenciadas nas negociações coletivas; 

IV - as organizações sindicais, de qualquer grau, podem estabelecer relações com 

organizações sindicais internacionais;  

V - é vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical. 

Art. 7º - À entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e interesses da 

categoria, individuais ou coletivos, inclusive como substituta processual em 

questões judiciárias ou administrativas.  

§ 1º - Para a defesa dos interesses dos trabalhadores, as entidades sindicais 

poderão organizar comissões por local de trabalho, garantida aos seus integrantes 

a mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais;  

§ 2º - Os dirigentes sindicais, no exercício de sua atividade, terão acesso aos locais 

de trabalho na sua base territorial de atuação. 

Art. 8º - Ao dirigente sindical é garantida a proteção necessária ao exercício de sua 

atividade. 

 

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: 

[...] 

IV - O SINDICATO.  

a) É livre a associação profissional ou sindical; as condições para seu registro 

perante o Poder Público e para sua representação nas convenções coletivas de 

trabalho serão definidas em lei.  

b) a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato.  

c) é vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical.  

d) é igualmente livre a organização de associações ou comissões de trabalhadores 

no seio das empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda que sem filiação 

sindical;  

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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e) à entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e interesses da categoria, 

individuais ou coletivos, inclusive como substituta processual em questões 

judiciárias ou administrativas;  

f) ao dirigente sindical é garantida a proteção necessária ao exercício de sua 

atividade, inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua base territorial de 

atuação;  

g) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, 

competindo-lhe deliberar sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições 

para os órgãos diretivos e de representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a 

contribuição da categoria, que poderá ser descontada em folha, mediante 

autorização por escrito do interessado.  

h) as organizações sindicais, de qualquer grau, podem estabelecer relações com 

organizações sindicais internacionais;  

i) os aposentados terão direito de votar e ser votados nas organizações sindicais;  

j) a lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a manter a 

filiação;  

l) os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei;  

m) se mais de um sindicato pretender representar o mesmo segmento categorial ou 

a mesma comunidade de interesses profissionais, somente um terá direito à 

representação perante o Poder Público, conforme a lei.  

n) é assegurada a participação dos trabalhadores, em igualdade de representação 

com os empregadores, em todos os órgãos da administração pública, direta e 

indireta, bem como em empresas concessionárias de serviços públicos, onde seus 

interesses profissionais, sociais e previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação.  

o) a escolha da representação será feita diretamente pelos trabalhadores e 

empregadores.  

p) nas entidades de orientação, de formação profissional, cultural, recreativa e de 

assistência social, dirigidas aos trabalhadores, é assegurada a participação tripartite 

de Governo, trabalhadores e empregadores;  

q) a Justiça do Trabalho poderá estabelecer normas e as entidades sindicais 

poderão celebrar acordos sobre tudo que não contravenha às disposições e normas 

de proteção ao trabalho.  

r) é assegurada a participação das organizações de trabalhadores nos processos 

decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de 

reciclagem, prestados pela empresa, sempre que importar em redução ou 

eliminação de postos de trabalho ou ofício; 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 99.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 17 - São direitos e liberdades coletivos invioláveis: 

[...] 

IV - A SINDICALIZAÇÃO.  

a) É livre a associação profissional ou sindical; as condições para seu registro 

perante o Poder Público e para sua representação nas convenções coletivas de 

trabalho serão definidas em lei;  

b) a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato;  
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c) é vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical;  

d) é igualmente livre a organização de associações ou comissões de trabalhadores 

no seio das empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda que sem filiação 

sindical, garantida aos seus integrantes a mesma proteção legal dispensada aos 

dirigentes sindicais;  

e) à entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e interesses da categoria, 

individuais ou coletivos, inclusive como substituto processual em questões 

judiciárias ou administrativas;  

f) ao dirigente sindical é garantida a proteção necessária ao exercício de sua 

atividade, inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua base territorial de 

atuação;  

g) a assembleia geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, 

competindo-lhe deliberar sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições 

para os órgãos diretivos e de representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a 

contribuição da categoria, que deverá ser descontada em folha, para custeio das 

atividades da entidade;  

h) as organizações sindicais de qualquer grau podem estabelecer relações com 

organizações sindicais internacionais;  

i) os aposentados terão direito de votar e ser votados nas organizações sindicais;  

j) a lei não obrigará à filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a manter a 

filiação;  

l) os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei;  

m) se mais de um sindicato pretender representar o mesmo segmento categorial ou 

a mesma comunidade de interesses profissionais, somente um terá direito à 

representação perante o Poder Público, conforme a lei;  

n) é assegurada a participação dos trabalhadores, em igualdade de representação 

com os empregadores, em todos os órgãos da administração pública, direta e 

indireta, bem como em empresas concessionárias de serviços públicos, onde seus 

interesses profissionais, sociais e previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação. A escolha da representação será feita diretamente pelos trabalhadores 

e empregadores;  

o) nas entidades de orientação, de formação profissional, cultural, recreativa e de 

assistência social dirigidas aos trabalhadores, é assegurada a participação tripartite 

de Governo, trabalhadores e empregadores;  

p) a Justiça do Trabalho poderá estabelecer normas e as entidades sindicais 

poderão celebrar acordos sobre tudo que não contravenha às disposições e normas 

de proteção ao trabalho;  

q) é assegurada a participação das organizações de trabalhadores nos processos 

decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de 

reciclagem, prestados pela empresa, sempre que importar em redução ou 

eliminação de postos de trabalho ou ofício. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 311.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 9º - É livre a associação profissional ou sindical. A lei definirá as condições 

para seu registro perante o Poder Público e para sua representação nas 

convenções coletivas.  

§ 1º - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato.  

§ 2º - É vedada ao Poder Público qualquer interferência na organização sindical.  
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§ 3º - A assembleia geral fixará a contribuição da categoria, que deverá ser 

descontada em folha, para custeio das atividades da entidade.  

§ 4º - A lei não obrigará à filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a manter a 

filiação.  

§ 5º - Se mais de uma entidade pretender representar a mesma categoria ou a 

mesma comunidade de interesses profissionais, somente uma terá direito à 

representação nas convenções coletivas, conforme a lei, excluídos os sindicatos 

com base em uma única empresa.  

§ 6º - Aplicam-se aos sindicatos rurais os princípios adotados para os sindicatos 

urbanos, nas condições da lei.  

§ 7º - O sindicato participará, obrigatoriamente, das negociações de acordos 

salariais. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 152.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 9º - É livre a associação profissional ou sindical. A lei definirá as condições 

para seu registro perante o Poder Público e para sua representação nas 

convenções coletivas.  

§ 1º - À entidade sindical cabe a defesa dos direitos e interesses da categoria, 

individuais ou coletivos, inclusive como substituto processual em questões judiciais 

ou administrativas.  

§ 2º - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 

salvo registro no órgão competente.  

§ 3º - É vedada ao Poder Público intervenção ou interferência na organização 

sindical.  

§ 4º - A Assembleia geral fixará a contribuição da categoria que, se profissional, 

será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo de sua 

representação sindical.  

§ 5º - A lei não obrigará a filiação aos sindicatos, e ninguém será obrigado a mantê-

la.  

§ 6º - Se mais de uma entidade pretender representar a mesma categoria ou a 

mesma comunidade de interesses profissionais, somente uma terá direito à 

representação nas convenções coletivas, conforme a lei.  

§ 7º - Aplicam-se à organização dos sindicatos rurais e das colônias de pescadores 

os princípios adotados para os sindicatos urbanos, nas condições da lei.  

§ 8º - É assegurada aos sindicatos, com obrigatoriedade, participação nas 

negociações coletivas de trabalho.  

§ 9º - Os aposentados terão direito a votar e ser votados nas organizações 

sindicais. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 259/87 (referente à emenda 32977); nº 1885/87 

(referente à emenda 29798); nº 6433/87 (referente à emenda 34514); nº 5397/87 

(referente à emenda 31327); nº 418/87; nº 5589/87 (referente à emenda 26029); nº 

136/87 (referente à emenda 34357).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1314.  

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

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 10. É livre a associação profissional ou sindical.  

§ 1º É vedada ao Poder Público a interferência ou intervenção na organização 

sindical. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o disposto no § 2º.  

§ 2º Não será constituída mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. 

Esta será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podendo 

ser inferior à área de um município.  

§ 3º À entidade sindical cabe a defesa dos direitos e interesses da categoria, 

individuais ou coletivos, inclusive como substituto processual em questões judiciais 

ou administrativas.  

§ 4º A assembleia geral fixará a contribuição da categoria, que, se profissional, será 

descontada em folha, para custeio do sistema confederativo de sua representação 

sindical.  

§ 5º A lei não obrigará a filiação aos sindicatos, e ninguém será obrigado a mantê-

la.  

§ 6º Aplicam-se à organização dos sindicatos rurais e das colônias de pescadores 

os princípios adotados para os sindicatos urbanos, nas condições da lei.  

§ 7º O sindicato participará, obrigatoriamente, das negociações coletivas de 

trabalho.  

§ 8º Os aposentados terão direito a votar e ser votados nas organizações sindicais. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 17. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 10. 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.   

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 2/3/1988, a partir da p. 

7854. 

 

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

2º) 

Art. 8º  É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 

ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical;  

II - é vedada a criação de mais de um sindicato, em qualquer grau, representativo 

de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 

definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados e não inferior à área de 

um Município;  

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;  

IV - a assembleia geral fixará a contribuição da categoria que, se profissional, será 

descontada em folha, para custeio do sistema confederativo de sua representação 

sindical, independentemente da contribuição prevista em lei;  

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato;  

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

                                                      
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/194anc02mar1988.pdf
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trabalho;  

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 

sindicais;  

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da 

candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 

suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 

termos da lei.  

Parágrafo único. Essas disposições aplicam-se à organização de sindicatos rurais e 

de colônias de pescadores, observadas as condições que a lei estabelecer. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

Requerimento de destaque nº 147, referente à emenda 01310.   

Requerimentos de destaque de diversas emendas.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 10/8/1988, a partir da p. 

12436. 

Requerimentos de destaque de diversas emendas .  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 12/8/1988, a partir da p. 

12574. 

Requerimento de destaque nº 1307, referente à emenda 01712.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/8/1988, a partir da p. 

12638. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 7º  É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 

ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical;  

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, 

que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados e não inferior 

à área de um Município;  

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;  

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em 

lei;  

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato;  

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho;  

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 

sindicais;  

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da 

candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 

suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 

termos da lei.  

Parágrafo único. Estas disposições aplicam-se à organização de sindicatos rurais e 

de colônias de pescadores, observadas as condições que a lei estabelecer. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/289anc10ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/291anc12ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/293anc17ago1988.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 22  

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art.7º, inciso VIII. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 205. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 

ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical;  

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, 

que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo 

ser inferior à área de um Município;  

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;  

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em 

lei;  

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;  

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho;  

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 

sindicais;  

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 

candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 

suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 

termos da lei.  

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de 

sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei 

estabelecer. 

  

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

os incisos II, V e parágrafo único do art. 7º. (houve renumeração dos artigos) 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, fl. 14). 

 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00003 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   "Art. (...) Os sindicatos, no exercício da  
sua atividade terão acesso aos locais de trabalho  
na sua base territorial de atuação."  
Deputado Domingos Leonelli. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Entendemos que o anteprojeto já contempla a proposta constante da emenda do nobre 
Constituinte.  
Face a tal circunstância, somos pela rejeição por prejudicialidade da emenda. 
   
   EMENDA:00004 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. É livre a organização, constituição e  
administração de entidades sindicais.  
§ 2o. Acrescente-se:  
"(...) independente de sua filiação a outra  
organização sindical por categoria sindical." 
Justificativa: 
É necessário assegurar aos médicos, advogados, secretários, economistas e outros, o direito de se 
manterem organizados por suas categorias profissionais, possibilitando-lhes, no entanto, a integração 
no sindicato preponderante da indústria metalúrgica, petroleira, elétrica, etc... 
Parecer:   
   A emenda contempla a preservação das categorias diferenciadas, já existentes na legislação atual 
de organização sindical.  
A matéria foi objeto de ampla discussão na Subcomissão e concluiu-se, também para atender aos 
reclames das entidades sindicais, que não deve haver categorias diferenciadas, mas sim cláusulas 
específicas que atendam às peculiaridades ou diferenciações nos contratos coletivos de trabalho, 
considerando-se apenas uma categoria por empresa, a preponderante. O Anteprojeto, dessa forma, 
tomou uma posição bem definida contra a existência de categorias diferenciadas.  
Pelo exposto, somos pela rejeição da emenda. 
 

                                                      
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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   EMENDA:00005 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. É livre a organização, constituição e  
administração de entidades sindicais.  
"§ 4o. Nenhuma entidade sindical poderá  
sofrer intervenção, ser suspensa, dissolvida ou  
sofrer qualquer interferência do Poder Público." 
Justificativa: 
Redação mais ampla que assegura a plena autonomia das entidades sindicais. 
Parecer:   
   O autor da presente emenda oferece uma redação mais ampla ao parágrafo 4º do artigo que se 
refere à organização das entidades sindicais. Entretanto, julgamos desnecessária a mudança, uma 
vez que lá encontramos caracterizado, através da expressão 'qualquer interferência, que o Poder 
Público não poderá intervir, suspender ou dissolver nenhuma entidade sindical.  
Diante do fato que o texto atual atende plenamente a pretensão do proponente, opinamos pela 
rejeição por prejudicalidade. 
   
   EMENDA:00020 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se do Art. (...) o Parágrafo Único, pela redação seguinte:  
"Art. "(...)"  
Parágrafo Único. As organizações sindicais  
têm o direito e dever de representar os interesses  
individuais, ou coletivos da categoria, inclusive  
como substituto processual em questões judiciárias  
ou administrativas." 
Justificativa: 
Não podemos escrever uma Constituição que pretende oferecer as diretrizes, independente de lei, 
deixando os seus artigos em aberto ou no abstrato. Foi o que me levou a alterar a redação deste 
parágrafo. 
Parecer:   
   A proposta de Emenda do nobre Constituinte foi aprovada plenamente no parágrafo único do artigo 
6o. do anteprojeto, pelo que, nos pronunciamos favoravelmente quanto a sua pretensão. 
   
   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"Art. (...) Os trabalhadores de quaisquer  
categorias não poderão sofrer coação, intimidação  
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ou repressão policial-militar, ou de qualquer  
outra natureza, quando no legítimo direito sindical." 
Justificativa: 
Os trabalhadores negociam diretamente com a Direção das empresas, para as quais trabalham, não 
podendo, portanto, sofrer coação, intimidação ou cerceamento da liberdade sindical, mesmo quando 
essas empresas estejam a serviço de Ministérios e outros órgãos do Governo.  
Parecer:   
   A proposta de emenda do ilustre Constituinte já se encontra plenamente atendida no anteprojeto no 
item XVI do artigo 2o., parágrafo 4o. do artigo 4o. e nos artigos 6o. e 7o..  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição por prejudicialidade da emenda. 
   
   EMENDA:00043 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Proposta à Assembleia Nacional Constituinte  
Inclua-se na Ordem Social:  
"Art. Será garantido aos trabalhadores a  
liberdade de se organizar em sindicato para defesa  
de seus direitos, para se fazer representar  
legalmente nas convenções coletivas do trabalho e  
para outras providências de seu interesse.  
§ 1o. O poder público não interferirá no  
sindicato, cabendo a este arrecadar, na forma da  
lei, as contribuições para seu custeio e para os  
programas que instituirá, publicando,  
semestralmente a sua prestação de contas.  
§ 2o. O estatuto do sindicato poderá dispor  
sobre a obrigatoriedade de voto e sobre a sua  
filiação à federação, confederações e centrais sindicais.  
§ 3o. As irregularidades havidas nos  
sindicatos e o desrespeito às suas normas  
estatutárias serão resolvidas pela Justiça do  
Trabalho, inclusive no que disser respeito à  
legislação comum." 
Justificativa: 
A liberdade sindical é necessidade urgente para os Trabalhadores brasileiros que não podem ficar 
subordinados ao Ministério do Trabalho.  
A proposta acima dá outro enfoque a vida sindical baseada na popularidade a autonomia da 
Associação Trabalhista. 
Parecer:   
   O que a emenda propõe é a liberdade e a autonomia sindicais, a prerrogativa de representação 
sindical, o desatrelamento da tutela do Estado, a manutenção da contribuição sindical e o modo de 
solução das irregularidades.  
Exceto a solução das irregularidades, a proposta já está contemplada no anteprojeto, art. 3º, art.5º, 
art.8º, parágrafo 4o.do art.4º.  
Como o anteprojeto prevê absoluta liberdade de administração das entidades sindicais (art.4º), as 
irregularidades ou o desrespeito às normas estatutárias são resolvidas pela Assembleia Geral dos 
associados, como instância soberana. O recurso à Justiça se contém no direito à prestação 
jurisdicional, contido em outro capitulo da Constituição. E, tendo o anteprojeto optado pela 
privatização da atividade sindical, a Justiça competente seria a comum e não do trabalho.  
Opinamos pela rejeição, por prejudicialidade e por impertinência. 
   
   EMENDA:00086 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   CAPÍTULO  
Da Ordem Social  
Emenda Aditiva  
O § 3o. do art. 4o. do anteprojeto passa a  
ter a seguinte complementação:  
§ 3o. As organizações sindicais, de qualquer  
grau, têm o direito de estabelecer relações com  
organizações sindicais internacionais, sem a elas  
se filiarem, e sem receberem delas, sob qualquer  
forma, orientação e linha ideológica. 
Justificativa: 
Temos sabido de que, pelo menos em passado recente, adidos sindicais a embaixadas estrangeiras, 
como à dos Estados Unidos da América do Norte, atuaram diretamente no meio sindical brasileiro, 
procurando influir no espirito e na letra de leis trabalhistas. Caso típico foi o da instauração do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, após 1964, uma isca para enganar os Trabalhadores, logo 
convencidos de que a mesma trouxera a perda da estabilidade e a deflagração da hiper-rotatividade 
no emprego.  
A Federação Americana do Trabalho, AFL-CIO, mantem cursos supostamente de sindicalismo livre. 
Dirigentes sindicais brasileiros, alguns deles de projeção nacional, lá permaneceram por dois anos. 
No governo João Goulart, outros muitos ficaram sob as ordens da ANL-CIA, com dinheiro da CIA, 
para desestabilizarem o regime, por meio de greves deflagradas em número impressionante. 
Lavagem cerebral e compra de consciências fazem-nos temer o possível e desejado atrelamento a 
organizações internacionais, quer da esquerda, quer da direita. 
Parecer:   
   A liberdade e a autonomia sindicais têm no livre relacionamento com as organizações sindicais 
internacionais, um de seus aspectos essenciais, já que a questão social é, para os trabalhadores, 
igual no mundo inteiro.  
As restrições propostas na Emenda contrariam aquela liberdade e autonomia, fugindo, por isso, ao 
espírito do anteprojeto. Opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00109 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
"Art. 4 - § 2o. Em cada empresa os empregados  
integrarão os sindicatos correspondentes às suas  
categorias profissionais." 
Justificativa: 
Justifica-se esta modificação por quanto, para empresas laborando com várias categorias e tendo 
nelas um só sindicato, o da categoria preponderante – bastaria que esta aderisse a uma frente, para 
que se paralisasse toda uma empresa. Isso colidiria com o interesse Nacional.  
Parecer:   
   Propõe a emenda que os trabalhadores se organizem em sindicatos por categorias profissionais. O 
anteprojeto prevê a organização do trabalhador no sindicato da categoria profissional preponderante 
da empresa.  
Trata-se, evidentemente, de entendimentos opostos da questão. O autor considera que a paralização 
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de todas as categorias presentes numa empresa em razão de problemas restritos a uma delas 
colidiria com o interesse nacional.  
Nesse ponto de vista, e o do anteprojeto, é outro.  
Consideramos que o embate sindical tem como eixo a contraposição dos empregados com seus 
respectivos patrões. A divisão dos empregados da mesma empresa em diversos sindicatos os 
enfraquece na negociação que deveria ser comum. Interessa a jornalistas e gráficos, por exemplo, o 
processo unitário de negociação. Certamente esse processo não interessa aos donos de jornais. E, a 
nosso ver, o interesse nacional, encontra-se também, na possibilidade que a classe trabalhadora tem 
de conquistar melhores condições de vida e trabalho.  
Nosso parecer, portanto, é pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00114 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitui o art. 4o do anteprojeto, mantendo  
o parágrafo 3o. A modificação refere-se a  
organização sindical:  
"Art. Os trabalhadores, inclusive os  
servidores públicos, sem distinção de qualquer  
espécie, tem direito de constituir, sem  
autorização prévia, organizações de sua escolha,  
bem como o direito de se filiar a essas  
organizações, sob a única condição de se conformar  
com os estatutos das mesmas.  
§ 1o. As organizações de trabalhadores tem o  
direito de elaborarem os seus estatutos e  
regulamentos administrativos, de eleger livremente  
seus representantes, de organizar a gestão e  
atividades dos mesmos e de formular seu programa  
de ação.  
§ 2o. É vedado ao poder público qualquer  
intervenção que possa limitar esse direito ou  
entravar o seu exercício legal.  
§ 3o. As organizações fundadas como pessoa  
jurídica representam legalmente os trabalhadores,  
em juízo ou fora dele, em todos os aspectos da  
relação de emprego." 
Justificativa: 
A proposta que ora apresentamos em forma de emenda já havia anteriormente sido apresentada 
como proposição constitucional. Entendemos que a liberdade e autonomia sindical deve ser plena. 
Devemos garantir isto na constituição e permitir aos trabalhadores a possibilidade de se organizarem 
da forma que entenderem lhes seja mais conveniente.  
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição do art. 4 do anteprojeto, mantendo-se apenas o seu parágrafo 3o. 
e as redações substitutivas visam à adoção da liberdade e da autonomia sindicais nos moldes em 
que são conceituadas na Convenção 87, da OIT.  
O anteprojeto optou pela adoção do sistema de organização sindical que garante, ao lado do 
desatrelamento em relação ao Poder Público, princípio da unicidade, já consagrado em nossa 
legislação e o da contribuição sindical para o custeio das atividades dos sindicatos, também 
contemplado na lei trabalhista nacional.  
A razão dessa opção é o pronunciamento, nesse sentido, da grande maioria das entidades 
integrantes do sindicalismo brasileiro, não só profissional como econômico.  
Se os trabalhadores brasileiros manifestaram-se pela unicidade e pela preservação da contribuição 
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sindical, a opção do anteprojeto não fere a liberdade sindical, antes vem ao encontro da forma de 
organização livremente escolhida pela maioria.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00190 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   "Art. 4o. A organização sindical é livre e o  
Poder Público não interferirá na cobrança da  
contribuição sindical." 
Justificativa: 
Se a organização sindical é livre, deve manter este princípio sob todos os aspectos, inclusive no que 
tange a estrutura de cobrança da contribuição sindical.  
Se o Poder Público influir na fonte de sua receita, poder a qualquer momento, criar condicionamento 
nos destinos dos sindicatos e, estes, deixariam de ser livres.  
Parecer:   
   Assegura a emenda a livre organização sindical e veda, ao Poder Público, toda interferência na 
cobrança da contribuição sindical. A nosso ver todo o conteúdo da emenda encontra-se contemplado 
no Anteprojeto. A liberdade de organização sindical é assegurada no artigo 4º. O § 4º do mesmo 
artigo veda, explicitamente, qualquer interferência do Poder Público na organização sindical. Com 
relação à contribuição sindical, o artigo 5º considera a arrecadação de contribuição da categoria uma 
das funções da organização sindical e obriga ao empregador descontar em folha, e posteriormente 
recolher aos cofres sindicais, a contribuição devida. Em suma, o texto  
do Anteprojeto, detalhado a esse respeito, veda ao Poder Público interferência na contribuição 
sindical e prevê outros mecanismos de arrecadação.  
Em razão do exposto, por considerar o dispositivo de emenda já contemplado, opinamos por sua 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00198 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se § 5o ao art. 4o do  
anteprojeto com a seguinte redação:  
"A lei disporá sobre representação de  
trabalhadores junto às empresas, com o objetivo de  
zelar pelo cumprimento das normas constitucionais  
sobre a ordem econômica e social." 
Justificativa: 
Reputamos da maior importância a matéria versada na presenta proposta ao texto constitucional em 
elaboração pela Assembleia Nacional Constituinte, por referir-se ao desenvolvimento socioeconômico 
do País e à integração dos trabalhadores na vida e na gestão das empresas, que são questões 
fundamentais para a própria estabilidade democrática.  
Avulta, ela, sem dúvida, de significação quanto se sabe que os crescentes interesses que presidem, 
hoje, a gestão da economia em todo o mundo, fazendo com que aumente a interdependência das 
nações, levam à sua crescente internacionalização, e em cujo sistema de defesa há de inserir-se de 
forma prioritária, a participação dos trabalhadores.  
O princípio consagrado pelas Constituições brasileiras, segundo o qual o desenvolvimento econômico 
deve subordinar-se à harmonia social, impõe, mais que sugere, a criação do instituto da 
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representação dos trabalhadores na gestão das empresas, por representar a cogestão a segurança, 
ao lado da desejada participação nos lucros, da integração trabalho e capital. 
Parecer:   
   Entendemos que a criação de representação de trabalhadores junto às empresas, com o objetivo 
de zelar pelo cumprimento das normas constitucionais sobre a ordem econômica e social seja 
irrelevante e até mesmo desnecessário. Na verdade, os sindicatos exercem de fato essa função e 
têm conseguido fiscalizar efetivamente o cumprimento de seus direitos. Por outro lado, o anteprojeto 
esmerou-se em caracterizar os sindicatos como representantes e porta-vozes dos anseios e direitos 
dos trabalhadores.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00208 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o do Art. 4º a seguinte redação:  
"§ 4o. Nenhuma entidade sindical poderá  
sofrer intervenção, ser suspensa ou dissolvida  
pela autoridade pública." 
Justificativa: 
A redação mais completa e precisa dá maior garantia a liberdade e autonomia sindical.  
Parecer:   
   A emenda, segundo sua justificação, apresenta uma redação mais completa e precisa, que dá 
maior garantia à liberdade e autonomia sindical.  
Entretanto, assim não entendemos. A menção específica à intervenção, à suspensão e à dissolução, 
contempla apenas esses três tipos de interferência do Estado nas entidades sindicais. Mas existem 
outros modos de interferir, diferentes desses três, que o Poder Público ficaria livre para utilizar.  
O anteprojeto veda qualquer interferência o que é mais abrangente.  
Opinamos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00209 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 5o a seguinte redação:  
"Art. 5o. Os assalariados, sejam ou não  
sindicalizados, contribuirão, anualmente, com o  
equivalente a remuneração de um dia de trabalho;  
esta contribuição sindical será descontada em  
folha de pagamento, pelo empregador, e pago ao  
respectivo sindicato.  
"Parágrafo Único, - a fiscalização da  
aplicação da receita sindical cabe ao próprio  
sindicato, através de órgão competente, aprovadas  
as contas em assembleia geral." 
Justificativa: 
A contribuição sindical fortalece materialmente a estrutura sindical. A fiscalização das contas é 
assunto interno do sindicato, decidido pela sua assembleia geral. 
Parecer:   
   Estabelece a emenda contribuição sindical anual equivalente a um dia de trabalho, a ser 
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descontada em folha de pagamento pelo empregador e por ele paga ao respectivo sindicato. Prevê 
ainda a fiscalização de aplicação das receitas pelo próprio sindicato.  
O montante estipulado para contribuição sindical e o mecanismo de sua arrecadação não diferem do 
previsto no Anteprojeto. Nova é a atribuição, explicita, ao sindicato de fiscalizar as próprias contas.  
A nosso ver contudo, a partir do momento em que se assegura a leve organização sindical e se veda 
a interferência do Estado na vida sindical, a autofiscalização financeira é decorrência imediata.  
Consideramos, portanto, que a emenda encontra-se prejudicada, por já contemplada na redação do 
Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00264 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 6o o seguinte parágrafo:  
"§ Os sindicatos serão titulares do exercício  
do direito da ação processual para cumprimento de  
dispositivo de regulamentação profissional." 
Justificativa: 
Exercendo o direito de ação judicial em matéria que se constitui, na verdade, de interesse coletivo de 
toda uma profissão, os sindicatos protegerão o lícito exercício profissional, evitando que a pressão 
sobre o indivíduo, às vezes por forças ponderosas, frustre o cumprimento de dispositivo legal, 
deixando impunes os infratores e lesada a profissão e o interesse público.  
Parecer:   
   O cumprimento de disposições legais relacionados com a regulamentação profissional de qualquer 
atividade, é, indubitavelmente, matéria de interesse individual ou coletivo da categoria. Assim, o 
disposto no parágrafo único do artigo 6º que atribui às organizações sindicais a defesa ou a 
representação desses interesses atende perfeitamente os objetivos da emenda, razão pela qual 
opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00267 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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:  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
"Art. É livre a organização, constituição e  
administração de entidades sindicais.  
Parágrafo 1o. - ............................  
Parágrafo 2o. - ............................  
Parágrafo 3o. - É vedado ao Poder Público  
qualquer interferência na organização sindical." 
Justificativa: 
A retirada do Parágrafo 3°, remunerando o Parágrafo 4°, justifica-se com a necessidade de preservar 
os organismos sindicais brasileiros da ingerência alienígena.  
Parecer:   
   Visa a emenda a suprimir o parágrafo 3o do artigo 4º do Anteprojeto, que assegura as entidades 
sindicais o direito de estabelecer relações com organizações internacionais.  
Argui o autor a necessidade de preservar nossos sindicatos de ingerência alienígena.  
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Em nossa opinião o sindicalismo brasileiro é maduro e enraizado na realidade do país. Pensar que 
suas lideranças guiariam sua ação por diretrizes externas antes que por demandas de suas bases 
constitui, a nosso ver, subestimação de seu grau de consciência política, quando não de seu simples 
bom senso.  
Por outro lado as relações com entidades congêneres estrangeiras contribuíram, mediante a 
constante troca de experiências, para o desenvolvimento mais acelerado de nosso sindicalismo.  
Por essas razões somos pela rejeição emenda. 
   
   EMENDA:00302 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   O art. 5o do anteprojeto da Subcomissão  
sindical, compreende-se a de arrecadar  
contribuições da categoria para o custeio de suas  
atividades, contribuições cujos valores serão  
fixados livremente pela própria categoria, em  
assembleia soberanas." 
Justificativa: 
A modificação proposta para a redação do artigo citado tem por escopo caracterizar a forma 
voluntária de que se deve revestir a contribuição de cada categoria para seu sindicato, reforçando, 
ainda mais, e no particular, a autonomia sindical.  
Parecer:   
   Entendemos válido o acréscimo pretendido. De fato, a omissão do texto constitucional pode dar 
margem a que o Estado se arrogue ao direito de fixar a contribuição sindical, reiniciando, assim, num 
processo gradativo de intervenção na organização sindical. Com pequena alteração do texto 
proposto, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:00313 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescentar ao Artigo 7o o seguinte  
Parágrafo único:  
"O dirigente sindical somente poderá ser reeleito uma vez". 
Justificativa: 
A proposta visa impedir a perpetuação dos cargos, como se observa atualmente.  
Parecer:   
   Pretende o autor acrescentar parágrafo ao artigo 7o do Anteprojeto que limita a uma vez a 
possibilidade de reeleição do dirigente sindical.  
A proposição, a nosso ver, contradiz as intensões do Anteprojeto. É nele disposto que a organização 
sindical é livre e veda-se explicativamente ao Estado qualquer tipo de intervenção nas entidades 
sindicais. Parece-nos, portanto, contrassenso, que se pretenda inserir na Constituição dispositivo 
que, em nossa opinião, constitui matéria de economia interna de cada entidade. Sustentamos que os 
sindicatos que queriam permitir ilimitadamente a reeleição devem fazê-lo, cabendo igual direito às 
que pretendam vedar até mesmo mais de um mandato.  
Em consequência, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00409 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 6o a redação seguinte:  
"Parágrafo único. Poderão as organizações  
sindicais representar os interesses individuais ou  
coletivos da categoria em questões judiciais ou em  
assuntos administrativos, na forma da lei." 
Justificativa: 
A legitimação extraordinária (substituição processual) por se exceção à regrar de legitimidade para 
agir daquele que tem o direito ameaçado ou violado, não deve ser dilatada sem importante razão que 
a justifique. Nossa ordem jurídica já prevê diversas hipóteses em que pode o sindicato agir como 
substituto processual.  
Parecer:   
   A "substituição processual" das organizações sindicais perante o Poder judiciário é princípio 
incorporado ao nosso direito positivo há longa data. Nos dissídios e convenções coletivas, julgados 
ou homologados pelos tribunais sempre foi, e deve continuar a ser, o sindicato o representante, o 
substituto, da categoria, conforme, aliás, preceitua a própria constituição vigente em seu artigo 166. 
Somos assim, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00417 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 4o pelo seguinte,  
suprimindo-se os arts. 4o, 5o. e 6o.:  
"Art. 4o. É assegurada a sindicalização de  
todas as categorias assalariadas. Inclusive dos  
servidores públicos civis. Lei Complementar  
disciplinará a vida sindical, obedecidas, além de  
outras, as seguintes diretrizes:  
I - Voluntariedade da filiação.  
II - Voluntariedade da contribuição para a  
manutenção dos sindicatos.  
III - Pluralidade sindical, com ampla  
liberdade para a organização de sindicatos  
diversos para uma mesma categoria econômica.  
IV - Temporariedade e rotatividade dos  
mandatos coletivos dos dirigentes sindicais,  
proibida a reeleição.  
V - Eleição dos dirigentes sindicais em dois  
turnos de votação, participando do último apenas  
os dois candidatos mais votados de cada cargo em  
disputa, no primeiro turno.  
Parágrafo único. É vedada a sindicalização  
das Forças Armadas, Policiais Militares e Corpos  
de Bombeiros Militares, bem como de corporações  
policiais civis mantidas pelo poder público." 
Justificativa: 
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O dispositivo atende aos princípios da liberdade de organização sindical, autonomia e pluralidade de 
representação classista, com proibição apenas para as Forças Armadas, corporações militares e 
polícia civil, visto que são organizações estruturadas basicamente na hierarquia e na disciplina que, 
de nenhum modo, devem ser vulneradas, sob pena de instalar-se o caos no País.  
Quanto à voluntariedade da contribuição para a manutenção dos sindicatos, entende-se como 
corolário da voluntariedade da filiação sindical, entende-se que assume também o compromisso de 
contribuir para a sua sustentação e fortalecimento, nos termos dos estatutos da entidade.  
A sugestão também tem o objetivo de inscrever no texto Constitucional os princípios da Convenção 
87, da OIT, de há muito subscrita pelo Brasil mas até aqui ainda não ratificada nem posta em prática.  
Parecer:   
   Assegura a emenda a sindicalização de todas as categorias.  
Remete a Lei Complementar a tarefa de disciplinar a vida sindical conforme diretrizes que nomeia.  
A voluntariedade da filiação e da contribuição sindical encontram-se contempladas no Anteprojeto.  
A pluralidade choca-se diretamente com o princípio da unicidade, consagrado no parágrafo 1o. do 
artigo 4. Consideramos a esse respeito que a organização sindical não é assunto exclusivamente 
privado pois afeta diretamente o bem comum. Assim, não deve ser facultada, a nosso ver, a criação 
de sindicatos ao sabor de vontades individuais. O fato de o sindicato ser único não diminui sua 
liberdade e autonomia, incrementando em muito sua representatividade e poder reivindicatório.  
Quanto à rotatividade de dirigentes e a forma de sua eleição cremos tratar-se de matéria interna a 
cada entidade sindical, não se justificando a normatização do Poder Público.  
Posicionamo-nos, ante o exposto, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00473 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Ao art. 4o acrescente-se o § 5o.:  
§ 5o. Os cargos dos órgãos de administração  
sindical, em todos os graus, serão providos  
mediante eleições por sufrágio livre, direto,  
secreto e obrigatório, realizados,  
simultaneamente, em todo o território nacional,  
observado o seguinte:  
a) as eleições serão conduzidas por Juntas  
Eleitorais paritárias, com representantes de todas  
as chapas concorrentes;  
b) os Conselhos Fiscais serão independentes  
de qualquer das chapas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Trata-se de uma proposta oportuna que virá enriquecer o atual texto do anteprojeto, razão pela qual 
opinamos pela sua aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00024 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 5o, a seguinte redação:  
"É livre a contribuição sindical dos  
trabalhadores, ficando a critério de cada um,  
contribuir ou não". 
Justificativa: 
Não podemos obrigar ninguém a contribuir com seu sindicato sem a sua livre e espontânea vontade. 
A liberdade é a maior riqueza que o ser humano pode ter na terra.  
Não podemos considerar os trabalhadores como se fossem crianças e incapazes de decidirem por si 
sós.  
Por vezes, o próprio Sindicato não goza da confiança de seus filiados, por isto seria absurdo 
descontar dos seus vencimentos, fruto do seu suor, para contribuírem, contra a sua vontade. Aliás 
para o próprio Sindicato, não seria vantagem um associado nessas condições.  
O Sindicato, deve, isto sim, despertar no trabalhador, o interesse, a fim de que ela participe 
livremente do órgão representativo de sua classe, pegando, ele mesmo, suas contribuições mensais.  
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a pretensão constante do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00216 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos: o seguinte parágrafo:  
" § 4o. Os mandatos de Presidente e Vice-  
Presidente de qualquer entidade sindical terão  
sua duração definida por lei, entre 3 (três) e 5  
(cinco anos), vedada a reeleição para o exercício seguinte." 
Justificativa: 
Confiando à legislação ordinária a fixação da duração dos mandatos nas entidades sindicais, que não 
seria de menos de três e de mais de 5(cinco) anos, estaremos conferindo aos titulares um período 
administrativo suficiente.  
Proibindo a reeleição para o período seguinte, estamos adotando a mesma providência exigida para 
o Presidente e Vice Presidente da República, segundo a tradição do Direito Constitucional Brasileiro. 
Parecer:   
   REJEITADA. As eleições sindicais, em todos os níveis, afastada que está a interferência 
governamental, ficou, no substitutivo, para ser, livre e soberanamente, dividida pela Assembleia Geral 
da categoria que, fixará, inclusive, o tempo de mantado de seus dirigentes. Dentro dessa ordem, de 
ideias, parece-nos impróprio estabelecer em lei ou balizamento para à liberdade sindical amplamente 
disposta no texto. 
   
   EMENDA:00217 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
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Acrescente-se parágrafo 2o. do art. 6o,  
remunerando-se o parágrafo único, no anteprojeto  
da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos:  
"Art. O imposto sindical será pago tanto pelo  
empregado como pelo empregador, correspondendo,  
num caso, a 1% (um por cento) do salário mensal e,  
no outro, ao mesmo percentual sobre o capital  
registrado da empresa, destinando-se 50%  
(cinquenta por cento) do seu produto ao sindicato  
estadual, 30% (trinta por cento) à Federação  
estadual e 20% (vinte por cento) à Confederação  
Nacional da categoria trabalhista". 
Justificativa: 
O destino do imposto sindical sempre foi a melhoria da organização do sindicalismo, que tem nessa 
contribuição a forte financeira da sua sobrevivência.  
Mas a lei, até hoje, não fez uma justa distribuição desse produto fiscal às entidades locais, ao 
sindicato estadual e à respectiva Federação.  
Por outro lado, a contribuição para o Fundo Sindical tem disso exclusiva dos trabalhadores.  
Como o sindicalismo é benéfico à atividade econômica, como um todo, propomos que se exija, para o 
mesmo fim igual contribuição patrimonial.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O relator entende que a contribuição sindical deve ser obrigatória para todos os integrantes da 
categoria, mas fixada pela Assembleia Geral do Sindicato. 
   
   EMENDA:00228 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 7o do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores o  
seguinte parágrafo:  
"§ - Os sindicatos serão titulares do  
exercício do direito da ação processual para  
cumprimento de dispositivo de regulamentação profissional." 
Justificativa: 
Exercendo o direito da ação judicial em matéria que se constitui, na verdade, de interesse coletivo de 
toda uma profissão, os sindicatos protegerão o lícito exercício profissional, evitando que a pressão 
sobre o indivíduo, às vezes por forças poderosas, frustre o cumprimento de dispositivos legal, 
deixando impunes os infratores e lesada a profissão e o interesse público.  
Parecer:   
   Aprovada. O art. 6o do Substitutivo, na frase final, contempla a Emenda de modo mais abrangente. 
   
   EMENDA:00243 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir.  
Art. 5o da Subcomissão dos Direitos dos  
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Trabalhadores e dos Servidores Públicos.  
f) - A ORGANIZAÇÃO SINDICAL É LIVRE E O PODER  
PÚBLICO NÃO INTERFERIRÁ NA COBRANÇA DA  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: 
Justificativa: 
Se a organização sindical é livre, deve manter este princípio sob todos os aspectos, inclusive no que 
tange a estrutura de cobrança da contribuição sindical.  
Se o Poder Público influir na fonte de sua receita, poder a qualquer momento, criar condicionamento 
nos destinos dos sindicatos e, estes, deixariam de ser livres.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O anteprojeto apenas não contempla a interferência do Poder Público na 
cobrança da contribuição sindical. 
   
   EMENDA:00246 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Dos direitos dos Trabalhadores: modificando o  
parágrafo Único do Art. 6o "A Lei disporá sobre a  
contribuição sindical facultativa." 
Justificativa: 
O Capitulo III da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe sobre a contribuição sindical.  
No artigo 579 preceitua que a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de 
uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor do 
sindicalismo representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade 
do disposto no art. 591.  
A presenta proposta objetiva tornar facultativa a contribuição sindical, não obrigatória, eis que as 
entidades sindicais não são órgãos públicos e os trabalhadores, de modo geral, já tem vários 
descontos em suas folhas de pagamento, com os seus salários defasados em face da voraz inflação 
e com o denominado salário-mínimo fixado atualmente em Cz$ 1.368,00, quanto deveria estar hoje 
em Cz$ 5.563,47, conforme estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE).  
É Evidente, pois, que este salário mínimo é insuficiente para a manutenção do trabalhador e de sua 
família.  
Justo, pois, que se deixe ao alvitre deste sacrificado trabalhador, se deseja ou não contribuir para as 
entidades sindicais já que, na verdade, não tem onde buscar recurso adicional para fazer face a mais 
este compromisso que atualmente é obrigatório.  
Parecer:   
   REJEITADA. O Sindicato representa uma categoria profissional ou econômica e, não, apenas, os 
sindicalizados. Suas conquistas e lutas, anteriores, atuais e futuras, os benefícios advindos da sua 
ação, são universais dentro da comunidade que representam. A contribuição sindical, longe de ser 
uma paga, é dever do trabalhador, em contraprestação aos direitos que usufrui dentro da categoria a 
que pertence. 
   
   EMENDA:00295 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo único, ao Artigo 6o,  
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do Anteprojeto da Subcomissão III - A - dos  
Direitos dos Trabalhadores e Funcionários Públicos. 
Justificativa: 
Devem ser livres a associação sindical e as contribuições para manutenção dos sindicatos.  
Não há como forçar essas contribuições através de arrecadação compulsória através das empresas. 
Os propósitos sindicatos devem coletar essas contribuições junto a seus filiados.  
Parecer:   
   APROVADA. Entretanto, relegamos à Assembleia Geral a decisão sobre o assunto (Art. 5o.,  
inciso I) 
   
   EMENDA:00296 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao Parágrafo primeiro (§ 1o), do  
Artigo 7o, do Anteprojeto da Subcomissão - III - A  
- dos Direitos dos Trabalhadores e Funcionários  
Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. - Poderão as organizações sindicais  
representar os interesses individuais ou coletivos  
da categoria, inclusive como substituto processual  
em questões judiciárias ou administrativas, na  
forma como dispuser a legislação ordinária." 
Justificativa: 
A representação sindical de seus associados constitui prerrogativa das entidades sindicais.  
Há necessidade, entretanto, que a forma dessa atuação como substitutivo, em pendencias judiciais 
ou administrativas, seja disciplinada pela legislação ordinária.  
Parecer:   
   Aprovada. Ver o parecer à Emenda 700228-9. 
   
   EMENDA:00297 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda ao Artigo 8o, do Anteprojeto da  
Subcomissão III - dos Direitos dos Trabalhadores e  
Funcionários Públicos, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 8o - Ao dirigente sindical, além da  
estabilidade temporária no emprego, será  
assegurada proteção contra qualquer tipo de violência." 
Justificativa: 
A estabilidade do dirigente sindical é de natureza temporária e essa condição não foi registrada no 
texto ora emendado.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Não se trata de estabilidade temporária, mas sim permanente por força art. 2o, inciso XIII do 
Anteprojeto e também pelo novo tratamento que se quer dar ao dirigente sindical. 
   
   EMENDA:00320 APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se as normas seguintes ao  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos - Art. 3o. § único.  
Art. É livre a organização, constituição e  
administração de entidades sindicais.  
Art. É vedado ao poder Público qualquer  
interferência na organização sindical. 
Justificativa: 
A proposta apresentada tem sua justificação ligada à necessidade de se preservar os organismos 
sindicais brasileiros da ingerência alienígena.  
Parecer:   
   Aprovada.  
O Substitutivo contempla exatamente o objetivo da Emenda: liberdade sindical e não interferência do 
Poder Público. 
   
   EMENDA:00402 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6o do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores a  
seguinte redação:  
Art. 6o. - Os assalariados, sejam ou não  
sindicalizados, contribuirão, anualmente, com o  
equivalente a remuneração de um dia de trabalho;  
esta contribuição sindical será descontada em  
folha de pagamento, pelo empregador, e pago ao  
respectivo sindicato.  
Parágrafo único - A fiscalização da aplicação  
da receita sindical cabe ao próprio sindicato,  
através de órgão competente, aprovadas as contas  
em assembleia geral. 
Justificativa: 
A contribuição sindical materialmente a estrutura sindical. A fiscalização das contas é assunto interno 
do sindicato, decidido pela sua assembleia geral.  
Parecer:   
   Rejeitada. No Substitutivo, adotou-se o entendimento de que a arrecadação da contribuição sindical 
cabe ao próprio Sindicato interessado. 
   
   EMENDA:00403 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
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Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao inciso "e" do art. 5o do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores a seguinte redação:  
"e) nenhuma entidade sindical poderá sofrer  
intervenção, ser suspensa ou dissolvida pela  
autoridade pública." 
Justificativa: 
A redação mais completa e precisa dá maior a liberdade e autonomia sindical.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Não foi adotada a redação da emenda pois o Substitutivo prevê que é vedado qualquer tipo de 
interferência, porém o mérito da emenda está plenamente contemplado. 
   
   EMENDA:00437 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 5o do anteprojeto o  
aprovado pela Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, os seguintes parágrafos:  
"§ 1o. Os sindicatos, que se orientarão por  
normas democráticas de gestão e organização,  
poderão criar, como extensão de sua organização,  
comissões sindicais de empresas, constituir  
Federações, Confederações e entidades centrais, e  
terão os seus dirigentes eleitos mediante  
escrutínio secreto e prazo determinado de mandato.  
§ 2o. Os representantes dos trabalhadores  
eleitos para os sindicatos, comissão sindical na  
empresa, Federação, Confederação ou entidades  
centrais não poderão sofrer qualquer limitação ou  
constrangimento no exercício de suas funções." 
Justificativa: 
A constituição precisa definir a liberdade para organização das entidades de representação nacional 
dos trabalhadores e assegurar a defesa de seus dirigentes contra constrangimentos e limitações no 
exercício de suas funções sindicais.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Foi acatada a proibição de qualquer limitação ou constrangimento no exercício de suas funções ao 
dirigente sindical.  
Só não foi previsto no Substitutivo a eleição por escrutínio secreto dos dirigentes sindicais por ser 
considerada matéria de decisão dos próprios sindicatos. 
   
   EMENDA:00483 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 7o do Anteprojeto da  
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Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos. 
Justificativa: 
O artigo mencionado trata das atribuições das entidades sindicais, matéria esta que deve ser objeto 
da lei ordinária.  
Parecer:   
   Não compartilhamos à argumentação do Autor da Emenda. Os preceitos do artigo 7o. é 
fundamental, pois se refere à capacidade jurídico-legal dos sindicatos de representar a sua categoria, 
individual ou coletivamente, inclusive como substituto processual, nos dissídios acordos, convenções 
coletivas etc. não é caso, portanto de se deixar para a lei ordinária a outorga dessa responsabilidade 
básica. 
   
   EMENDA:00534 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "a" do art. 5o do  
Anteprojeto da Subcomissão de Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos: 
Justificativa: 
Pretende a alínea em questão impedir que se constitua mais de uma organização sindical de 
qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base territorial.  
Isso configura uma restrição ao desenvolvimento do sindicalismo, ensejando concentrações que, 
geralmente mais poderosa, se transformam em instrumento de peleguismo sindical.  
Também fere frontalmente Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que defende a 
mais ampla liberdade sindical.  
Parecer:   
   Aprovada. Consta da pretensão do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00544 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e Servidores Públicos suprima-se  
o § 2o do art. 7o. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de âmbito de lei ordinária. Ademais, o dispositivo conflita com o poder de 
comando e a livre iniciativa das empresas. Além disso, desnecessário o ingresso de representantes 
do sindicato nos locais de trabalho uma vez que os empregados poderão dirigir-se ao sindicato 
levando suas reivindicações, afora a existência de fiscalização do Ministério do Trabalho.  
Parecer:   
   Rejeitada. É fundamental o acesso dos representantes sindicais aos locais de trabalho, para 
assistência aos trabalhadores. 
   
   EMENDA:00586 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único,  
do artigo 5o., do Anteprojeto Final da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos:  
"Parágrafo Único - Fica vedado o desconto,  
pelo empregador, em folha de pagamento, de  
qualquer modalidade de contribuição do empregado a  
entidades sindicais, bem como a sua cobrança, por  
estas, de trabalhadores não associados." 
Justificativa: 
Compreende-se, para sobreviverem, quaisquer entidades sindicais, ou associações, sejam mantidas 
por aqueles que livre e conscientemente delas queiram fazer parte.  
Não se concebe, porém, que em regime de liberdade sindical, se queira obrigar alguém a, por 
qualquer modo, contribuir para entidade a que não deseje pertencer, ou pagar algo com que pode 
não concordar. Isto é inadmissível em antidemocrático.  
Ademais, a própria autonomia sindical implica, necessariamente, que se evite a interferência de 
qualquer ente estranho no direito relacionado entre trabalhador e sindicato, seria o Governo, seja a 
empresa, ainda que para mero órgão arrecadador.  
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a pretensão constante do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00599 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Fica suprimida a letra "d" do artigo 5o do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa: 
Dispõe a letra “d” do artigo 5° que as organizações sindicais têm o direito de estabelecer relações 
com organizações sindicais internacionais.  
Parecer:   
   Aprovada. O anteprojeto contempla as relações com organizações sindicais internacionais, para as 
organizações sindicais de qualquer grau. 
   
   EMENDA:00605 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Fica suprimido o Parágrafo Único do Artigo  
6o do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa: 
O Parágrafo Único do Artigo 6° ao Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos dispõe sobre a obrigação do empregador descontar em folha de pagamento e 
recolher aos cofres dos sindicatos as contribuições aprovadas em Assembleia.  
É fato conhecido que o “quórum” de deliberações, tanto nos sindicatos de empregados como nos 
patronais é diminuto, representando percentual mínimo da categoria. 
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Não se pode conceber que meia centena, ou pouco mais do que isso, de elementos de uma categoria 
profissional ou econômica, possam fixar o percentual de contribuição.  
Parecer:   
   APROVADA. O Artigo 6o do Anteprojeto foi suprimido no Substitutivo, acolhendo-se, portanto, a 
Emenda. 
   
   EMENDA:00633 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
Dá nova redação à alínea "a" do artigo 5o e  
suprime a alínea "b" que versa sobre o mesmo tema.  
Art. 5o. - É livre a organização,  
constituição e administração de entidades  
sindicais, bem como o direito de sindicalização,  
observados os seguintes princípios:  
a) a unicidade sindical será buscada  
livremente pelos trabalhadores;  
b) .......................................... 
Justificativa: 
A necessária Unidade da classe trabalhadora deve ser construída num processo político, e como uma 
opção de consciência da própria classe trabalhadora.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O anteprojeto apenas não contempla o item a. 
   
   EMENDA:00650 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 6o do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa: 
O Parágrafo Único em referência obriga o empregador a descontar em folha o pagamento e recolher 
aos cofres do sindicato as contribuições aprovadas em Assembleia.  
O paternalismo contido nessa proposta não leva ao fortalecimento do sindicato. Se ele cria novas 
contribuições, não pode encarregar patrões de fazer a arrecadação, mesmo porque não se trata de 
imposto. Entenda-se que o empresariado se encarregue do desconto em folha do Imposto Sindical, 
para o competente recolhimento.  
Mas não pode o patrão transformar-se em exator de contribuições sindicatos. Quem as criou que as 
arrecade.  
Parecer:   
   Aprovada. O Substitutivo suprimiu a norma referida na Emenda 
   
   EMENDA:00664 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 43  

 

Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. A sindicalização é direito de todos os brasileiros e livre a sua organização. 
Justificativa: 
Os sindicatos existem para a defesa dos direitos de seus associados. Atualmente, no Brasil, apenas a 
categoria dos servidores públicos não tem direito de livre organização. Se o Poder Público pretende, 
de fato, assegurar esses direitos, não há porque temer a sindicalização de seus servidores. Se não 
pretende, impõe-se com a maior urgência o que esta proposta tem em vista.  
A própria Constituição Federal em vigor não proíbe a sindicalização dos servidores públicos. Trata-se 
de norma consubstanciada na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 566, que assim 
dispunha: 
“Art. 566 – Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais.” 
Atualmente, estão exclusos desta proibição os trabalhadores de sociedades de economia mista e 
fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público, protegidos pela lei n° 6.386, de 1976 que 
abrandou este rigor.  
Se pretendemos transformar a nova Constituição em instrumento verdadeiro de democracia. Se 
queremos de fato que a nova Constituição seja duradoura e amplamente democrática, impõe-se que 
cerceia o direito que consideramos legítimo de sindicalização, sem exceção, de todos os 
trabalhadores.   
Parecer:   
   Favorável parcialmente.  
A sindicalização dos servidores públicos ficou assegurada no anteprojeto, embora com redação 
diversa. 
   
   EMENDA:00668 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e Servidores Públicos (VII-a).  
Dê-se à letra "c" do artigo 5o do  
anteprojeto a seguinte redação:  
"c) serão diretas as eleições sindicais de todos  
os graus, nas quais é vedado aos membros dos  
corpos dirigentes reelegerem-se para quaisquer  
funções no período subsequente". 
Justificativa: 
A emenda visa a estabelecer um princípio democrático, que assegurará a independência e afirmação 
do movimento sindical.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A alínea c) do Art. 5o. do Anteprojeto foi suprimida integralmente no substitutivo, pois trata-se de 
matéria a ser decidida pelas Assembleias dos próprios sindicatos. 
   
   EMENDA:00678 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
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Texto:   
   Dê-se ao art. 2o e seus incisos, a seguinte redação:  
"Art. 2o. - O direito coletivo do trabalho  
atenderá aos seguintes preceitos:  
I - a organização sindical é livre;  
II - às entidades sindicais compete defender  
os direitos e promover os interesses de seus  
associados, sendo-lhes facultado, na forma de  
legislação ordinária, constituírem federações,  
confederações e entidades de caráter nacional;  
III - às entidades sindicais incumbe decidir  
a respeito da sua organização interna, competindo  
à Assembleia geral redigir e modificar seus  
estatutos, o processo eleitoral com eleição por  
votação secreta de seus dirigentes, bem como  
formular o programa de ação profissional;  
IV - reconhecimento da convenção coletiva  
como instrumento adequado à determinação de  
condições de trabalho e estímulo aos processos de  
negociações;  
V - reconhecimento do direito de greve,  
exceto nos serviços públicos e nas atividades  
definidas em lei, assegurando, aos excluídos deste  
direito, outra forma de reivindicação que não a  
paralização dos serviços ou atividades;  
VI - nenhuma entidade sindical poderá sofrer  
intervenção, ser suspensa ou dissolvida pela  
autoridade pública, senão por decisão judicial;  
VII - fica facultado ao sindicato propor  
medida judicial ou administrativa, sempre que o  
interesse da categoria o exigir, bem como intervir  
como litisconsorte em processo do qual possa advir  
prejuízo direto ou indireto aos associados.  
§ Único - Os sindicatos poderão ser  
responsabilizados por ação ou omissão que resultem  
em prejuízo para seus associados ou terceiros, na  
forma que a lei dispuser. 
Justificativa: 
A proposta ora apresentada visa estatuir os princípios que regerão o direito coletivo do trabalho sem 
minudências impraticáveis ou detalhamentos próprios da legislação comum, que deverá tratar desta 
matéria. Além disso, procura-se extirpar do Anteprojeto dispositivos que não atendem ao interesse do 
trabalhador porque, empresa aparentemente a eles favoráveis, na verdade gerariam a anarquia 
trabalhista e inviabilizariam um sistema de livre emprego e de economia de mercados, com sensíveis 
prejuízos tanto aos trabalhadores quanto às empresas. Daí porque esta proposta ser suficientemente 
abrangente e prática no sentido de atender às aspirações dos trabalhadores e ao equilíbrio da 
economia.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda contempla vários dispositivos, infringindo o Art. 23 § 2o. do Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00744 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
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Texto:   
   NO CAPÍTULO: DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES  
No Art. 5o. suprima-se os itens "a" e "b". 
Justificativa: 
Os itens A e B do referido artigo são limitantes à possibilidade de o trabalhador sindicalizar-se 
livremente. 
O que se espera com esta nova Constituição é justamente a ampliação das liberdades dos cidadãos.  
Parecer:   
   Rejeitada. O Substitutivo optou pela unidade sindical. 
   
   EMENDA:00749 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relato da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
- Suprima-se no final do art. 8o. a palavra  
"violência" e acrescente-se:  
"... de violação ou restrição de direitos." 
Justificativa: 
A violência é proibida a todos os cidadãos. Ao dirigente sindical deve ficar assegurado o exercício 
pleno dos seus direitos, entre os quais, não sofrer qualquer tipo de violência.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O Substitutivo aproveitou a ideia contida na Emenda, com outra expressão, no art. 7o. 
   
   EMENDA:00773 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 5o do  
Anteprojeto final da subcomissão dos direitos dos  
trabalhadores e servidores públicos:  
"Art. 5o. - A associação profissional ou  
sindical é livre. Ninguém será obrigado por lei, a  
ingressar em sindicato, nem nele permanecer, ou  
para ele contribuir.  
Parágrafo único - Nenhuma entidade sindical  
poderá sofrer intervenção, ser suspensa, ou  
dissolvida, por ato de autoridade administrativa,  
senão por decisão judicial, garantindo amplo  
direito de defesa." 
Justificativa: 
Se a organização de entidades sindicais é livre, essa liberdade deve ser por inteiro, não se 
justificando as restrições dos itens constantes da proposta do Anteprojeto. Essas abortam detalhes 
que devem ser objeto de lei ordinária, ou dos próprios estatutos das entidades.  
As entidades sindicais devem permanecer, pelo princípio de isonomia, no mesmo plano das demais 
entidades de outra natureza, portanto sujeitas ás mesmas regras e condições para estas 
estabelecidas.  
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Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Foi acolhida quase totalmente, pois o Substitutivo apenas não contemplou a intervenção por ato 
judicial. 
   
   EMENDA:00774 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o artigo 6o, e seu respectivo  
parágrafo, do Anteprojeto Final da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Justificativa: 
Se se pretende que a filiação e associação sindicais sejam livres, não fazem sentido os preceitos do 
artigo e seu parágrafo, ao estabelecerem estar entre as funções inerentes à organização sindical 
aquela de arrecadar contribuições, e que seria obrigação do empregador descontar estas das folhas 
de pagamento de seus empregados. 
Devem pois ser suprimidos do texto constitucional.  
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE. O Substitutivo suprimiu o parágrafo único do art. 6o., mas 
conservou a prerrogativa de fixação de uma contribuição sindical, com competência da Assembleia 
Nacional Geral para fazê-lo. 
   
   EMENDA:00775 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 7o do  
Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, eliminando-se  
os seus parágrafos:  
"Art. 7o - À organização sindical compete a  
defesa dos direitos e interesses de seus associados." 
Justificativa: 
O texto do Anteprojeto vai de encontro ao princípio da liberdade de filiação e associação.  
A matéria deve ser tratada pelo legislador ordinário.  
Parecer:   
   Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 701187-3. 
   
   EMENDA:00776 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 artigo 8o., do Anteprojeto Final  
da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos. 
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Justificativa: 
A proposta é mero casuísmo, uma vez já é dever do Poder Público a proteção a todos os indivíduos.  
No tocante à estabilidade, a matéria deve ser regulada na legislação ordinária, como ocorre hoje. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A segurança à atuação do dirigente sindical é princípio indispensável. 
   
   EMENDA:00786 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Substitua-se o parágrafo 1o do artigo 7o do  
Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos.  
§ 1o. - Poderão as organizações sindicais  
intervirem, como terceiro interessado ou  
substituto processual, em questões judiciais ou  
administrativas, desde que comprovada a  
implicação, que delas possa advir, de prejuízo  
direto ou indireto para a atividade ou profissão." 
Justificativa: 
A justificar a representação, pelos sindicatos, de interesses das categorias que representam, deve 
haver a condicionante acima apontada, caso contrário estender-se-ia demasiadamente essa 
possibilidade.  
O preceito deve, pois, ser colocado em termos, adequando-o, também, tecnicamente, aos propósitos 
que o inspiraram.  
Não se pode, além disto, pretender que as entidades sindicais detenham o poder de interferir na vida 
interna das empresas, a seu exclusivo critério, e de substituírem as autoridades judiciais ou 
administrativas em funções que são a elas inerentes, por sus própria natureza.  
Parecer:   
   O Sindicato só pode intervir como terceiro interessado ou como substituto processual ficando, 
iniludivelmente, representa os interesses da categoria. Fora disso, a sua intervenção é descabida. 
Assim, o acréscimo proposto nos parece demasia que não melhore o sentido do dispositivo. 
   
   EMENDA:00810 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Suprime-se o art. 5o. e suas alíneas do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos (VII - A) e  
acrescenta os seguintes dispositivos:  
Art. 5o. Os trabalhadores e servidores  
públicos, sem distinção de qualquer espécie, tem o  
direito de constituir, sem autorização prévia,  
organizações de sua escolha, bem como o direito de  
se filiar a essas organizações, sob a única  
condição de se conformar com os estatutos das mesmas.  
§ 1o. - As organizações de trabalhadores tem  
o direito de elaborarem os seus estatutos e  
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regulamentos administrativos, de eleger livremente  
seus representantes, de organizar a gestão e  
atividades dos mesmos e de formular seu programa  
de ação.  
§ 2o. - É vedado ao poder público qualquer  
intervenção que possa limitar esse direito ou  
entrevar o seu exercício legal.  
§ 3o. - As organizações fundadas como pessoa  
jurídica, representam legalmente os trabalhadores,  
em juízo ou fora dele, em todos os aspectos da  
relação de emprego. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Quase tudo o que a Emenda propõe foi aproveitado no Substitutivo. A 
diferença reside apenas em alguns condicionamentos estabelecidos, mas em favor dos trabalhadores 
e sua unidade. 
   
   EMENDA:00818 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Substitua-se os artigos 9o e 10 do  
anteprojeto final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, por um único  
artigo, com a redação seguinte:  
"Art. (...) - Compete às entidades sindicais  
defender os direitos e os interesses da categoria  
que representam, com participação junto aos  
organismos, fundos e instituições públicas, que  
diretamente se relacionem com o exercício daqueles  
interesses." 
Justificativa: 
A permanecerem do modo em que estão no Anteprojeto, os artigos 9° e 10° poderiam ensejar, até 
mesmo, uma inusitada e incabível interferência de empresários e trabalhadores nos mais diversos 
órgãos e entidades, governamentais e extragovernamentais.  
Isto poderia resultar, se levado a extremos, numa subversão dos próprios princípios que regem as 
democracias representativas, onde, se espera, todos os segmentos da sociedade, por seus legítimos 
representantes, farão ouvir, e serem levados em conta, os seus anseios.  
Não tem sentido, assim, querer estimular a formação de um poder paralelo, forçosamente escolhido 
dentro dos quadros sindicais, a competir com aqueles poderes cuja finalidade precípua é representar 
o povo.  
Isto significaria, na verdade, o ressurgimento de um corporativismo indesejável, em moldes, aliás, que 
jamais chegaram a existir no Brasil.  
Parecer:   
   Rejeitada. A redação dada é matéria, nos arts. 8o e 9o do Substitutivo é a que consideramos mais 
apropriada para resguardar os direitos dos trabalhadores. 
   
   
   EMENDA:00845 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O art. 5o do anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 5o. É livre a organização sindical de  
todas as categorias profissionais devidamente  
regulamentadas.  
Parágrafo único. A regulamentação de uma  
categoria se dará pela sua representatividade em  
cinco Estados da União, ou quando corresponder a  
0,01% da população, no mínimo". 
Justificativa: 
Toda a comunidade de trabalhadores no país aspira à sua organização, em associação ou sindicatos. 
Por isso mesmo, todos devem ter direito à sindicalização, mas, para que tal aconteça, é justo que as 
categorias estejam efetivamente reconhecidas. Daí a necessidade de regulamentação da profissão, 
através de processo junto ao canal competente da União, ouvindo o Congresso Nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
As entidades sindicais são associações de direito privado e portanto não necessitam ser 
regulamentadas pelo Poder Público 
   
   EMENDA:00849 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O art. 6o passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 6o A União dará todo o suporte  
necessário à organização sindical e a  
sobrevivência dos sindicatos, contribuindo  
basicamente para a arrecadação de contribuição e  
regulamentação das eleições indicais.  
§ 1o. As eleições serão por escrutínio direto  
nas bases sindicais e por representação nos níveis superiores.  
§ 2o. A contribuição sindical correspondente  
a um dia de serviço será recolhida pelos  
empregados, através das empresas, à Caixa  
Econômica Federal.  
§ 3o. Será excluído da vida sindical o  
responsável por fraudes nas eleições sindicais, a  
serem apuradas por inquérito instaurado pela  
autoridade competente". 
Justificativa: 
Embora com liberdade de organização, o suporte governamental é imprescindível para os 
trabalhadores. Por isso, é importante que as eleições sejam regulamentadas em Portaria Ministerial, 
assim como é fundamental a arrecadação por uma instituição idônea para repasse aos sindicatos. A 
sugestão é a Caixa Econômica Federal, a exemplo do que já ocorre, ou via Banco do Brasil, para 
posterior distribuição entre as entidades, em diferentes níveis.  
Outra questão fundamental na vida sindical é a realização de eleições diretas, principalmente nas 
bases. Mas, embora seja sadio esse sistema, algumas entidades não conseguiram cumpri-lo, pelas 
suas condições financeiras, ou por falta de condições de mobilização a nível nacional. Aliás, se foram 
realizadas eleições diretas para Federações e Confederações, só as grandes entidades sindicais, isto 
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é, só os grandes sindicatos conseguirão participar ativamente do pleito, o que significa dizer que as 
Federações não representarão a legitima vontade dos trabalhadores, a nível nacional, nas suas 
respectivas categorias.  
Parecer:   
   Rejeitada. O Substitutivo adota filosofia completamente diferente quanto à matéria, desatrelando o 
sindicalismo do Poder Público. 
   
   EMENDA:00931 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 6o. - Parágrafo único: Suprimir o parágrafo. 
Justificativa: 
Detalhe que não cabe em texto constitucional, podendo ser objeto de lei ordinária ou negociação 
coletiva.  
Parecer:   
   APROVADA. Acolhemos a Emenda. O parágrafo único foi suprimido no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00941 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substituir, no Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos,  
Capítulo dos Direitos dos Trabalhadores, o  
parágrafo 10 do Artigo 24, pelo seguinte  
parágrafo:  
As entidades sindicais, representativas de  
uma categoria profissional ou econômica, poderão  
constituir, dentro de uma mesma base territorial,  
núcleos a elas filiados e subordinados, na base de  
um núcleo para cada dez mil filiados. 
Justificativa: 
O Sistema Sindical Brasileiro carece, principalmente nas grandes e médias cidades, de uma estrutura 
capaz de atender mais diretamente aos filiados dos sindicatos. Os núcleos seriam representações 
das entidades sindicais, em agrupamentos menores de filiados, que teriam uma atenção melhor dos 
dirigentes. O exemplo disto está no sistema sindical americano onde as entidades são apoiadas por 
“Locais” sindicais representativas de um grupo de aproximadamente dez mil filiados, mas que 
trabalham sempre em conjunto.  
Parecer:   
   Entendemos que a emenda sob análise poderá ser regulamentada pela legislação ordinária ou até 
mesmo pelos próprios sindicatos. 
   
   EMENDA:00953 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Modifique-se da Redação Final da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores  
Públicos, o "caput" do Art. 5o e sua alínea "e",  
que passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 5o. Lei ordinária disporá sobre a livre  
organização, constituição e administração de  
entidades sindicais, bem como o direito de  
sindicalização, observados os seguintes princípios:  
............................................  
e) é vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical, exceto no  
que a lei dispuser." 
Justificativa: 
Há necessidade de legislação que regularmente a matéria, pois a sindicalização é concebida para 
congregar interesses de empregados em empregadores e resolver da melhor possível seus conflitos.  
Para que não haja preponderância de “força” para um dos lados, há necessidade de regulamentar-se 
essa matéria nos seus mínimos detalhes.  
O disciplinamento dessa matéria em lei ordinária permitirá que seja examinado, em toda a sua 
plenitude, a situação dos funcionários públicos, civis e militares, que por exercerem funções 
especificas e integram uma categoria especial de trabalhadores precisam receber um tratamento 
bastante diferenciado.  
Ao poder público é exigido que faça cumprir a lei, assim aliená-lo, completamente, da relação 
empregado-empregador, não parece ser uma boa solução. O mais correto, em vez de impedir-se a 
interferência do Poder Público seria deixar o disciplinamento dessa matéria para o Congresso 
Nacional que, com certeza, saberá interpretar os legítimos interesses de toda a sociedade.  
Parecer:   
   Rejeitada. O substitutivo optou pela liberdade e autonomia sindicais, no sentido de desatrelamento 
do Poder Público e da prévia regulação em lei, aproximadamente o sindicalismo da plena 
privatização. 
   
   EMENDA:00991 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 7o. - Parágrafos 1o., 2o. e 3o.:  
Suprimir integralmente os parágrafos. 
Justificativa: 
Os assuntos objetos dos parágrafos acima devem ser definidos em lei ordinária.  
Parecer:   
   Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 700483-4. 
   
   EMENDA:00996 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 8o o § 1o., passando o  
parágrafo único a § 2o do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos.  
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§ 1o. - "É assegurada a participação de  
representantes de trabalhadores indicados pelos  
respectivos sindicatos das categorias em todas as  
Comissões de sindicância de investigação e de  
prevenção de acidentes e incidentes ainda que  
instaurados por órgão do Poder Público." 
Justificativa: 
Visa dar maior segurança ao trabalho uma vez que garante as entidades representativas acesso a 
todos os detalhes da peça investigatória e a partir delas e a criação de mecanismos de fiscalização e 
medidas que visem a implementar uma maior segurança no trabalho.  
Parecer:   
   Rejeitada. A matéria é própria de lei ordinária. A legislação já ordena a participação dos 
trabalhadores nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Legislação adicional poderá 
dispor sobre a participação dos trabalhadores nas Comissões de Fiscalização que extrapolem o 
âmbito da empresa. 
   
   EMENDA:01086 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos.  
O Artigo 5o do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 5o. - É livre a organização,  
constituição e organização de suas entidades de  
representação sindical;  
§ 2o - Serão diretas as eleições sindicais em  
todos os graus salvo decisão soberana dos  
trabalhadores em Assembleias, convenções ou congresso;  
§ 3o - A proibição de intervenção do poder  
público, na organização sindical, sem sujeição a  
qualquer autoridade para seu recolhimento e  
funcionamento;  
§ 4o - O direito de estabelecer relações com  
entidades internacionais. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O substitutivo contempla a maior parte do que a emenda propõe, mas 
entende que a forma das eleições somente à própria entidade sindical compete determinar, por 
questão de autonomia. 
   
   EMENDA:01096 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, como letra f ao artigo 5o do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e dos Servidores Públicos:  
F - Para efeito de disciplinamento,  
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fiscalização e defesa do exercício profissional,  
será mantido, para cada categoria profissional  
liberal, com representatividade idêntica à da  
organização Sindical, o sistema de Conselho  
Federal - Conselho Regional, ou Ordem Nacional -  
Seção Estadual, ou Instituto - Seção Estadual, com  
autonomia financeira, patrimonial e administrativa. 
Justificativa: 
O universo das profissões liberais está organizado, na forma da lei, sob o sistema de Conselho 
Federal – Conselho Regional, ou Ordem Nacional – Seção Regional, ou Instituto – Seção Regional, 
sucedâneos do Sindicato e entidades superiores. São exemplos o Conselho Federal de Química, a 
ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto dos Advogados e a Ordem Nacional dos Médicos.  
Competem a esses órgãos o disciplinamento, a fiscalização e a defesa do exercício da profissão. 
Independem do Poder Público, por gozarem de autonomia financeira, patrimonial e administrativa. 
Atendem satisfatoriamente a classe que representam, assim como, através de severa fiscalização da 
atividade profissional, obrigam o associado a agir como responsabilidade e competência, o que 
redunda em benefício coletivo. 
Estando o sistema a funcionar a pleno contento, não há justificativa para mudanças organizacionais. 
Coincide o nosso ponto de vista com o das categorias profissionais, que não querem abrir mão do 
seu Conselho Federal, ordem ou Instituto, e se opõem à criação de entidade única para todas elas. A 
unicidade orgânica prejudica interesses e desconsidera as peculiaridades de cada classe.  
Parecer:   
   Rejeitada. O proposto encerra detalhe próprio da lei ordinária. 
   
   EMENDA:01097 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   A letra D do artigo 5o do anteprojeto passa  
a ter a seguinte complementação:  
D - As organizações sindicais, de qualquer  
grau, têm o direito de estabelecer relações com  
organizações sindicais internacionais, sem a elas  
se filiarem, e sem receberem delas, sob qualquer  
forma, orientação e linha ideológica, ou em  
subvenções em dinheiro. 
Justificativa: 
Temos sabido de que, pelo menos em passado recente, adidos sindicais a embaixadas estrangeiras, 
como à dos Estados Unidos da América do Norte, atuaram diretamente no meio sindical brasileiro, 
procurando influir no espirito e na letra de leis trabalhistas. Caso típico foi o da instauração do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, após 1964, uma isca para enganar os Trabalhadores, logo 
convencidos de que a mesma trouxera a perda da estabilidade e a deflagração da hiperrotatividade 
no emprego.  
A Federação Americana do Trabalho, AFL-CIO, mantem cursos supostamente de sindicalismo livre. 
Dirigentes sindicais brasileiros, alguns deles de projeção nacional, lá permaneceram pois dois anos. 
No governo João Goulart, outros muitos ficaram sob as ordens da AFL-CIO com dinheiro da CIA, 
para desestabilidade o regime, por meio de greves deflagradas em número impressionante. Lavagem 
cerebral e compra de consciências fazem-nos temer a possível e desejado atrelamento a 
organizações internacionais, quer da esquerda, quer da direita.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Preferimos a manutenção do dispositivo. Embora reconheçamos justa a preocupação do autor, não 
vemos como, uma prática, se possa impedir a divulgação, o proselitismo e mesmo a adoção de 
ideologias provindas de outras nações, de segmentos sociais de entidades internacionais etc. Os 
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meios de comunicação, escritos, falados e a televisão transmitem e propagam as ideias. Não há de 
ser, portanto, a lei, ainda que de natureza constitucional, que terá esse poder supremo de bloquear a 
liberdade do pensamento humano. 
   
   EMENDA:01111 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acresça-se ao Artigo 1o, onde couber:  
Artigo 1o. É livre a Associação Sindical de  
Trabalhadores ou Servidores Públicos de qualquer  
gênero ou categoria, proibida a exigência legal de  
autorização do governo para fundação de Sindicato,  
bem como toda a interferência governamental em seu  
funcionamento. 
Justificativa: 
Emenda sem  justificação.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Entendemos, porém que a vedação do nosso anteprojeto é mais ampla. 
   
   EMENDA:01180 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo Primeiro, do Art. 7o, do anteprojeto, a seguinte redação:  
Parágrafo 1o. - Poderão as organizações  
sindicais representar os interesses individuais ou  
coletivos da categoria em questões judiciais ou em  
assuntos administrativos, na forma da lei. 
Justificativa: 
A legislação extraordinária (substituição processual) por ser exceção é regrar de legitimidade deve 
ser daquele que tem o direito ameaçado ou violado, não deve ser dilatada sem importante razão que 
a justifique. Nossa ordem jurídica já prevê diversas hipóteses em que pode o sindicato agir como 
substituto processual.  
Parecer:   
   A substituição processual é, talvez, uma das características mais marcantes da ação sindical. 
Atuando em nome da categoria que representa, pode o Sindicato intervir nos dissídios individuais ou 
coletivos, nos acordos e convenções, independentemente da outorga dos interessados. 
Consideramos, por isso, indispensável a sua manutenção no texto constitucional, pois se trata de 
uma condição "sui generis" que precisa ser resguardada. 
   
   EMENDA:01187 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se no Art. 7o, § 1o, da redação  
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final do anteprojeto, a expressão "da categoria"  
por "dos associados". 
Justificativa: 
Objetiva a emenda fortalecer as entidades sindicais, oportunizando real motivo para aumento do 
quadro social.  
Parecer:   
   Restringir-se a representatividade dos Sindicatos a, apenas, os associados significaria, 
simplesmente, a extinção do fundamento básico de sua existência. O Sindicato há, sempre, que 
representar a categoria, pois, sua luta, suas conquistas, os benefícios que advém da sua ação, 
estendem-se, indistintamente, a todos os trabalhadores da sua base territorial. 
   
   EMENDA:01204 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o do art. 7o do Relatório Final  
do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e dos Servidores Públicos, a  
seguinte redação:  
"§ 2o. Os sindicatos de categorias  
profissionais poderão estabelecer, em convenção ou  
acordo coletivo, o direito de acesso aos locais de  
trabalho de seus representantes, dentro de sua  
base territorial." 
Justificativa: 
A proposta impositiva da Subcomissão, data vênia, representa intervenção na propriedade privada, 
por outra entidade privada. 
A fiscalização, não cabe aos síndicos, mas nos servidores públicos investidos deste poder, seja na 
área do trabalho, da previdência, dos tributos, de obras, etc.  
Os sindicatos, na defesa e coordenação dos interesses da categoria já tem a faculdade de se dirigir 
às autoridades administrativas para denunciar a existência de irregularidades, e a estas então caberá 
a fiscalização que, constando-as, imporá as penalidades previstas na lei. De resto, o direito de 
notificar a existência de irregularidades, inerente às prerrogativas dos organismos sindicais, está 
consagrado no parágrafo 3° do mesmo artigo.  
Assim, o que se deve é estimular as partes interessadas, quando assim lhes convier, a estabelecer o 
direito de acesso aos locais de trabalho.  
Parecer:   
   A Constituição deve assegurar o direito à livre ação sindical, fora ou no âmbito das empresas, 
desde que legítimo o seu interesse de defesa e proteção aos trabalhadores. Claro está que caberá à 
legislação ordinária, sem quebra do princípio, disciplinar a forma com que esse direito será 
exercido que poderá ser, inclusive, com sugere o Autor da Emenda, através de acordo ou convenção 
coletiva. 
   
   EMENDA:01224 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 5o do  
anteprojeto, suprimindo-se os arts. 6o. e 7o.  
Art. 5o. É assegurada a sindicalização de  
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todas as categorias assalariadas. Inclusive dos  
servidores públicos civis. Lei Complementar  
disciplinará a vida social, obedecidas, além de  
outras, as seguintes diretrizes:  
I - Voluntariedade da filiação  
II - Voluntariedade da contribuição para a  
manutenção dos sindicatos.  
III - Pluralidade sindical, com ampla  
liberdade para a organização de sindicatos  
diversos para uma mesma categoria econômica.  
IV - Temporariedade e rotatividade dos  
mandatos coletivos dos dirigentes sindicais,  
proibida a reeleição.  
V - Eleição dos dirigentes sindicais em dois  
turnos de votação, participando do último apenas  
os dois candidatos mais votados de cada cargo em  
disputa, no primeiro turno.  
Parágrafo único. É vedada a sindicalização  
das Forças Armadas, Policiais Militares e Corpos  
de Bombeiros Militares, bem como de corporações  
policiais civis mantidas pelo Poder público. 
Justificativa: 
O dispositivo atende aos princípios da liberdade de organização sindical, autonomia e pluralidade 
representação classista, com proibição apenas para as Forças Armadas, corporações militares e 
polícia civil, visto que são organizações estruturadas basicamente na hierarquia e na disciplina que, 
de nenhum modo, devem ser vulneradas, sob pena de instalar-se o caos no País.  
Quanto à voluntariedade da contribuição para a manutenção dos sindicatos, entende-se, como 
corolário da voluntariedade da filiação, mas, é evidente, se o assalariado se filia a uma organização 
sindical, entende-se que assume também o compromisso de contribuir para a sua sustentação e 
fortalecimento, nos termos dos estatutos da entidade.  
A sugestão também tem o objetivo de inscrever no texto Constitucional os princípios da Convenção 
87, da OIT, de há muito subscrita pelo Brasil, mas até aqui não ratificada nem posta em prática.  
Parecer:   
   Rejeitada. O substitutivo adotou posição favorável à unidade sindical, preferida pela maioria 
esmagadora das entidades sindicais do País, concomitantemente com a autonomia em relação ao 
Poder Público. 
   
   EMENDA:01233 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se à letra "e" do artigo 5o a  
expressão: "exceto para coibir violações da lei." 
Justificativa: 
Não é possível o alvará incondicional da constituição às atividades sindicais, tornando estas 
instituições acima da lei.  
Parecer:   
   Rejeitada. O Substitutivo entende que não é admissível qualquer interferência do Poder Público. 
   
   EMENDA:01260 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 8o a seguinte redação:  
At. 8o. - Ao dirigente sindical, além da  
estabilidade no emprego, será assegurada proteção  
contra violência do Estado, quando no exercício de  
suas atribuições legais. 
Justificativa: 
A proteção pretendida só é necessária contra as violências praticadas pelo Estado, e desde que o 
individuo encontre-se em exercício de suas funções sindicais previstas em lei. 
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE.  
Vários são os tipos de violência que o dirigente sindical pode sofrer dentro e fora da fábrica. E muitas 
delas não foram codificadas assim, a conceituação de prestação deve ser mais abrangente como o 
que propomos no texto substitutivo. 
   
   EMENDA:01261 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do Art. 6o. 
Justificativa: 
O dispositivo é inadmissível na medida em que força os empregados que não querem se sindicalizar, 
a efetuarem recolhimento da contribuição sobre as quais não opinaram. Como alternativa poderia se 
tornar o desconto obrigatório somente para os sindicalizados.  
Parecer:   
   APROVADA. O artigo 6o do Anteprojeto foi suprimido no Substitutivo ora apresentado. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00017 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Dos direitos dos Trabalhadores: modificando o  
parágrafo único do art. 6o "A Lei disporá sobre  
a contribuição sindical facultativa". 
Justificativa: 
O Capítulo III da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe sobre a contribuição sindical. 
No artigo 579 preceitua que a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de 
uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor do 
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do 
disposto no art. 591. 
A presente proposta objetiva tornar facultativa a contribuição sindical, não obrigatória, eis que as 
entidades sindicais não são órgãos públicos e os trabalhadores, de modo geral já têm vários 
descontos em suas folhas de pagamento, com os seus salários defasados em face da voraz inflação 
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e com o denominado salário mínimo fixado atualmente em Cz$ 1.368,00, quando deveria estar hoje 
em Cz$ 5.563,47, conforme estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios-
Econômicos (DIEESE). 
É evidente, pois, que este salário mínimo é insuficiente para a manutenção do trabalhador e de sua 
família.  
Justo, pois, que se deixe ao alvitre deste sacrificado trabalhador, se deseja ou não contribuir para as 
entidades sindicais já que, na verdade, não tem onde buscar recurso adicional para fazer face a mais 
este compromisso que atualmente é obrigatório.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda propõe a facultatividade da contribuição sindical, por disposição legal.  
O Substitutivo do Relator, buscando atender ao desejo da maioria das entidades sindicais e orientar-
se pela realidade, optou pela obrigatoriedade da contribuição sindical, desde que fixada pela 
Assembleia Geral do órgão sindical.  
Se o trabalhador obtém vantagens oriundas das lutas de sua classe, através de acordos ou dissídios 
coletivos, é justo que participe das despesas de manutenção das entidades representativas. A 
deliberação tomada em Assembleia Geral legitima a imposição.  
Por outro lado, a matéria deve ser de livre deliberação dos trabalhadores e não objeto da legislação.  
Pelo exposto, opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00029 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. – 5o do Substitutivo os seguintes incisos:  
V - livre ingresso, nos locais de trabalho, de representantes do sindicato, para ouvir os  
empregados a respeito das condições de trabalho;  
VI - acompanhamento da ação fiscalizadora referente a segurança, higiene e medicina do  
trabalho. 
Justificativa: 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não 
considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da 
votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura 
Carta Maior.  
Parecer:   
   Aprovada.  
O inciso V está contemplado no parágrafo 2o do Artigo 6o do Substitutivo.  
O inciso VI foi proposto, foi acolhido no final do inciso IV. 
   
   EMENDA:00083 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescente-se, ao inciso I, do art. 5o, a  
expressão "da categoria, com desconto em folha,"  
entre as palavras "contribuição" e "para". 
Justificativa: 
O desconto necessariamente deve ser da categoria e sem a previsão do desconto em folha não 
haveria como se efetivar o recolhimento.  
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Parecer:   
   Aprovada. A Emenda propõe que a contribuição sindical aprovada pela Assembleia Geral da 
entidade sindical atinja todos os integrantes da categoria e não apenas os associados e que seja 
descontada em folha, porque, do contrário não teria a associação sindical meios efetivos de obter o 
recolhimento. No nosso entendimento a proposta enriquece o substitutivo e merece aprovação. 
   
   EMENDA:00088 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Aditiva.  
Acrescente-se ao inciso III, do art. 5o, a  
expressão "garantida a representação dos  
sindicatos de categorias profissionais  
diferenciadas nas negociações coletivas". 
Justificativa: 
O sindicato único, na categoria e na empresa, não elimina a existência de categorias diferenciadas, 
onde se incluem as liberais, que deverão ter garantia a representação nas negociações coletivas.  
Parecer:   
   Aprovada.  
A Emenda propõe ressalva no inciso III, do art.5º do substitutivo, no sentido de preservar as 
organizações sindicais de categorias diferenciadas.  
A proposta já foi atendida pela aprovação da Emenda número 7s0129-3, de autoria do Constituinte 
Floriceno Paixão.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00122 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator:  
- Acrescente-se o seguinte parágrafo ao  
artigo 6o; renumerando-se os demais:  
"§ 1o. - As Convenções e os acordos coletivos  
vincularão e produzirão efeitos para as partes  
signatárias e seus associados." 
Justificativa: 
A restrição à abrangência dos efeitos dos acordos e convenções coletivas visa valorizar e fortalecer o 
sindicato, pois levará à maior procura ao sindicato para obter-se os benefícios alcançados nas 
negociações.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
A proposta da presente Emenda já está contida no inciso XXIII, do art. 2o., do substitutivo. 
   
   EMENDA:00129 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do art. 5o a seguinte redação:  
III - Os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído por ramo de  
produção, ou atividade da empresa, salvo os de  
categoria profissional diferenciada ou de  
profissões regulamentadas, que integrarão seus  
respectivos sindicatos. 
Justificativa: 
Com a redação atual da alínea “b” do artigo 5° do esboço do ANTEPROJETO da Nova Constituição, 
nos termos:  
“OS EMPREGADOS DE UMA EMPRESA INTEGRARÃO UM MESMO SINDICATO, CONSTITUÍDO 
POR RAMO DE PRODUÇÃO, OU ATIVIDADE DA EMPRESA”, os empregados enquadrados nas 
“CATEGORIAS PROFISSIONAIS DIFERENCIADOS” e que já estejam integrados em sindicados de 
classe legalmente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, por força do que dispõe o parágrafo 3° 
do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, ficarão com seus direitos extintos.  
Acontece que esses integrantes das denominadas “CATEGORIAS PROFISSIONAIS 
DIFERENCIADOS” compõem um conjunto, no País, de cerca de 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) 
elementos e enquadrados em 89 (oitenta e nove) sindicatos, reconhecidos, legalmente, pelo 
parágrafo 3° do artigo 511 da Consolidação das Leis do trabalho, que regula legalmente a matéria.  
Deve ser considerado também que durante mais de trinta anos, estas categorias construíram 
patrimônios valiosos, como Colônia de Férias, Sistema de Assistência Odontológica e Assistência 
Médica. Trata-se de uma conquista que não pode ser suprimida da noite para o dia.  
Parecer:   
   Aprovada. A Emenda pretende alterar a redação do inciso III do art. 5o., do Substitutivo, para 
garantir a sobrevivência das entidades sindicais formadas pelas categorias diferenciadas. Justifica-se 
a proposta, porque, realmente, os interesses dos integrantes das categorias diferenciadas são de tal 
modo peculiares que se tornam inassimiláveis aos demais trabalhadores de cada empresa. 
   
   EMENDA:00148 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. - Ao dirigente sindical, além da  
estabilidade no emprego, será assegurada proteção  
contra qualquer tipo de violência. 
Justificativa: 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não 
considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da 
votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura 
Carta Maior.  
Parecer:   
   Aprovada. A Emenda acha-se contemplada, embora com uma vedação diferente, no art. 7o do 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00169 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
ART. 5o. III - Os empregados de uma empresa  
integrarão os sindicatos correspondentes às suas  
categorias profissionais; 
Justificativa: 
Justifica-se esta modificação porquanto, para empresas laborando com várias categorias e tendo 
nelas um só sindicato, o da categoria preponderante – bastaria que esta aderisse a uma frente, para 
que se paralisasse toda uma empresa. Isso colidiria com o interesse Nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O conteúdo da Emenda é exatamente antagônico ao do inciso III do Artigo 5o., do Substitutivo, que 
procura garantir a unidade, contra a pluralidade sindical em cada empresa. 
   
   EMENDA:00172 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 6o. § 1o. - Suprima-se integralmente o parágrafo. 
Justificativa: 
A supressão do parágrafo se justifica por dois motivos.  

a) Fere o princípio de livre gestão das empresas.  
b) As empresas já prestam este tipo de informação aos Órgãos dos Federais, Municipais e 

Estaduais, ora por documentos mensais e anuais, ora por fiscalizações dirigidas.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda visa a suprimir disposição do substitutivo que garante a defesa dos interesses dos 
trabalhadores através das comissões por local de trabalho, com proteção legal para sua atividade, o 
que significa contrariar frontalmente uma das maiores reivindicações da classe trabalhadora.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00198 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Emenda ao Capítulo dos Direitos dos  
Trabalhadores do Substitutivo  
* Suprimir o inciso III do art. 5o do substitutivo. 
Justificativa: 
Pela redação desse inciso, “os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, 
constituído, constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da empresa; “categorias inteiras 
e vários sindicatos atuais serão muito prejudicados. Por exemplo: como ficaria um assistente social, 
um enfermeiro, um médico ou jornalista que trabalhe em uma empresa química farmacêutica? Teriam 
eles que ser desligados do seu respectivo sindicato de assistentes sociais, enfermeiros, médicos ou 
jornalistas e serem obrigados a se filiar o sindicato dos trabalhadores químicos e farmacêuticos? 
Achamos que eles devem ter essa opção, esse direito, se assim desejarem, mas não podem ser 
obrigados a fazê-lo como determina o inciso III do artigo 5°. 
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É evidente que a complexidade das empresas modernas e a especificidade de algumas categorias 
profissionais exige uma flexibilidade maior nesse aspecto da lei. 
A necessária articulação e unificação de lutas das várias categorias. 
Parecer:   
   Parecer idêntico ao dado na Emenda no. 7S0562-1, (Eduardo Jorge).Rejeitada. 
   
   EMENDA:00236 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   O inciso III do art. 5o. Seção I do Capítulo I, terá a seguinte redação:  
Art. 5o. - Os empregados de uma empresa  
integrarão um mesmo Sindicato, constituído por  
ramo de produção ou atividade da empresa, salvo os  
de categoria diferenciada ou de profissões  
regulamentadas, que integrarão seus respectivos Sindicatos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
A preocupação que o autor manifesta nesta Emenda é a de salvaguardar as categorias diferenciadas, 
no caso da prevalência de um único sindicato em cada empresa.  
O objetivo acha-se satisfeito na nova redação que demos ao inciso III, do art. 5o., do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00256 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:  
As entidades sindicais, representativas de  
uma categoria profissional ou econômica, poderão  
constituir, dentro de uma mesma base territorial,  
núcleos a elas filiados e subordinados, na base de  
um núcleo para cada dez mil filiados. 
Justificativa: 
O sistema Sindical Brasileiro carece, principalmente nas grandes e médias cidades, de uma estrutura 
capaz de atender mais diretamente aos filiados dos sindicatos. Os núcleos seriam apresentações das 
entidades sindicais, em agrupamentos menores de filiados, que teriam uma atenção melhor dos 
dirigentes. O exemplo disto está no sistema sindical americano onde as entidades são apoiadas por 
“Locais” sindicais representativas de um grupo de aproximadamente dez mil filiados, mas que 
trabalham sempre em conjunto.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda pretende facultar às entidades sindicais a constituição de núcleos, como que delegacias 
sindicais locais.  
A matéria deve ser da livre deliberação das entidades sindicais, em coerência com a autonomia de 
administração consagrada no substantivo e também não é própria de texto constitucional.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00263 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA; ao Capítulo 1o., Seção I, dos  
Trabalhadores:  
Incluir ao artigo 5o, inciso V, a seguinte redação:  
Art. 5o. "(...)"  
V - "É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical", inclusive  
em suas deliberações. 
Justificativa: 
A complementação da expressão “inclusive em suas deliberações”, serve para estabelecer a 
liberdade sindical. 
A liberdade sindical não se resume em amparar, por ai, a estrutura sindical. É imperativo, para chegar 
ao fim desejado, a liberdade das diretrizes políticas da Diretoria.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O autor propõe, via desta emenda, que a proibição de interferência do poder público nas entidade 
sindicais seja estendida às deliberações que elas tomarem.  
Quando o substitutivo consagra a vedação de interferência na organização sindical, de modo 
abrangente, a proibição alcança as deliberações, obviamente.  
Portanto, a disposição do inciso V, do art. 5o aproveita a proposta.  
Pela aprovação parcial.  
Rejeitada.  
Foi dado parecer a emenda de igual teor, de número 7s1333-0. 
   
   EMENDA:00278 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 5o um inciso VI com a seguinte redação:  
"VI - As formas de associação em  
nível superior das entidades sindicais, serão  
decididas democraticamente pelos próprios  
sindicatos que as constituírem, respeitados os  
princípios deste art." 
Justificativa: 
É necessário terminar com o sistema de enquadramento sindical que limita a liberdade dos 
trabalhadores de decidir sobre suas formas de organização.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Quer parecer-nos o substitutivo contempla a proposta desta emenda, quando expressa, no caput do 
art. 5o, que é livre a organização, constituição e administração de entidades sindicais, o que se 
concretiza por deliberação das Assembleias Gerais.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00307 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
"Art. Os assalariados, sejam ou não  
sindicalizados, contribuirão, anualmente, com o  
equivalente a remuneração de um dia de trabalho;  
esta contribuição sindical será descontada em  
folha de pagamento, pelo empregador, e pago ao  
respectivo sindicato.  
Parágrafo único. A fiscalização da aplicação  
da receita sindical cabe ao próprio sindicato,  
através de órgão competente, aprovadas as contas  
em Assembleia-Geral, bem como a sua destinação." 
Justificativa: 
A contribuição sindical fortalece materialmente a estrutura sindical. A fiscalização das contas e da 
aplicação dessa contribuição é assunto interno do sindicato, decidido pela sua Assembleia-Geral. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente  
A Emenda propõe dispositivo constitucional que preveja o quantitativo da contribuição sindical, o seu 
desconto em folha e o pagamento, pelo empregador, ao sindicato, bem como a fiscalização da 
aplicação dos recursos pelo próprio sindicato.  
O Substitutivo, coerente com a adoção do princípio da autonomia sindical, preferiu não estabelecer a 
obrigatoriedade da contribuição sindical no texto constitucional, mas sim a sua fiscalização 
dependente de aprovação pela Assembleia Geral da entidade.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00372 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Ordem Social, Capítulo 1,  
No Art. 5o. suprima-se os itens II e III 
Justificativa: 
Os itens II e III do referido artigo são limitantes á possibilidade de o trabalhador sindicalizar-se 
livremente.  
O que se espera com esta nova Constituição é justamente a ampliação das liberdades dos cidadãos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O autor pretende, com esta emenda, a supressão dos incisos II e III do art. 5o; do substitutivo.  
O que esses incisos resguardam é a unicidade sindical, adotada pelo substitutivo em atendimento à 
manifestação da maioria das entidades sindicais do país. Suprimir esses incisos seria desprezar 
aqueles pronunciamentos.  
Aliás, a unicidade sindical não impede a liberdade e a autonomia dos sindicatos, ao tempo que facilita 
a união dos trabalhadores, necessária ao fortalecimento de sua luta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00402 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se na parte "in fine" do inciso V  
do art. 5o. da Comissão da Ordem Social a seguinte expressão:  
"... e associação profissional". 
Justificativa: 
São condições de todo o ordenamento social que se pretenda democrático a livre expressão dos 
interesses dos diversos segmentos sociais, bem como a liberdade de organização em torno da 
defesa desses interesses. Sob esse ponto de vista, é flagrante a defasagem da atual legislação 
sindical, que define o sindicato como entidade vinculada ao Estado e permite, por conseguinte, em 
determinadas circunstâncias, ao Ministério do Trabalho nele intervir, destituir diretorias eleitas nomear 
interventores e, até suspender temporariamente suas atividades.  
Para a alteração dessa situação, não é suficiente, a nosso ver, a simples inscrição do princípio da 
liberdade e autonomia sindicais na nova Carta. A só afirmação do princípio, sem a proibição explicita 
à intervenção, suspensão de atividades e dissolução poderia dar à introdução dessas práticas por 
legislação ordinária, o que tornaria letra morta o dispositivo constitucional.  
Outra não foi, em nossa opinião, a situação do direito de greve na atual ordem jurídica do país. 
Garantido pela Constituição, foi regulado em lei ordinária de tal forma que, na prática, é quase 
impossível realizar-se greve que atenda a todas as exigências de legalidade vigentes.  
A proposta resguarda à possibilidade de intervenção externa em entidade sindical quando resultante 
de decisão judicial. Assim, judiciário seria a única instancia decisória na questão de atuação sindical. 
Acolheria denúncias dos supostos lesados pela prática das entidades e emitiria juízo, ouvidas as 
partes interessadas.  Essa, em nossa opinião, a maneira de garantir efetivamente, na nova Carta, o 
princípio da liberdade e da autonomia sindical.  
Parecer:   
   O autor pretende que se acrescente ao inciso V do art. 5o, do substitutivo a expressão "e 
associação profissional".  
Ocorre que na nova sistemática da organização sindical proposta pelo substitutivo, desaparecem as 
associações profissionais.  
Portanto, a proposta perde o seu objeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00457 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 5o da Comissão da  
Ordem Social a seguinte expressão:  
Art. 5o. "...e associações profissionais ..."  
A atual Constituição repete um dispositivo  
que vem desde 1964, pelo qual a liberdade de  
associação profissional ou sindical é proclamada  
de início e destruída nos períodos seguintes do  
texto. A constituição, a representação legal nas  
convenções coletivas de trabalho e o exercício de  
funções delegadas de poder público foram deixadas  
à regulamentação de legislador ordinário, o qual,  
com absoluta desobediência ao primeiro período do  
art. 166, atrelou as organizações sindicais ao  
Estado de modo que no lugar da liberdade de  
sindicalização e da autonomia das entidades, o que  
existe entre nós são a tutela e o intervencionismo  
governamentais.  
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Nossa legislação ordinária, em matéria de  
organização sindical é, provavelmente, a mais  
atrasada do mundo e representa um remanescente do  
fascismo italiano, afastado da lei, na própria  
Itália, logo após o término da 2o. Guerra Mundial.  
E uma cópia, com adaptações da "Carta del Lavoro".  
de Mussolini.  
Sendo assim, a melhor maneira de assegurar a  
liberdade de associação profissional ou sindical  
é, simplesmente, proclamá-la na Constituição, sem  
qualquer consideração.  
Por esse caminho, assegura-se, inclusive, a  
mesma liberdade aos servidores públicos, desde que  
a Constituição não comtemple algum outro  
dispositivo que venha a frustrar aquela liberdade,  
como o atual artigo 192.  
Somos favoráveis ao desatrelamento total da  
organização sindical em relação ao Estado e à  
completa privatização dela, a começar pelo  
registro que, cumprindo apenas a legislação comum,  
deverá ser feito em cartório.  
Os trabalhadores e empregadores é que  
decidirão sobre a formação, o funcionamento e a  
dissolução de suas entidades sindicais  
representativas, figurando a Assembleia geral dos  
associados como órgão soberano e os estatutos,  
livremente adotados, como instrumento básico da  
existência da entidade.  
Nada de estatuto padrão do Ministério do  
Trabalho, nem de intromissão desde em assuntos  
tais como contas da Diretoria, eleições sindicais,  
responsabilidade administrativa, civil ou criminal  
dos dirigentes, etc.  
Tanto trabalhadores como empregadores devem  
ser tidos como suficientemente maduros para cuidar  
de seus interesses, tanto os individuais como os  
coletivos, de modo que a Constituição deve partir,  
nessa matéria, da aplicação corajosa do binômio  
liberdade-responsabilidade.  
E quando à responsabilidade social de uns e  
outros, a lei ordinária é mais do que suficiente  
para garanti-la.  
Nossa proposta é avançada e moderna;  
esperamos o respaldo de nossos colegas  
constituintes para ela. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda é no sentido de acrescentar-se ao art. 5o do substitutivo, a expressão ''... e associações 
profissionais'', o que já foi proposto pelo mesmo autor na emenda número 7s0202-1.  
O parecer e o mesmo dado na citada emenda, pela rejeição. A justificativa não guarda coerência com 
a emenda. 
   
   EMENDA:00549 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 6o do substitutivo.  
§ 3o. Aos dirigentes sindicais é assegurada a  
participação em todas as comissões de sindicâncias  
de investigação e de prevenção de acidentes e  
incidentes de trabalho. 
Justificativa: 
Visa dar maior segurança ao trabalho uma vez que garante as entidades representativas acesso a 
todos os detalhes da peça investigatória e a partir delas a criação de mecanismos de fiscalização e 
medidas que visem a implementar uma maior segurança no trabalho.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
Pensamos que a proposta desta Emenda está satisfeita pela instituição das comissões por local de 
trabalho e pelo acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho, previstos nos parágrafos 1o. e 
2o., do art. 6o., do substitutivo. 
   
   EMENDA:00561 REJEITADA 
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 II do art. 5o do substitutivo,  
Art. 5o. ....................................  
II - a unicidade sindical será buscada  
livremente pelos trabalhadores; 
Justificativa: 
A necessária Unidade da classe trabalhadora deve ser construída num processo político, e como uma 
opção de consciência da própria classe trabalhadora.  
Parecer:   
   A unicidade sindical já é opção manifestada expressamente pela grande maioria das organizações 
sindicais brasileiras e não precisa ser procurada, porque existe como um elemento consolidado no 
sindicalismo nacional.  
Portanto, o que o substitutivo contém a respeito é uma mera confirmação da realidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00562 REJEITADA 
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 Direitos dos  
Trabalhadores do Substitutivo  
Suprimir o inciso III do art. 5o do substitutivo. 
Justificativa: 
Pela redação desse inciso, “os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, 
constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da empresa; “categorias inteiras e vários 
sindicatos atuais serão muito prejudicados. Por exemplo: como ficaria um assistente social, um 
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enfermeiro, um médico ou um jornalista que trabalhe em uma empresa química-farmacêutica?  
Teriam eles que ser desligados do seu respectivo sindicato de assistentes sociais, enfermeiros, 
médicos ou jornalistas e serem obrigados a se filiar ao sindicato dos trabalhadores químicos e 
farmacêuticos? Achamos que eles devem ter essa opção, esse direito, se assim desejarem, mas não 
podem ser obrigados a fazê-lo como determina o inciso III do art. 5°. 
É evidente que a complexidade das empresas modernas e a especificidade de algumas categorias 
profissionais exige uma flexibilidade maior nesse aspecto da lei.  
A necessária articulação e unificação de lutas das várias categorias tem se dado na prática com 
unificação de pautas, datas-bases, etc., porém sem tirar a autonomia de cada sindicato.  
Parecer:   
   As indagações do autor desta Emenda, a respeito da filiação dos empregados de categorias 
diferenciadas, visto que o substitutivo só admite um sindicato por empresa, são respondidas pela 
nova redação dada ao inciso III, do art. 5o, do substitutivo.  
Assim, não há necessidade da supressão proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00575 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o art. 7o do Substitutivo, pela seguinte redação:  
Art. 7o. - Ao dirigente sindical e de  
entidade de classe, é garantida a proteção  
necessária ao exercício de sua atividade. 
Justificativa: 
Necessário se faz, assegurar-se na Constituição, a proteção ao dirigente sindical e aos dirigentes de 
entidades de classe, para o desempenho de suas atividades de representação.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda estende aos dirigentes de entidades de classe a proteção que o art. 7o do substitutivo 
dispensa aos dirigentes sindicais.  
Mas aqui se trata de organização sindical, não sendo apropriado inserir disposição sobre matéria que 
não se enquadra nela.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00632 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Substitutivo do relator  
da comissão da Ordem Social substitua-se ao art.  
6o - Seção I  
Capítulo I  
Art. Compete às entidades sindicais defender  
os direitos e os interesses da categoria que  
representam, com participação junto aos  
organismos, fundos e instituições públicos, que  
diretamente se relacionem com o exercício daqueles  
interesses. 
Justificativa: 
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A permanecer do modo em que está no Substitutivo poderiam ensejar, até mesmo, uma inusitada e 
incabível interferência de empresários e trabalhadores nos mais diversos órgãos e entidades 
governamentais e extragovernamentais.  
Isto poderia resultar, se levados a extremos, numa subversão dos próprios princípios que regem as 
democracias representativas, onde, se espera, todos os segmentos da sociedade, por seus legítimos 
representantes, farão ouvir, e serem levados em conta, os seus anseios.  
Não tem sentido, assim, querer estimular a formação de um poder paralelo, forçosamente escolhido 
dentro dos quadros Sindicais, a competir com aqueles poderes cuja finalidade precípua e representar 
o povo. Isto significaria, na verdade, o ressurgimento de um corporativismo indesejável, em moldes, 
aliás, que jamais chegarão a existir no Brasil.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
O desiderato da Emenda está realizado, de forma até mais abrangente, pela disposição d art. 8o. do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:00653 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitui o art. 5o e seus incisos II e III  
constantes do substitutivo da Comissão da Ordem  
Social pela seguinte redação: (mantém os incisos  
I, IV e V).  
Art. 5o. - Os trabalhadores e servidores  
públicos, sem distinção de qualquer espécie, tem o  
direito de constituir, sem autorização prévia,  
organização de sua escolha, bem como o direito de  
se filiar a essas organizações, sob a única  
condição de se conformar com os estatutos das mesmas.  
I - As organizações de trabalhadores tem o  
direito de elaborarem os seus estatutos e  
regulamentos administrativos, de eleger livremente  
seus representantes, de organizar a gestão e  
atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação;  
II - As organizações sindicais, de qualquer  
grau tem o direito de estabelecer relações com  
organizações sindicais internacionais; 
Justificativa: 
Reiteramos a apresentação de nossa proposta, à qual viemos fazendo desde o início da constituinte 
que prevê a Liberdade plena e Autonomia sindical. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração no caput do art. 5o e a supressão dos seus incisos II e III, adotando 
toda a orientação contida na Convenção 87 da OIT. Este posicionamento contraria o da maioria das 
organizações sindicais brasileiras, que se manifestaram diretamente perante a Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos, favorável à manutenção do princípio da 
unidade sindical.  
As demais sugestões da Emenda, na sua maior parte, estão em consonância com o Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00708 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. A organização sindical é livre e compreende o direito a:  
I - constituição de sindicatos para a defesa  
dos interesses coletivos profissionais e  
econômicos mediante unidade voluntária ou  
pluralidade sindical a critério exclusivo dos  
trabalhadores e empregadores;  
II - administração do sindicato sem  
intervenção pela via administrativa;  
III - negociação coletiva visando o ajuste  
através de convenções e acordos coletivos;  
IV - greve cujo exercício não prejudicará o  
interesse da sociedade.  
Art. A integração do trabalhador na vida e no  
desenvolvimento da empresa se fará na forma  
pactuada mediante negociação coletiva à:  
I - participação nos lucros ou nas ações da empresa;  
II - representação na empresa através de  
delegados ou de comissões, articuladas ou  
desenvolvidas do sindicato;  
III - instituição de comissões paritárias  
para conciliação das controvérsias com o empregador.  
Art. São assegurados aos trabalhadores,  
observados os regimes específicos de trabalho e  
natureza da atividade, os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua condição social;  
I - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
do trabalhador ou entre os profissionais respectivos;  
II - proibição de admissão de menores de 14  
(catorze) anos;  
III - proteção à vida, saúde e integridade  
física do trabalhador através de:  
a) normas de medicina e segurança destinadas  
à redução ou eliminação dos riscos inerentes ao trabalho;  
b) proibição do trabalho em atividade  
insalubre ou perigosa sem autorização do  
Ministério do Trabalho ou dos órgãos de  
representação dos trabalhadores;  
c) proibição do trabalho noturno, insalubre e  
perigoso a menores de 18 (dezoito) anos;  
IV - justa remuneração mediante:  
a) salário mínimo suficiente a atender às  
suas necessidades vitais e às de sua família;  
b) reajustes periódicos para a preservação e  
elevação do valor real do salário;  
c) retribuição do trabalho noturno superior à do diurno;  
d) salário igual em funções idênticas na  
empresa, proibida a discriminação por motivo de  
sexo, idade, cor, raça, religião e estado civil;  
V - licença remunerada gestante;  
VI - descanso diário, semanal e anual com:  
a) limitação da jornada ao máximo de 8 (oito)  
horas diárias e 48 (quarenta e oito) horas semanais;  
b) intervalos para repouso e alimentação;  
c) repouso semanal remunerado e nos feriados  
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de acordo com a lei;  
d) férias anuais remuneradas;  
VII - proteção contra dispensa arbitrária na  
forma da lei;  
VIII - fundo de garantia do tempo de serviço  
ou indenização equivalente.  
Art. Salvo em microempresas haverá uma  
proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de  
empregados brasileiros. 
Justificativa: 
Os direitos do trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, como é 
predominante nas Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a 
serem utilizados para a sua consecução.  
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical, a integração do trabalhador na empresa e as garantias individuais mínimas.  
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos.  
A integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma utilizada pelos 
países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e trabalho, forma de 
prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso tendo como base a 
negociação.  
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, sociais, 
é o cenário onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via impositiva da lei, com a 
participação dos empregados nos lucros ou nas ações da empresa, a representação dos 
trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, formas que dão maior 
eficácia á fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de representação, e abreviam a 
solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial.  
As garantias individuais fundamentais dos trabalhadores, que não devem ser confundidas com os 
direitos fixados através de leis ordinárias, convenções e acordos coletivos e pelo contrato de trabalho, 
referem-se a valores que necessitam da tutela constitucional como a proibição de discriminações, a 
proteção à vida, saúde e integridade física, a justa remuneração, o direito ao descanso e a defesa do 
emprego.  
A greve não é um simples fato social mais um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a grave sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra na América Latina como ocorre na Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela (v. la jornada extraordinária em América Latina, OIT, CIAT, 1986).  
A necessidade de manutenção do número de empregos num período de desaceleração da economia 
desaconselha a proibição das empresas de locação de mão de obra permanente ou temporária 
sendo mais eficaz a manutenção da atividade econômica com a proteção do trabalhador equiparando 
os seus direitos aos dos demais empregados.  
Como fórmula intermediária entre a estabilidade no emprego e o direito absoluto de despedir o 
empregado é proposta a proteção legal da dispensa através da lei ordinária e outras normas coletivas 
o que permitirá a adoção das diretrizes previstas na Convenção n° 158, da Organização Internacional 
do Trabalho e a disciplina dos critérios de ruptura do vínculo de modo que os trabalhadores mais 
idosos, com maiores encargos familiares, de maior tempo de casa e outros não venham a ser 
atingidos desde logo por dispensas motivadas.  
No direito do trabalho moderno dá-se ênfase ao seu aspecto estrutural e à criação de um modelo no 
qual as leis funcionem como forma de assegura que os próprios interlocutores sociais encontrem 
soluções para os seus problemas, permanecendo o Estado em sua posição maior para intervir 
unicamente quando a sua presença for indispensável, tudo segundo um princípio de autonomia 
privada coletiva e de iniciativa dos particulares. É o que se objetiva com o presente subscrito.  
O substitutivo da Comissão da Ordem Social mantém o modelo sindical corporativo já afastado dos 
países que a adotaram como foi o caso da Itália, Espanha e Portugal, e que impede a autonomia e a 
liberdade sindical, necessárias para a consolidação do processo democrático.  
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Assim é que o Inc. II do Substituto, ao propor que “não será constituída mais de uma organização 
sindical em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional ou econômica, em cada base 
territorial” consagra o monopólio sindical das cúpulas dirigentes sobre as bases impedindo que estas 
possam organizar-se de acordo com as suas opções e nos níveis que julgarem aptos para a defesa 
dos respectivos interesses de grupo.  
Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicado único na categoria que é 
inconciliável com o direito de associação assegurado pela Constituição e incompatível com o direito 
do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de organização pelas quais 
livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo brasileiro dos defeitos originários 
de origem.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda diz respeito a mais de um dispositivo, chocando-se com o art. 23, parágrafo 2º ,do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00726 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se do Substitutivo da Comissão da  
Ordem Social o Art. 5o, que passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 5o. É livre a organização, constituição  
e administração de entidades sindicais, bem como o  
direito de associação aos sindicatos, ressalvadas  
as condições estipuladas em legislação específica  
e observados os seguintes princípios: 
Justificativa: 
Há necessidades de lei específica que leve em conta as diferentes categorias de servidores.  
Portanto, as condições de organização, constituição e administração de entidades sindicais devem 
ser estipuladas em legislação específica.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda subordina a liberdade de organização sindical às condições estipuladas na lei, o que 
contraria a orientação do Substitutivo, voltada para a organização sindical livre, em atendimento a 
uma das mais sentidas reivindicações da classe trabalhadora.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00727 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se do Substitutivo da Comissão da  
Ordem Social o inciso V do Art. 5o., que passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 5o. ....................................  
V - é vedada ao Poder Público qualquer  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 73  

 

interferência na organização sindical, exceto no  
que a lei dispuser. 
Justificativa: 
A sindicalização é concebida para consagrar interesses de empregados e empregadores a fim de 
dirimir os possíveis conflitos. 
A fim de que não haja um dos grupos com menor poder nas negociações, necessário se torna a 
regulamentação dessa matéria.  
Fazer cumprir a lei é atribuição do poder público, portanto é mais correto não excluí-lo dessa tarefa e 
sim disciplinar sua atuação. 
Nesse mister, haverá a atuação do Congresso Nacional, que saberá interpretar os interesses da 
sociedade.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda contraria o espírito do Substitutivo, na matéria de interferência do Poder Público na 
atividade da entidade sindical. O Substitutivo veda de modo absoluto essa interferência. Já a Emenda 
a admite, nos termos da lei ordinária. 
   
   EMENDA:00741 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 2o, do art. 6o do Substitutivo. 
Justificativa: 
A matéria tratada no parágrafo que se deseja suprimir se refere a tema que deverá ser objeto de 
Convenção coletiva ou acordo entre as partes.  
A permissão contida no parágrafo se afigura como verdadeira violação ao direito de propriedade e do 
poder de comando.  
Absurda seria a recíproca de o empregador ter acesso à administração interna da entidade sindical 
dos empregados.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Pede-se a supressão do acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho, o que retiraria ao 
trabalhador um dos melhores recursos para a defesa de seus interesses.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00742 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 1o do art. 6o, do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
Ainda que seja admissível a organização de comissões de trabalhadores para tratar de assuntos 
específicos e bem determinados (a exemplo do que já ocorre com as Comissões Internas de 
Prevenção de Acedentes, as CIPAS), não se concebe que isto se faça indiscriminadamente, a na 
própria Constituição, a pretexto de objetivos vagos ou mal definidos.  
Além disto, inovações como a constante do texto do substitutivo devem surgir não pela iniciativa de 
um Estado protetor, aliás, em crise, mas como resultado da prática da polícia da convenção coletivas, 
nele incrementada com ênfase.  
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Os avanços sociais só se apresentam reais e harmônicos, quando provenientes da força germinadora 
dos próprios interessados, e não quando criadas artificialmente e paternalisticamente pelo Estado. 
Por outro lado, não há que se perder de vista que inovações como esta, implicando interferência do 
trabalhador na vida da empresa, sendo matéria apta a acarretar profundas alterações na estrutura 
social do país, não deve, de fato, resultar de imposições estatais, mas de negociação entre os 
parceiros sociais.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda não combina com a reinvindicação das entidades sindicais dos trabalhadores, expressada 
enfaticamente através de congressos e do contato direto com a subcomissão dos Direitos dos 
trabalhadores e dos Servidores Públicos, nas audiências públicas por esta realizadas. 
   
   EMENDA:00745 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   Dê-se art. 6o do Substitutivo da Comissão  
da Ordem Social, a seguinte redação.  
"Art. 6o. - À entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
inclusive como substituto processual, em processos  
coletivos dos seus associados." 
Justificativa: 
Pretende-se restringir os amplos poderes concedidos ao Sindicato no texto do anteprojeto. A 
legislação extraordinária, substituição processual, por ser exceção a regra de legitimidade para agir 
daquele que tem o direito violado ou ameaçado não deve ser dilatada sem importante razão que a 
justifique. Além do mais, nossa ordem jurídica já prevê diversas hipóteses em que pode o sindicato 
agir como substituto processual.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
A proposta da presente Emenda está satisfeita no caput do art. 6o, do Substitutivo, de modo 
abrangente. 
   
   EMENDA:00771 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao inciso V do artigo 5o do Substitutivo do  
Relator dessa Comissão, dê-se a seguinte redação:  
"V - É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização das entidades sindicais." 
Justificativa: 
O acréscimo da palavra entidades ao texto proposto pela Comissão se impõe para corrigir ostensiva 
falha técnica.  
O contrário seria reconhecer-se às entidades sindicais uma situação de privilégio, insustentável de 
serem parte, inclusive, em procedimento judicial, para responderem por responsabilidade de seus 
atos, hipótese consagrada por todos as ordens legais das sociedades modernas e desenvolvidas. 
Parecer:   
   A Emenda propõe ligeira alteração redacional no inciso V do art. 5o., do substitutivo para expressar 
que é vedada qualquer interferência do Poder Público na organização das entidades sindicais, e não 
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na organização sindical.  
Acontece, todavia, que esta pequena alteração de redação provoca uma grande modificação de 
sentido: o que se objetiva é vedar a interferência do Poder Público em qualquer aspeto 
da organização sindical e não somente na fase de organização da entidade sindical.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00782 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao Capítulo dos Direitos dos  
Trabalhadores do substitutivo  
Suprimir o inciso III, do artigo 5o do substitutivo. 
Justificativa: 
A permanecer a redação desse inciso, “os empregados de uma empresa integrarão um mesmo 
sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da empresa”, categorias inteiras e 
vários sindicatos atuais serão sensivelmente prejudicados.  
Por exemplo: como ficaria um assistente social, um enfermeiro, um médico ou um jornalista que 
trabalhe em uma empresa química-farmacêutica? Teriam eles que ser desligados do seu sindicato de 
classe e filiar-se obrigatoriamente ao sindicato dos trabalhadores químicos e farmacêuticos? A lei 
deverá no nosso entendimento possibilitar a faculdade de opção por essa ou aquela associação, sem 
contudo obrigá-los, conforme determina o inciso III do art. 5°. 
É evidente que a complexidade das empresas modernas e a especificidade de algumas categorias 
profissionais exige uma flexibilidade de maior nesse aspecto da lei. 
A necessária articulação e unificação de lutas das várias categorias tem se dado na prática com 
unificação de pautas, datas-bases, etc.. porém sem tirar a autonomia de cada sindicato.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda, no intuito de preservar as categorias diferenciadas, pede, entretanto, a supressão do 
inciso III, do art.5º do substitutivo.  
No lugar da supressão, reputamos mais apropriado acolher emendas que resguardam aquelas 
categorias, como foi o caso da aprovação das Emendas 7s0129-3 (Floriceno Paixão) e 7s0086-2  
(Geraldo Campos). 
   
   EMENDA:00789 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimam-se os parágrafos 1o e 2o do artigo  
6o. do Substitutivo do Relator dessa Comissão: 
Justificativa: 
O direito de propriedade do estabelecimento não pode sofrer restrição, pena de prejuízo à produção. 
Os direitos que se pretende assegurar.  
Parecer:   
   Rejeitado.  
A Emenda pede a supressão dos parágrafos 1o e 2o do art. 6o., do Substitutivo, o que significaria 
retirar dois dos mais importantes mecanismos de defesa dos trabalhadores: as comissões por local 
de trabalho e o acesso a eles. 
   
   EMENDA:00816 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III, do art. 5o do  
substitutivo apresentado pela Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
Pela redação deste inciso “os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sindicato, 
constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da empresa, “categorias inteiras e vários 
sindicatos atuais serão muito prejudicados. Por exemplo: como ficaria um assistente social, um 
enfermeiro, um médico ou um jornalista que trabalhe em uma empresa química-farmacêutica? Teriam 
eles que ser desligados do seu respectivo sindicato de assistentes sociais, enfermeiros, médicos ou 
jornalistas e serem obrigados a se filiar ao sindicato dos trabalhadores químicos e farmacêuticos? 
Achamos que eles devem ter essa opinião, esse direito, se assim desejarem, mas não podem ser 
obrigados a fazê-lo como determina o inciso III do art. 5°. 
É evidente que a complexidade das empresas modernas e a especificidade de algumas categorias 
profissionais exige uma flexibilidade maior nesse aspecto da lei.  
A necessário articulação e unificação de lutas das várias categorias tem se dado na prática com 
unificação de pautas, datas-bases, etc., porém sem tirar a autonomia de cada sindicato.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda, no intuito de preservar as categorias diferenciadas, pede, entretanto, a supressão do 
inciso III, do art.5o,do substitutivo.  
No lugar da supressão, reputamos mais apropriado acolher emendas que resguardam aquelas 
categorias, como foi o caso da aprovação das Emendas 7s0129-3 (Floriceno Paixão) e 7s0086-2  
(Geraldo Campos). 
   
   EMENDA:00831 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 6o do Substitutivo do  
Relator dessa Comissão: 
Justificativa: 
À entidade sindical deve caber a defesa dos interesses coletivos da categoria. Não se lhe pode 
conferir a substituição de cada trabalhador individualmente, furtando-lhe o direito de escolha dos 
caminhos a percorrer, pena de se lhe equiparar aos interditos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A proposta de supressão do art.6o. do substitutivo não pode prevalecer, porque a substituição 
processual é uma das melhores defesas do trabalhador.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00832 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Suprimam-se os parágrafos 1o e 2o do artigo  
6o do Substitutivo do Relator dessa Comissão. 
Justificativa: 
O direito da propriedade do estabelecimento não pode sofrer restrição, pena de prejuízo à produção. 
Os direitos que se pretende assegurar via os dispositivos que aqui se sugere sejam suprimidos 
atentam, não só ao direito de propriedade, como ao da iniciativa do empregador de comandar seu 
estabelecimento. Às entidades sindicais já são assegurados os mecanismos de defesa da categoria, 
não precisando ser repetida a regra que criaria “sindicatos” menores a cada estabelecimento.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Pede-se a supressão das comissões por local de trabalho e o acesso a ele dos dirigentes sindicais, o 
que seria despojar o trabalhador de duas de suas melhores defesas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00833 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 7o do Substitutivo do  
Relator dessa Comissão. 
Justificativa: 
A norma proposta é de uma extensão ilimitada. A garantia que deve cercar o dirigente é de 
preservação de seu contrato de trabalho.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O dirigente sindical, no Brasil, sofre toda espécie de discriminação e pressão por parte dos 
empregadores, a ponto de ter receio, de candidatar-se a cargo da direção sindical.  
Daí a disposição do art. 7o. do substitutivo, cuja supressão seria um reforço a prepotência do 
empregador.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00874 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 6o.:  
"Art. 6o. A entidade sindical poderá atuar  
como substituto processual da categoria para  
defesa de seus interesses coletivos, desde que  
previamente autorizada pelos interessados." 
Justificativa: 
Tal como constava na proposição da Comissão, a Entidade Sindical poderia promover reclamações 
individuais em nome de seus associados, o que não teria cabimento sem prévia autorização dos 
interesses.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A proposta da Emenda está satisfeita, de forma mais abrangente, pela disposição do art. 6o. do 
substitutivo. 
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   EMENDA:00894 REJEITADA 
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, depois da expressão "com  
organizações sindicais", do inciso IV do artigo 5o.  
do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, o que  
se segue:  
IV - ...sem a elas se filiarem, e sem  
receberem delas sob qualquer forma, orientação e  
linha ideológica, ou em subvenções em dinheiro. 
Justificativa: 
Temos sabido de que, pelo menos em passado recente, adidos sindicais a embaixadas estrangeiras, 
como á dos Estados Unidos da América do Norte, atuaram diretamente no meio sindical brasileiro, 
procurando influir no espirito e na letra de leis trabalhistas. Caso típico foi o da instauração do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, após 1964, uma isca para enganar os Trabalhadores, logo 
convencidos de que a mesma trouxera a perda da estabilidade e a deflagração da hiperrotatividade 
no emprego.  
A Federação Americana do Trabalho, AFL-CIO, mantém cursos supostamente de sindicalismo livre. 
Dirigentes sindicais brasileiros, alguns deles de projeção nacional, lá permanecerem por dois anos. 
No governo João Goulart, outros muitos ficaram sob as ordens da AFL-CIO com dinheiro da CIA, 
para desestabilidade o regime, por meio de greves deflagradas em número impressionante. Lavagem 
cerebral e compra de consciências fazem-nos temer o possível e desejado atrelamento a 
organizações internacionais, quer da esquerda, quer na direita. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda coloca restrições à filiação das organizações sindicais brasileiras às estrangeiras, 
proibindo a filiação, o recebimento de orientação ideológica ou de subvenção em dinheiro.  
Isso corresponde ao antigo atestado de ideologia ou à censura prévia. Obviamente, dentro de um 
sistema de liberdade e autonomia sindicais, compete às próprias organizações sindicais deliberar 
sobre suas atividades e responsabilizar-se por elas. 
   
   EMENDA:00895 REJEITADA 
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, como inciso VI do artigo 5o.  
do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, o que  
se segue:  
VI - Para efeito de disciplinamento,  
fiscalização e defesa do exercício profissional,  
será mantido, para cada categoria profissional  
liberal, com representatividade idêntica à da  
organização Sindical, o sistema de Conselho  
Federal - Conselho Regional, ou Ordem Nacional -  
Seção Estadual, ou Instituto - Seção Estadual, com  
autonomia financeira, patrimonial e administrativa. 
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Justificativa: 
O universo das profissões liberais está organizado, na forma da lei, sob o Sistema de Conselho 
Federal – Conselho Regional, ou Ordem Nacional – Seção Regional, ou Instituto – Seção Regional, 
sucedâneos do Sindicato e entidades superiores. São exemplos o Conselho Federal de Química, a 
ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto dos Advogados do Brasil e a Ordem Nacional dos 
Médicos.  
Competem a esses órgãos o disciplinamento, a fiscalização e a defesa do exercício da profissão. 
Independem do Poder Público, por gozarem de autonomia financeira, patrimonial e administrativa, 
assim como, através de severa fiscalização da atividade profissional, obriguem o associado a agir 
com responsabilidade e competência, o que redunda em benefício coletivo.  
Estando o sistema a funcionar a pleno contento, não há justificativa para mudanças organizacionais. 
Coincide o nosso ponto de vista com o das categorias profissionais, que não querem abrir mão de 
seu Conselho Federal, ordem ou Instituto, e se opõem à criação de entidade única para todas elas. A 
unicidade orgânica prejudica interesses e desconsidera as peculiaridades de cada classe.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda mistura a questão da organização sindical com a da instituição, por lei, dos órgãos de 
disciplinamento, fiscalização e defesa do exercício profissional.  
A organização sindical em nada interfere na existência daquelas outras entidades e nem cabe no 
capítulo da organização sindical qualquer normatização a elas referente. 
   
   EMENDA:00905 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO  
RELATOR DA COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL"  
Art. 6o. Poderão as organizações sindicais  
intervirem, como terceiro interessado ou  
substituto processual, em questões judiciais ou  
administrativas, desde que comprovada a  
implicação, que delas possa advir, de prejuízo  
direto ou indireto para a atividade ou profissão." 
Justificativa: 
A justificar a representação, pelos sindicatos, de interesses das categorias que representam, deve 
haver a condicionante acima apontada, caso contrário estender-se-ia demasiadamente essa 
possibilidade.  
O preceito deve, pois, ser colocado em termos, adequando-o, também, tecnicamente, aos propósitos 
que o inspiraram.  
Não se pode, além disto, pretender que as entidades sindicais detenham o poder de interferir na vida 
interna das empresas, a seu exclusivo critério, e de substituírem as autoridades judiciais ou 
administrativas em funções que são a elas inerentes, por sua própria natureza.   
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda contem proposta de restrição à prerrogativa dos sindicatos, de funcionarem em processos 
trabalhistas como terceiros interessados ou substitutos processuais, condicionando aquela posição a 
implicação de prejuízo, direto ou indireto, para a atividade ou profissão.  
Os sindicatos, obviamente, só adotarão as posições de substitutos processuais e de terceiros 
interessados, quando houver interesse para tanto, em defesa dos integrantes da categoria 
representada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00915 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   O Inciso III do artigo 5o do substitutivo  
passa a ter a seguinte redação:  
III - Serão diretas as eleições sindicais  
em todos os graus salvo decisão soberana dos  
trabalhadores em Assembleias, convenções ou  
congressos; 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Rejeição.  
A emenda propõe eleições diretas em todos os graus das entidades sindicais, salvo decisão em outro 
sentido.  
Ora, não há necessidade de colocar essa disposição no texto, uma vez que, presente a autonomia 
sindical, é óbvio que as entidades decidirão a forma das eleições. 
   
   EMENDA:00918 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   O Inciso II do artigo 5o do substitutivo  
passa a ter a seguinte redação:  
II - Liberdade e autonomia dos  
trabalhadores em Assembleia decidirem a  
constituição e organização de suas entidades de  
representação sindical; 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O autor propugna por liberdade e autonomia sindical, já consagrada no caput do Artigo 5o. do 
Substitutivo. Mas pede a substituição da redação do inciso II do mencionado Artigo, o que significa 
suprimir a unicidade sindical, consagrada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00964 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 6o. Acrescente-se como parágrafo 1o. e  
renumere os parágrafos seguintes:  
§ 1o. - Os Sindicatos poderão notificar à  
autoridade competente sobre o cumprimento ou não  
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da legislação vigente de sentenças transitadas ou  
julgados, dissídios, convenções e acordos coletivos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda vira a restabelecer dispositivo que existia no anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e dos Servidores públicos, que facultava a notificação, à autoridade competente, sobre 
o cumprimento de julgados, dissídios, convenções e acordos coletivos.  
Essa disposição foi considerada por nós como inócua, porque a simples notificação não produz 
resultado prático algum.  
Embora assim entendendo, submeter-nos-emos à maioria absoluta da Comissão.  
Por ora, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00965 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescenta-se ao art. 5o no seu Item III:  
Independente de sua filiação a outra  
organização sindical por categoria profissional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Constituinte Domingos Leonelli  
O intuito da presente Emenda é garantir ao empregado de categoria diferenciada a filiação ao 
sindicato desta, além da que ele estabelece com o sindicato da categoria da empresa.  
Isso está garantido na nova redação dada ao inciso III, do art. 5o., do Substitutivo, por 
aproveitamento de outra Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00970 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da  
Comissão da Ordem Social.  
Acrescente-se ao art. 5o mais um item com a  
seguinte redação.  
"VI - serão diretas as eleições sindicais de  
todos os graus, nas quais é vedado aos membros dos  
corpos dirigentes reelegerem-se para quaisquer  
funções no período subsequente." 
Justificativa: 
No Substitutivo do Relator da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores estava consignado o 
princípio da eleição direta para a composição dos órgãos dirigentes dos sindicatos de todos os graus. 
O Substitutivo do Relator suprimiu este princípio. A emenda visa restabelece-lo e acrescentar a regra 
de não reeleição. O princípio é democrático e assegura a independência e afirmação do movimento 
sindical.  
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Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda visa a restabelecer norma anteriormente prevista, que estabelecia eleições sindicais 
diretas em todos os graus, acrescentando proibição de reeleição.  
Se as eleições sindicais devem ser diretas ou não, é matéria da livre deliberação das próprias 
entidades, para guardar coerência com o princípio da autonomia sindical, mesmo porque há várias 
formas de eleição indireta tão legítima quanto a direta.  
Por outro lado, a única forma de realização de eleições sindicais diretas em todos os graus, seria a 
fixação de data única para elas, em todo o território nacional, o que obrigaria, também, à fixação do 
mandato das diretorias, por lei.  
Isso representaria uma segunda restrição à autonomia, porque cada entidade deve ter o direito de 
fixar a extensão dos mandatos de seus dirigentes. 
   
   EMENDA:01021 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENTA  
REGULAMENTA A ORGANIZAÇÂO E A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, relativa aos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores os seguintes dispositivos:  
"Art....Os trabalhadores, incluindo os  
servidores públicos civis, sem distinção de  
qualquer espécie, terão direito de constituir e  
gerir suas organizações sindicais, destinadas a  
arregimentar, desenvolver e promover a defesa de  
seus direitos e interesses, sob a única condição  
de aceitar seus estatutos. Os estatutos devem  
resguardar a autonomia e a independência das  
organizações sindicais.  
§ 1o. É livre a filiação do trabalhador ao  
sindicato de sua respectiva categoria.  
§ 2o. É vedada a pluralidade sindical da  
mesma categoria, cabendo para cada ramo econômico,  
um único sindicato, numa mesma base territorial. O  
enquadramento sindical será feito por ramo  
econômico. O reconhecimento e o registro das  
organizações sindicais será procedido junto à  
respectiva entidade de âmbito nacional.  
§ 3o. Os trabalhadores, em geral, sejam  
sindicalizados ou não, contribuirão com o salário  
de um (01) dia de trabalho para o sindicato da  
categoria a que pertencem. Os recursos  
provenientes da Contribuição Sindical serão  
aplicados e fiscalizados exclusivamente pelo  
sindicato, conforme deliberação da maioria dos  
trabalhadores sindicalizados.  
§ 4o. É livre a organização de associações ou  
comissões de trabalhadores, no seio das empresas  
ou estabelecimentos empresariais, ainda que sem  
filiação sindical.  
Art...As organizações sindicais de grau  
superior de cada ramo econômico deverão participar  
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do processo de elaboração do Plano Nacional de  
Desenvolvimento, nas matérias que contemplem seu  
respectivo setor.  
-1o. Aos sindicatos de trabalhadores caberá o  
direito de intervenção democrática no âmbito da  
empresa, diretamente ou através de comissões  
sindicais, visando a defesa de seus interesses.  
§ 2o. - É livre o estabelecimento de relações  
e cooperação fraterna com organizações sindicais  
de outros países, bem como filiação a organizações  
sindicais internacionais.  
§ 3o. - Aos dirigentes de sindicatos de  
trabalhadores, inclusive das comissões de empresa,  
além da estabilidade no emprego, serão assegurados  
proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de  
violência às liberdades sindicais e de  
constrangimento no exercício de suas funções.  
§ 4o. - Os sindicatos poderão representar os  
trabalhadores perante os órgãos públicos,  
inclusive na qualidade de substituto processuais  
perante o Poder Judiciário.  
Art... Nas entidades representativas de  
categorias profissionais, a eleição se dará de  
forma democrática, por sufrágio universal direto e  
escrutínio secreto, adotado o critério das  
proporcionalidade na constituição dos seus órgãos 
diretivos, assegurando-se a participação  
democrática de todos, ainda que minoritariamente." 
Justificativa: 
Na consolidação do Estado de direito democrático deve ser assegurado o direito à liberdade de 
associação e organização dos diversos segmentos constituinte da sociedade brasileira. Aos 
trabalhadores, como parte constituinte da mesma e, mais ainda, como produtores da riqueza 
nacional, é indispensável a livre associação e organização, garantida a sua unicidade orgânica, para 
que possam defender e lutar por seus próprios interesses.  
Neste sentido, a aplicação da Convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
acarretará a pulverização do movimento sindical, reduzindo consideravelmente a força reivindicatória 
do mesmo e, consequentemente, elevando a do patronato, contribuindo para a maior exploração do 
trabalho pelo Capital. 
Assim, de forma a assegurar a unicidade orgânica e manter a democracia no mesmo, segue a 
adoção do critério de proporcionalidade na constituição dos seus órgãos diretivos; garantindo, ao 
mesmo tempo, a unicidade e a participação de todos, conforme a sua representatividade.  
Cabe-nos lembrar que democracia só é constituída com a participação de todos na correta expressão 
de sua representatividade.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O espírito da Emenda, no que concerne à organização sindical, é o mesmo do Substitutivo.  
Preferimos, entretanto, a redação dada por este, que reputamos mais condizente com a manifestação 
da maioria das organizações sindicais, inclusive ali onde ele apresenta discordâncias com a Emenda. 
   
   EMENDA:01069 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Acrescentar parágrafo 3o ao artigo 6o.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 84  

 

Acesso por intermédio das organizações  
sindicais ou comissões por local de trabalho, às  
informações administrativas e aos dados  
econômicos-financeiros dos setores, empresas  
privadas, públicas ou de capital misto, empresas  
ou órgão da administração pública, direta e indireta. 
Justificativa: 
A emenda somente trazer maior clareza e objetividade ao texto Constitucional. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
O autor propõe que as organizações sindicais tenham acesso às informações administrativas e aos 
dados econômico-financeiros dos setores, empresas privadas, públicas ou de capital misto, empresas 
ou órgãos da administração pública, direta ou indireta.  
A intenção da Emenda é a melhor possível em favor dos trabalhadores. Mas a estes não interessa 
tanto conhecer em detalhes o que se passa com o empregador, mas sim que este remunere 
condignamente os empregados e lhes dê condições boas de trabalho. Isso será assegurado muito 
mais pela atuação das comissões por local de trabalho e pelos delegados sindicais, do que pelo 
conhecimento daqueles detalhes.  
Assim, o que a Emenda propõe já se encontra, por outra forma, contemplado no substitutivo. 
   
   EMENDA:01091 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Fica suprimido o art. 6o. do Substitutivo da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
O art. 6° refere-se ao sindicato por categoria, contrário à liberdade sindical, e à substituição 
processual, matéria que não tem tratamento em nível constitucional por ser própria da legislação 
ordinária que já a assegura desde a Lei 6.708, de 1978 em termos adequados.  
As Comissões de Fábricas previstas no § 1° devem ser negociadas pelos sindicatos com as 
empresas, como ocorre com as já existentes. 
O acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho deve resultar de uma disciplina a ser 
estabelecida nas Convenções e Acordos Coletivos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
É proposta nesta Emenda a supressão do art. 6o. e seus parágrafos, do dispositivo. Isto significaria 
acabar com os elementos de que os trabalhadores podem dispor para melhor defesa de seus 
interesses, como as comissões por local de trabalho, a substituição processual e o acesso aos locais 
de trabalho pelos dirigentes sindicais.  
Não há como aceitar tal supressão sem trabalhar e sentido contrário à ordem social. 
   
   EMENDA:01130 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   No Substitutivo do Relator  
O item III do art. 5o passa a ter a seguinte redação:  
"III - Os empregados de uma empresa  
integrarão um mesmo sindicato, constituído por  
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ramo de produção ou atividade da empresa, salvo os  
de categoria diferenciada ou de profissões  
regulamentadas, que integrarão os seus respectivos  
sindicatos." 
Justificativa: 
Existem atualmente no Brasil 68 (sessenta e oito) profissões regulamentadas ditas diferenciadas. 
Desde 1956 que tais categorias vêm se organizando com patrimônio e dispositivos de defesa, 
especialmente em convenções e dissídios coletivos.  
A categoria de propagandistas, vendedores viajantes e vendedores pracistas, por exemplo, exerce 
em geral funções de serviço externo e não subordinado a horário. Destes profissionais são cobrados 
veículos próprios, roupas especiais, boa aparência e versatilidade. São diferentes de funcionários 
burocráticos, de escriturários, por exemplo, que não se deslocam no exercício de sua profissão.  
Deve ser considerado também que durante mais de trinta anos, categorias como essas, contribuíram 
patrimônios valiosos como colônia de férias, sistema de assistência odontológica e assistência 
médica. Uma realidade que não pode ser suprimida da noite para o dia.  
A prevalecer tal redação 68 categorias deixam de existir, causando um drástico prejuízo ao meio 
sindical e especificamente para os trabalhadores.  
   
   EMENDA:01134 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no Substitutivo do Relator onde couber:  
Art. "A sindicalização é direito de todos os  
trabalhadores e livre a sua organização." 
Justificativa: 
Os sindicatos existem para a defesa dos direitos de seus associados. Atualmente no Brasil, apenas a 
categoria dos Servidores Públicos não tem direito de livre organização. Se o poder Público pretende, 
de fato, assegurar esses direitos, não há porque temer a sindicalização de seus servidores. Se não 
pretende impõe-se com a maior urgência o que esta proposta tem em vista. 
A própria Constituição Federal em vigor não proíbe a sindicalização dos servidores públicos. Trata-se 
de norma consubstanciada na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho em seu art. 566, que assim 
dispunha. 
“Art. 566, não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais”. 
Atualmente, estão exclusos desta proibição os trabalhadores de sociedade de economia mista e 
fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público, protegidos pela lei n° 6386, de 1976, que 
abrandou este rigor.  
Parecer:   
   Constituinte Agassiz Almeida  
Foi dado parecer em emenda de igual teor, de no. 7S1189-2. 
   
   EMENDA:01189 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:  
Art. A Sindicalização é direito de todos os  
trabalhadores e livre a sua organização. 
Justificativa: 
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Os sindicatos existem para a defesa dos direitos de seus associados. Atualmente no Brasil, apenas a 
categoria dos Servidores Públicos não tem direito de livre organização. Se o Poder Público pretende 
de fato asses direitos, não há porque temer a sindicalização de seus servidores. Se não pretende, 
impõe-se com a maior urgência o que esta proposta tem em vista. 
Se pretendemos transformar a nova Constituição em instrumento verdadeiro da democracia. Se 
queremos, de fato, que a nova Constituição seja duradoura e amplamente democrática, impõe-se que 
tentamos remover esta lei discricionária e altamente arbitraria que cerceia o direito que consideramos 
legitimo de sindicalização sem exceção de todos os trabalhadores.  
Parecer:   
   Constituinte Agassiz Almeida  
O conteúdo da presente Emenda está integralmente aproveitado no texto do substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01214 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda no. - Deputada Maria de Lourdes Abadia  
O Inciso III do Art. 5o terá a seguinte redação:  
Art. 5o. ....................................  
III - os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou atividade da empresa, salvo os de  
categoria diferenciada ou de profissões  
regulamentadas. 
Justificativa: 
Existem atualmente no Brasil 68 (sessenta e oito) profissões regulamentadas ditas diferenciadas. 
Desde 1956 que tais categorias vêm se organizando, de acordo com as alternativas de trabalho.  
As categorias de propagandista, vendedores viajantes e vendedores pracistas exercem em geral 
funções de serviço externo e não subordinado a horário. Destes profissionais são cobrados veículos 
próprios, roupas especiais, boa aparência e versatilidade e enfrentam os riscos de trânsito. 
É necessária uma legislação que garanta o seu fortalecimento.  
   
   EMENDA:01220 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê ao inciso II, do artigo 5o, a seguinte redação:  
"a lei assegurará a pluralidade sindical." 
Justificativa: 
A atual unidade sindical, resquício do cooperativismo fascista, não se coaduna com a liberdade 
preconizada no caput do artigo, daí a proposta para nova redação do inciso II, para consagrar o 
princípio democrático da pluralidade sindical.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda preconiza a pluralidade sindical, que o Substitutivo afasta, para ser fiel ao desejo, 
expressamente manifestado, pela maioria esmagadora das entidades sindicais, que manifestaram-se 
em favor da unidade sindical. 
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   EMENDA:01330 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Adapte-se e inclua-se entre os princípios do  
artigo 5o do Substitutivo, especialmente o último  
artigo da proposta regulamenta a organização que  
adota o princípio da proporcionalidade  
contribuição sindical.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, relativa aos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, os seguintes  
dispositivos.  
"Art... Os trabalhadores, incluindo os  
servidores públicos civis, sem distinção de  
qualquer espécie, terão direito de constituir e  
gerir suas organizações sindicais, destinadas a  
arregimentar, desenvolver e promover e defesa de  
seus direitos e interesses, sob a única condição  
de aceitar seus estatutos. Os estatutos devem  
resguardar a autonomia e a independência das  
organizações sindicais.  
§ 1o. - É livre e filiação do trabalhador ao  
sindicato de sua respectiva categoria.  
§ 2o. - É vedada a pluralidade sindical da  
mesma categoria, cabendo para cada ramo econômico,  
um único sindicato, numa mesma base territorial. O  
enquadramento sindical será feito por ramo  
econômico. O reconhecimento e o registro das  
organizações sindicais será procedido junto à  
respectiva entidade de âmbito nacional.  
§ 3o. - Os trabalhadores, em geral, sejam  
sindicalizados ou não, contribuirão com o salário  
de um (1) dia de trabalho para o sindicato da  
categoria a que pertencem. Os recursos  
provenientes da Contribuição Sindical serão  
aplicados e fiscalizados exclusivamente pelo  
sindicato, conforme deliberação da maioria dos  
trabalhadores sindicalizados.  
§ 4o. - É livre a organização de associações  
ou comissões de trabalhadores, no seio das  
empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda  
que sem filiação sindical.  
Art... As organizações sindicais de grau  
superior de cada ramo econômico deverão participar  
do processo de elaboração do Plano Nacional de  
Desenvolvimento, nas matérias que contemplam seu  
respectivo setor.  
§ 1o. - Aos sindicatos de trabalhadores  
caberá o direito de intervenção democrática no  
âmbito da empresa, diretamente ou através de  
comissões sindicais, visando a defesa de seus  
interesses.  
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§ 2o. - É livre o estabelecimento de relações  
e cooperação fraterna com organizações sindicais  
de outros países, bem como filiação a organizações  
sindicais internacionais.  
§ 3o. - Aos dirigentes de sindicatos de  
trabalhadores, inclusive das comissões de empresa,  
além da estabilidade no emprego, serão assegurados  
proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de  
violência às liberdades sindicais e de  
constrangimento no exercício de suas funções.  
§ 4o. - Os sindicatos poderão representar os  
trabalhadores perante os órgãos públicos,  
inclusive na qualidade de substitutos processuais  
perante o Poder Judiciário.  
Art... Nas entidades representativas de  
categorias profissionais, a eleição se dará de  
forma democrática, por sufrágio universal direto e  
escrutínio secreto, adotado o critério da  
proporcionalidade na constituição dos seus órgãos  
diretivos, assegurando-se a participação  
democrática de todos, ainda que minoritariamente." 
Justificativa: 
Na consolidação do Estado de direito democrático deve ser assegurado o direito à liberdade de 
associação e organização dos diversos segmentos constituinte da sociedade brasileira. Aos 
trabalhadores, como parte constituinte da mesma e, mais ainda, como produtores da riqueza 
nacional, é indispensável a livre associação e organização, garantida a sua unicidade orgânica, para 
que possam defender e lutar por seus próprios interesses.  
Neste sentido, a aplicação da Convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
acarretará a pulverização do movimento sindical, reduzindo consideravelmente a força reivindicatória 
do mesmo e, consequentemente, elevando a do patronato, contribuindo para a maior exploração do 
trabalho pelo Capital. 
Assim, de forma a assegurar a unicidade orgânica e manter a democracia no mesmo, segue a 
adoção do critério de proporcionalidade na constituição dos seus órgãos diretivos; garantindo, ao 
mesmo tempo, a unicidade e a participação de todos, conforme a sua representatividade.  
Cabe-nos lembrar que democracia só é constituída com a participação de todos na correta expressão 
de sua representatividade.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
O espírito da Emenda, no que concerne à organização sindical, é o mesmo do Substitutivo.  
Preferimos, entretanto, a redação dada por este, que reputamos mais condizente com a manifestação 
da maioria das organizações sindicais, inclusive ali onde ele apresenta discordâncias com a Emenda. 
   
   EMENDA:01374 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescentar ao final do § 2o. do art. 6o. seguinte:  
"... inclusive para acompanhar a fiscalização  
que se relaciona com os interesses dos trabalhadores". 
Justificativa: 
Deve ficar explicito que os dirigentes sindicais terão acesso aos locais de trabalho para acompanhar 
qualquer fiscalização que diz respeito aos trabalhadores: trabalhista, previdenciária, meio-ambiente,  
etc. 
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Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda preconiza a participação dos dirigentes sindicais na fiscalização que se relaciona com os 
interesses dos trabalhadores.  
Parece-nos que isso é resquício do atrelamento dos sindicatos ao Ministério do trabalho.  
Preferimos a atuação independente que pressiona a autoridade competente para o cumprimento do 
sem dever.  
Curvar-nos-emos, entretanto, ao pronunciamento do plenário da comissão.  
Por ora, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01379 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o. (...)  
I - A Assembleia Geral...  
II - Não será constituído...  
III - Os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o armo de  
produção ou atividade da empresa, ressalvados os  
casos de categoria diferenciada, previsto em lei. 
Justificativa: 
Mantendo o espirito do legislador, há que se permitir o direito do trabalhador mante vínculo com o 
grupo profissional a que está ligado ou, então, fazer a opção pelo Sindicato ao qual desejar pertencer. 
Reconhece-se, assim que a atividade diferenciada deve ser extremamente limitada pela legislação 
ordinária.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
A preocupação que o autor manifesta nesta Emenda é a de salvaguardar as categorias diferenciadas, 
no caso da prevalência de um único sindicato em cada empresa.  
O objetivo acha-se satisfeito na nova redação que demos ao inciso III, do art. 5o., do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01390 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   inclua-se o seguinte § 3o. ao Art. 6o.:  
§ 3o. - Os representantes dos sindicatos  
poderão participar, juntamente com a autoridade  
competente, da fiscalização do cumprimento da  
legislação vigente, de sentenças transitadas em  
julgado, dissídios, convenções e acordos coletivos.' 
Justificativa: 
Os trabalhados têm sido sistematicamente lesados nos seus direitos em boa parte devido aos 
problemas apresentados pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Além de muitas irrisórias, que 
estimulam a reincidência de infrações, o número de fiscais é insuficiente sempre, para a magnitude 
do problema. O direito de participação dos sindicalistas na fiscalização poderá contribuir em muito 
para que ela venha a ser aprimorada.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
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A Emenda preconiza a participação de representantes dos sindicatos na fiscalização do Ministério do 
trabalho.  
E uma forma de delegação de poder público.  
Temos nossas dúvidas, que não se coaduna com o desatrelamento das entidades sindicais em 
relação do Ministério do trabalho.  
Preferimos o sistema de autonomia sindical, paralelo à luta para exigir da autoridade o cumprimento 
de seu dever.  
Em todo caso, aguardamos o pronunciamento do plenário da comissão.  
Por ora, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01418 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 5o a redação  
abaixo, suprimindo-se os incisos de I e V:  
"Art. 5o. - É livre a organização,  
constituição e administração de entidades  
sindicais, bem como o direito de associação aos  
sindicatos, observado o disposto em lei." 
Justificativa: 
Matéria de natureza dinâmica, a vida sindical não pode ficar bloqueada através de norma 
constitucional, que se espera seja permanente. O texto proposto permitirá ao legislador ratificar ou 
não a convenção 87 da OIT, possibilitando o aparecimento da pluralidade sindical ou a manutenção 
da unidade, se for mais conveniente ao País.  
Parecer:   
   Esta Emenda propõe a subordinação da organização sindical ao que dispuser a lei a respeito, 
contrariando o espirito do substitutivo, que optou pela autonomia sindical completa, aproximando as 
entidades sindicais da plena privatização.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00227 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto de Constituição  
Assunto: Participação Tripartite em Entidade de Caráter Social  
Emenda supressiva da alínea "P" do inciso IV, do art. 18 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A emenda se destina a corrigir a incompatibilidade existente entre os artigos 306 e 313, do 
anteprojeto. Logo, a proposta tem amparo no art. 23, § 2°, do Regimento Interno da Comissão de 
Sistematização (Resolução n° 1/87-CS), que se refere às exigências de “adequação do trabalho 
apresentado com o teor dos Anteprojetos Temáticos”. 
O art. 306, do atual anteprojeto, é a reprodução do art. 1° do anteprojeto da Comissão da Ordem 
Econômica, que assim se expressa: 
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“A Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os seguintes princípios”: 
............................................................................................................................................................ 
Logo, foi instituído, pelo anteprojeto da Comissão de Sistematização, o princípio geral que acolhe a 
concepção privatista na Ordem Econômica, baseada na livre iniciativa e nas regras da economia de 
mercado. Além disto, cumpre observar que o art. 310 corrobora os cânones fundamentais da 
atividade econômica inscritas no art. 306, ao prever que as funções de controle planejamento e 
fiscalização serão imperativas para o setor público, porém meramente indicativas para o setor 
privado.  
O princípio geral acima invocado não pode ser maculado pelo princípio especial na alínea “p”, do 
inciso IV, do art. 18, que, em fórmula tripartite, prevê a participação do Governo nas entidades de 
orientação, de formação profissional, cultural, recreativa e de assistência social dirigida aos 
trabalhadores.  
Tendo em vista que, entre estas entidades, existem as de caráter privado, como o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, 
Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço Social da Industria – SESI, com relevantes serviços 
prestados á classe dos comerciários e dos industriários no campo do ensino profissionalizante e da 
assistência social, a norma do art. 313 reflete tendente estatizante inconciliável com a princípio-mór 
da economia brasileira que, segundo o anteprojeto constitucional, funda-se na livre iniciativa. E, se as 
entidades supra mencionadas constituem pessoas jurídicas de direito privado, é curial concluirmos 
que qualquer tipo de planejamento, nos termos do art. 244, lhe será meramente indicativo e nunca 
imperativo. 
Inviabiliza-se, portanto, a administração tripartite, porque se traduz numa ingerência permanente do 
poder governamental que se choca com o caráter puramente excepcional da intervenção do Estado 
na sociedade brasileira, assim definido no art. 243, do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00230 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 18  
Suprima-se, do anteprojeto constitucional a  
letra "h", inciso IV, do art. 18. 
Justificativa: 
Somos inteiramente favoráveis á livre associação profissional ou sindical, vedando-se ao Poder 
Público qualquer interferência na sai organização. 
Achamos ser legitima a defesa dos direitos e interesses da categoria, sejam eles coletivos ou 
individuais.  
Contudo, assegurar a essas organizações o estabelecimento de relações com organizações sindicais 
internacionais é tirar-lhes o aspecto nacionalista, tão importante ao sindicalismo.  
A possibilidade que se abre, pelo citado dispositivo legal, de filiação às instituições congêneres 
internacionais, pode conduzir á deformação e inautenticidade dos sindicatos, federações e 
confederações nacionais, sujeitas que ficarão a injunções até mesmo de natureza ideológica.  
   
   EMENDA:00397 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Adapte-se o texto do art. 18, inciso IV:  
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Art. ... Os trabalhadores, incluindo os  
servidores públicos civis, sem distinção de  
qualquer espécie, terão direito de constituir e  
gerir suas organizações sindicais, destinadas a  
arregimentar, desenvolver e promover a defesa de  
seus direitos e interesses, sob a única condição  
de aceitar seus estatutos. Os estatutos devem  
resguardar a autonomia e a independência das  
organizações sindicais.  
§ 1o. - É livre a filiação do trabalhador ao  
sindicato de sua respectiva categoria.  
§ 2o. - É vedada a pluralidade sindical da  
mesma categoria, cabendo para cada ramo econômico,  
um único sindicato, numa mesma base territorial. O  
enquadramento sindical será feito por ramo  
econômico. O reconhecimento e o registro das  
organizações sindicais será procedido junto à  
respectiva entidade de âmbito nacional.  
§ 3o. - Os trabalhadores, em geral, sejam  
sindicalizados ou não, contribuirão com o salário  
de um (01) dia de trabalho para o sindicato da  
categoria a que pertencem. Os recursos  
provenientes da Contribuição Sindical serão  
aplicados e fiscalizados exclusivamente pelo  
sindicato, conforme deliberação da maioria dos  
trabalhadores sindicalizados.  
§ 4o. - É livre a organização de associações  
ou comissões de trabalhadores, no seio das  
empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda  
que sem filiação sindical.  
Art. ... As organizações sindicais de grau  
superior de cada ramo econômico deverão participar  
do processo de elaboração do Plano Nacional de  
Desenvolvimento, nas matérias que contemplem seu  
respectivo setor.  
§ 1o. - aos sindicatos de trabalhadores  
caberá o direito de intervenção democrática no  
âmbito da empresa, diretamente ou através de  
comissões sindicais, visando a defesa de seus  
interesses.  
§ 2o. - É livre o estabelecimento de relações  
e cooperação fraterna com organizações sindicais  
de outros países, bem como filiação a organização  
sindicais internacionais.  
§ 3o. - Aos dirigentes de sindicatos de  
trabalhadores, inclusive das comissões de empresa,  
além de estabilidade no emprego, serão assegurados  
proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de  
violência às liberdades sindicais e de  
constrangimento no exercício de suas funções.  
§ 4o. Os sindicatos poderão representar os  
trabalhadores perante os órgãos públicos,  
inclusive na qualidade de substitutos processuais  
perante o Poder Judiciário.  
Art. ... Nas entidades representativas de  
categorias profissionais, a eleição se dará de  
forma democrática, por sufrágio universal direto e  
escrutínio secreto, adotado o critério da  
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proporcionalidade na constituição dos seus órgãos  
diretivos, assegurando-se a participação  
democrática de todos, ainda que minoritariamente. 
Justificativa: 
Na consolidação do Estado de direito democrático deve ser assegurado o direito à liberdade de 
associação e organização dos diversos segmentos constituinte da sociedade brasileira. Aos 
trabalhadores, como parte constituinte da mesma e, mais ainda, como produtores da riqueza 
nacional, é indispensável a livre associação e organização, garantida a sua unicidade orgânica, para 
que possam defender e lutar por seus próprios interesses.  
Neste sentido, a aplicação da Convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
acarretará a pulverização do movimento sindical, reduzindo consideravelmente a força reivindicatória 
do mesmo e, consequentemente, elevando a do patronato, contribuindo para a maior exploração do 
trabalho pelo Capital. 
Assim, de forma a assegurar a unicidade orgânica e manter a democracia no mesmo, segue a 
adoção do critério de proporcionalidade na constituição dos seus órgãos diretivos; garantindo, ao 
mesmo tempo, a unicidade e a participação de todos, conforme a sua representatividade.  
Cabe-nos lembrar que democracia só é constituída com a participação de todos na correta expressão 
de sua representatividade.  
   
   EMENDA:00589 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "p" do inciso IV do Art. 18 do  
Anteprojeto a seguinte redação:  
"p - nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
com contribuições obrigatórias destes e ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e  
empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se à tripartite, o que se tomaria numa 
absoluta e iníqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei o acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis. Resguarda-se a livre iniciativa das entidades privadas.  
   
   EMENDA:00686 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   A alínea "a" do inciso VI, do artigo 18 do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 18......................................  
VI - ........................................  
a - Aos sindicatos e as associações em geral  
é reconhecida, mediante requerimento, a faculdade  
de exigir ao Estado a informação clara, atual e  
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precisa do que fez, do que fez e do que programou  
fazer bem como e exibição dos documentos  
correlatos, não podendo a responsabilidade exceder  
de sessenta dias. 
Justificativa: 
A alteração proposta pela presente emenda na redação do dispositivo, visa diminuir o prazo para a 
resposta, de noventa para sessenta dias, tendo em vista existirem casos urgentes que não podem 
esperar uma resposta que delongue três meses. 
   
   EMENDA:00799 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 18, item IV: Suprimir a letra I), que diz:  
"Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei". 
Justificativa: 
A nosso ver garantir aos sindicatos o acesso gratuito aos meios de comunicação social, configura 
privilégio inaceitável, além de onerar a empresa exploradora do serviço, já obrigada a abrir espaços 
para o Executivo, o Legislativo e os partidos políticos, estes sim, legitimamente representantes da 
sociedade brasileira e a esta tendo necessidade de acesso. 
Acresce que o número de sindicatos, no País, ascende à casa dos milhares e a atual proposta 
constitucional libera, sem restrições, a formação de novos sindicatos.  
   
   EMENDA:00891 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "e" do inciso IV do art. 18, a seguinte redação:  
"e - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses coletivos da categoria, e os  
direitos e interesses individuais de seus  
associados, inclusive como instituto processual em  
questões judiciais ou administrativos". 
Justificativa: 
Na redação original do Anteprojeto, cuida-se de “direitos e interesses da categoria, individuais ou 
coletivos” ou que evidentemente se constitui uma impropriedade. A categoria não tem direitos e 
interesses individuais a defender, mais sim ou seis associados. Daí a redação proposta que em nada 
prejudica o conteúdo do dispositivo.  
   
   EMENDA:00928 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "p" do inciso IV do art. 18 do  
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anteprojeto a seguinte redação:  
"p) nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
com contribuições obrigatórias destes e/ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores e empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial provada deseja assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se á direção tripartite, o que se 
tornaria numa absurda e iníqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei ou acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis. Resguarda-se a livre das entidades privadas.  
   
   EMENDA:00961 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Excluir, no Título II, Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais, Capítulo III, Dos  
Direitos Coletivos, Art. 18, Inciso IV: O  
Sindicato, a Letra I, em sua totalidade. 
Justificativa: 
A exclusão proposta é de toda a letra l, que diz: 
- Os Sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei.  
O que está claro no texto proposto é que a Constituição assegurará espaço em jornais, revistas, 
rádios e televisões aos Sindicatos, numa violação contundente ao próprio espírito da Constituição que 
está sendo escrita – numa sociedade civil, o Sindicato, recebendo parte do produto de uma 
sociedade civil – a empresa jornalística, de qualquer espécie.  
O jornal, a revista, as emissoras de rádio e televisão são empresas privadas, na maioria dos casos. 
Vivem da venda de espaço publicitário e da gestão de seus negócios, inclusive no que diz respeito à 
conquista de leitores, ouvintes, espectadores. Paga tributos sobre a renda e, como empresa, corre 
risco do próprio negócio.  
Os Sindicatos podem fundar jornais, editá-los da forma que desejarem, distribuí-los por assinaturas 
ou gratuitamente. 
Constituem peça importante na organização do trabalho, e na própria visa social do país, sendo, por 
isso, permanentemente, objeto de matérias jornalísticas, no acesso democrático, sem a imposição da 
norma constitucional.  
Caso passe o princípio, constituirá, depois, na própria contradição do que se deseja escrito na 
Constituição, porque no Capítulo da Ordem Econômica e Social está a garantia do ofício, profissão e 
impressa.  
E a razão da emenda de exclusão. 
Sala de Comissão. 
   
   EMENDA:01294 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título II - Capítulo III  
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Art. 18 - Inciso IV  
Inserir onde couber:  
- Será obrigatória a contribuição sindical. 
Justificativa: 
Considerando-se que as entidades sindicais têm como incumbência essencial a defesa dos direitos e 
dos legítimos interesses e necessidades das categorias por elas representadas; 
Considerando-se que as entidades sindicais dão atendimento às áreas por elas tuteladas, sejam os 
trabalhadores destas, sindicalizados ou não; 
Considerando-se que não havendo exigência legal quanto à cobrança da contribuição sindical, as 
entidades representativas dos trabalhadores não terão as condições necessárias para desenvolver 
seu trabalho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como sua atuação de luta no 
que se refere aos justos anseios da categoria. 
Considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da contribuição sindical, certamente, 
inúmeros Sindicatos serão compelidos a fechar suas portas, o que parra o trabalhador significará 
perda irreparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.  
   
   EMENDA:01371 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "p" do inciso IV do art. 18  
do anteprojeto a seguinte redação:  
"p - nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
com contribuições obrigatórias destes e ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e  
empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se à direção tripartite, o que se 
tomaria numa absoluta e iniqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei ou acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis. Resguarda-se a livre iniciativa das entidades privadas.  
   
   EMENDA:01399 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
art. 18, a expressão "desde que previamente  
acertado com a direção da empresa".  
Art. 18 ....................................  
IV - O Sindicato  
f) - ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive a acesso aos locais de trabalho na sua  
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base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa; 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas pendencias, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  
Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuações, mas sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa.  
   
   EMENDA:01405 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - letra "E", inciso IV, art. 18  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 18 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativas)  
Para  
Art. 18 ....................................  
IV - O Sindicato  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos; nos processos de interesse coletivo, o  
sindicato poderá funcionar como substituto  
processual, que sejam questões judiciais ou  
administrativas, desde que autorizado pela  
Assembleia Geral. 
Justificativa: 
A substituição processual é matéria de relevância significativa e não pode ser decidida apenas no 
âmbito da diretoria da entidade.  
É imprescindível que o assunto seja considerado na parte relacionada aos interesses coletivos da 
categoria e levado à discussão em Assembleia Geral, para que a entidade fique, ou não, autorizada a 
funcionar como substituta processual da categoria que representa.  
   
   EMENDA:01480 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 18, inciso IV, Alínea "e"  
A alínea "e", do inciso IV, do artigo 18, do  
Anteprojeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 18 - ..................................  
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IV - ........................................  
e) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos, inclusive em questões judiciárias ou  
administrativas; 
Justificativa: 
O instituto do “substituto processual” é matéria eminentemente pertencente ao campo do DIREITO 
PROCESSUAL, não cabendo e não fazendo o menor sentido a “Carta Magna” legislar sobre técnicas 
do Direito ao Processo. 
Por esta razão, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
   
   EMENDA:01529 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 18, Item IV, Letra "G"  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) a letra "g" do item IV do Art. 18 
Justificativa: 
A matéria é da alçada estatutária dos sindicatos. 
Se a Constituição vai perder a total liberdade sindical não parece razoável que, de logo, fixe qual o 
órgão máximo de deliberação da entidade.  
   
   EMENDA:01673 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 18, alínea "G".  
Suprima-se do texto a alínea "g" do artigo  
18, que regulamenta as atividades da Assembleia  
Geral dos Sindicatos e outras entidades de classe. 
Justificativa: 
Os princípios deliberativos das pessoas jurídicas de direito privado já se encontram regulamentados 
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei n° 6015, de 31 de dezembro de 1973, não sendo, 
portanto matéria de texto constitucional.  
   
   EMENDA:01749 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se do anteprojeto:  
a) a letra "h", do item IV, do artigo 18;  
b) as letras "e" e "g", do item V, do artigo 18. 
Justificativa: 
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e) a legislação teve incluir o senso de responsabilização das partes. Se aos empregados cabe o 
direito de greve, eles deverão arcar com a responsabilidade por esse ato. O empregador é que deve 
saber se determinado funcionário convém, ou não e em que situações.  
g) cabe à Justiça competente julgar se determinado movimento pode configurar-se em crime ou não, 
pois cada movimento tem suas características e peculiaridades, e, portanto, devendo ser analisado 
isoladamente pela autoridade competente. 
   
   EMENDA:02465 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
art. 18, a expressão "desde que previamente  
acertado com a direção da empresa".  
Art. 18. ....................................  
IV - O Sindicato  
f) - ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa. 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas dependências, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  
Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuação, mas, sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa. 
   
   EMENDA:02480 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Letra "e", inciso IV, art. 18  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 18 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativas)  
Para  
Art. 18......................................  
IV - O Sindicato  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivo, o sindicato poderá funcionar como  
substituto processual, quer sejam questões  
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judiciais ou administrativas, desde que autorizado  
pela Assembleia Geral. 
Justificativa: 
A substituição processual é matéria de relevância significativa e não pode ser decidida apenas no 
âmbito da diretoria da entidade.  
É imprescindível que o assunto seja considerado na parte relacionada aos interesses coletivos da 
categoria e levado à discussão em Assembleia Geral, para que a entidade fique ou não, autorizada a 
funcionar como substituta processual da categoria que representa.  
   
   EMENDA:02668 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o disposto na letra "m" do item IV do art. 18. 
Justificativa: 
A redação constante desse inciso é incompatível com o princípio da liberdade de associação e 
organização sindical. Adotado um sistema de pluralismo sindical, todas as entidades que integrarem 
uma categoria serão representativas de uma parcela dela, não se podendo excluir esse ou aquele 
segmento, com preconiza o dispositivo. 
   
   EMENDA:02724 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação á alínea "f" do inciso IV do artigo 18.  
"Art. 18. ..................................  
IV - O Sindicato  
..................................................  
f) ao dirigente sindical e ao membro de  
associação ou comissão de trabalhadores é  
garantida a proteção necessária ao exercício de  
sua atividade, inclusive o acesso aos locais de  
trabalho na sua base territorial de atuação;  
Justificativa: 
Trata-se, somente, de efetivar correção no Anteprojeto de Constituição, estendendo-se a proteção já 
assegurada ao dirigente sindical ao membro de associação ou comissão de trabalhadores. 
   
   EMENDA:02746 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação à letra "r", do  
inciso IV, art. 18, título II:  
Artigo 18  
Inciso IV  
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Letra r:  
"É assegurada a participação das organizações  
de trabalhadores nos processos decisórios  
relativos a introdução de novas tecnologias no  
processo de produção". 
Justificativa: 
Esta matéria, embora tenha sido tratada nos substitutivos da comissão VIII, foi restritiva na medida 
em que só assegurada a participação das organizações dos trabalhadores nos processos decisórios 
após a introdução de novas tecnologias no processo de produção.  
A redação proposta é mais abrangente e assegurada a participação das organizações dos 
trabalhadores nos processos decisórios relativos à própria introdução de novas introduções.  
   
   EMENDA:02831 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva a alínea "e" do inciso IV do artigo 18  
Dê-se à alínea "e" do inciso IV do art. 18 do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 18 - ..................................  
IV - ........................................  
e) - Poderão as organizações sindicais  
representar os interesses individuais ou coletivos  
da categoria em questões judiciais ou em assuntos  
administrativos, na forma estabelecida em lei". 
Justificativa: 
A legitimação extraordinária (substituição processual), por ser exceção à regra de legitimidade para 
agir daquele que tem o direito ameaçado ou violado, não deve ser dilatada sem importante razão que 
a justifique. Nossa ordem jurídica já prevê diversas hipóteses em que pode o sindicato agir como 
substituto processual. Em outras, não está impedido de representear seus filiados, podendo fazê-lo 
através do competente instrumento de mandato (procuração).  
   
   EMENDA:02832 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à alínea "a" do inciso IV do artigo 18.  
Dê-se à alínea "a" do inciso IV do artigo 18  
do anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 18 - ..................................  
IV - ........................................  
a) - É livre a associação profissional ou  
sindical; a sua constituição, registro, a  
representação legal nas convenções coletivas de  
trabalho e as funções delegadas do Poder Público,  
entre elas a de arrecadar contribuições para o seu  
custeio e para a execução de programas de  
interesses das categorias por eles representadas,  
serão regulados em lei". 
Justificativa: 
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Os sindicatos e as associações profissionais exercem hoje em dia um papel preponderante na vida 
econômica e social do Brasil.  
Tais entidades exercem funções sociais vitais para o relacionamento empresa. Estado e empregado, 
entre essas funções encontram-se muitas que são o espelho das funções públicas, próprias do 
Estado.  
Assim, nada mais justo, que além do encargo que a eles é dado, também seja delegada a 
arrecadação de contribuições compulsórias por lei instituídas.  
   
   EMENDA:02931 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Capítulo III  
Art. 18 - inciso IV - alínea "m"  
Sugere-se a seguinte redação à referida alínea "m":  
m) Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
   
   EMENDA:02932 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título II - Capítulo III  
Art. 18 - inciso IV  
Inserir onde couber:  
- Será obrigatória a contribuição sindical 
Justificativa: 
Considerando-se que as entidades sindicais têm como incumbência essencial a defesa dos direitos e 
dos legítimos interesses e necessidades das categorias por elas representadas; 
Considerando-se que as entidades sindicais dão atendimento às áreas por elas tuteladas, sejam os 
trabalhadores destas, sindicalizados ou não; 
Considerando-se que não havendo exigência legal quanto à cobrança da contribuição sindical, as 
entidades representativas dos trabalhadores não terão as condições necessárias para desenvolver 
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seu trabalho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como sua atuação de luta no 
que se refere aos justos anseios da categoria. 
Considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da contribuição sindical, certamente, 
inúmeros Sindicatos serão compelidos a fechar suas portas, o que parra o trabalhador significará 
perda irreparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.  
 
   
   EMENDA:03080 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 18, inciso IV.  
Acrescentar a letra "n" a expressão: "e aposentados". 
Justificativa: 
O texto ficaria assim: “é assegurada a participação dos trabalhadores e aposentados, em igualdade 
de representação...” 
Como se vê o desejo desse Constituinte é levar o aposentado brasileiro, em igualdade de condições, 
enquanto se leva o direito ao trabalhador da ativa.  
Em outras palavras, o aposentado tem que participar ao lado do trabalhador ativo em todos os 
setores em que este atue, na defesa dos pontos de vista dos assalariados.  
   
   EMENDA:03132 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
art. 18, a expressão "desde que previamente  
acertado com a direção da empresa".  
Art. 18 ....................................  
IV - O Sindicato  
f) - ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa; 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas pendencias, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  
Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuações, mas sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa.  
 
   
   EMENDA:03137 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - letra "e", inciso IV, art. 18  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 18 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativa) para: 
Art. 18 ....................................  
IV - O sindicato  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos; nos processos de interesse coletivo, o  
sindicato poderá funcionar como substituto  
processual, quer sejam questões judiciais ou  
administrativas, desde que autorizado pela  
Assembleia Geral. 
Justificativa: 
A substituição processual é matéria de relevância significativa e não pode ser dedicada apenas no 
âmbito da diretoria da entidade.  
É imprescindível que o assunto seja considerado na parte relacionada aos interesses coletivos da 
categoria e levado à discussão em Assembleia Geral, para que a entidade fique, ou não, autorizada a 
funcionar como substitua profissional da categoria que representa.  
   
   EMENDA:03407 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 18, inciso IV, alínea "M"  
A alínea "m" do inciso IV do art. 18 do  
Anteprojeto de Constituição passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 18 - ................................. 
IV - ........................................  
m) Se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, terá  
direito à representação perante o Poder Público  
aquele que, comprovadamente, reunir a maior  
parcela percentual da categoria, individualmente ou não. 
Justificativa: 
Se o que anteprojeto de Constituição, bem como toda a sociedade civil brasileira, quer é o 
desatrelamento sindical e a transformação das entidades sindicais em organismos representativos 
dos trabalhadores e dos empresários, não é justo nem aceitável que se transfira à lei o poder para 
dizer quem representa mais ou melhor um segmento sindical. Na prática, na verdade, em todo o 
mundo civilizado, representa prioritariamente quem tem, também, maior representatividade. Assim, a 
entidade sindical que reunir maior parcela da categoria representada é que falará em seu nome, 
conceituação que, inclusive motivará aos dirigentes sindicais um trabalho de mobilização mais 
eficiente e uma ação sindical mais voltada e autenticamente coerente com a classe representada.  
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   EMENDA:03432 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso IV do art. 18 a  
alínea "s" com a seguinte redação:  
"S - a eleição para a escolha dos membros das  
diretorias de Sindicatos, Federações,  
Confederações, representantes sindicais de todos  
os níveis juízes classistas junto à Justiça do  
Trabalho será realizada em uma só data em todo o  
território nacional, nos termos que a lei dispuser". 
Justificativa: 
Se todas as eleições sindicais acontecerem num só dia em todo o País, estaremos levando a 
coincidência de mandatos para as entidades sindicais e a Justiça trabalhista classista. Com a adoção 
da medida, ampliaremos a efetiva participação dos sindicalizados na vida eleitoral sindical, 
evitaremos que sindicalistas profissionais insistam em ocupar vários cargos ao mesmo tempo, 
democratizamos mais ainda essas eleições e daremos aos sindicatos, federações e confederações 
condições de, na prática trabalharem durante três anos de mandato ininterruptamente, com toda a 
estrutura de poder instalada e em funcionamento.  
Para ajuste dessa norma à situação vigente, bastará que a lei ordinária discipline os mandatos em 
vigor e fixe que, da regulamentação até a entrada em vigor desse dispositivo, os candidatos eleitos se 
submeterão a mandatos menores até que, no dia aprazado, se farão eleições gerais em todos os 
organismos sindicais do País, simultaneamente.  
   
   EMENDA:03504 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Capítulo III - Dos Direitos Coletivos  
Artigo 18 - São direitos e liberdades  
coletivos invioláveis:  
VI - A Visibilidade e a Corregedoria Social dos Poderes.  
a) Aos sindicatos e às associações em geral é  
reconhecida, mediante requerimento. A faculdade de  
exigir do Estado a informação clara, atual e  
precisa do que fez, do que fez e do que programou  
fazer, bem como a exibição dos documentos  
correlatos, não podendo a resposta exceder a  
45 (quarenta e cinco) dias 
Justificativa: 
Apresento a sugestão de redução de tempo para resposta de que trata o subitem a, do art. 18, por 
achar por demasiado longo e prazo de noventa dias, ou seja, ¼ de ano, quando para determinados 
casos, a informação estará totalmente obsoleta.  
   
   EMENDA:03508 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "p" do inciso IV do Art. 18 do  
Anteprojeto a seguinte redação:  
"p - nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
com contribuições obrigatórias destes e ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e  
empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se à direção tripartite, o que se 
tornaria numa absoluta e iniqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei ou acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis. Resguarda-se a livre iniciativa das entidades privadas. 
   
   EMENDA:03535 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à alínea "r", do inciso IV do art. 18 a seguinte redação:  
Artigo 18  
Inciso IV  
r) É assegurada a participação das  
organizações de trabalhadores nos processos  
decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-  
de-obra e aos programas de reciclagem, prestados  
pela empresa, sempre que a introdução de novas  
tecnologias no processo de produção importar em  
redução ou eliminação de trabalho ou ofício. 
Justificativa: 
Tem a finalidade de recompor os termos exatos do princípio, fixado em etapas anteriores do trabalho 
da Constituinte. Na forma em que se apresenta o texto no Anteprojeto da Sistematização fica 
destituído de nexo.  
   
   EMENDA:03576 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Letra "E", inciso IV, art. 18  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 18 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
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substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativas).  
Para  
Art. 18. ....................................  
IV - O Sindicato  
e) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos; nos processos de interesse coletivo, o  
sindicato poderá funcionar como substituto  
processual, quer sejam questões judiciais ou  
administrativas, desde que autorizado pela  
Assembleia Geral. 
Justificativa: 
A substituição processual é matéria de relevância significativa e não pode ser decidida apenas no 
âmbito da diretoria da entidade.  
É imprescindível que o assunto seja considerado na parte relacionada aos interesses coletivos da 
categoria e levado à discussão em Assembleia Geral, para que a entidade fique, ou não, autorizada a 
funcionar como substituta processual da categoria que representa. 
   
   EMENDA:03579 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
art. 18, a expressão "desde que previamente  
acertado com a direção da empresa".  
Art. 18. ....................................  
IV - O Sindicato  
f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa; 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas dependências, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  
Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuação, mas, sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa.  
   
   EMENDA:03773 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO II  
CAPÍTULO III  
No art. 18, IV, dê-se a seguinte redação à alínea a:  
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É reconhecido o direito de associação  
profissional ou sindical, cujas condições de  
registro, funcionamento e representação a lei  
estabelecerá. 
Justificativa: 
A forma usada no texto do Anteprojeto não parece correta. Pode transparecer dela que apenas 
garante a liberdade de formação de sindicatos. O que se quer assegurar, claramente, é o direito de 
associação profissional.  
   
   EMENDA:03776 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO II  
CAPÍTULO III  
No art. 18, IV, na alínea a, onde se diz -  
"defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos" - diga-se:  
-defesa dos direitos e interesses gerais da  
categoria profissional ou iniciativa dos seus  
associados. 
Justificativa: 
Com a emenda se determina a categoria definida, que é a profissional, e se evita confusão entre 
direitos e interesses gerais dela e os individuais de seus associados. 
   
   EMENDA:04021 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à alínea "m", do inciso IV, do artigo  
18 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 18 - ..................................  
IV - ........................................  
m) se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente um  
terá direito à representação perante o Poder  
Público, conforme a lei, salvo nos casos dos  
segmentos categoriais que já estejam enquadrados  
em entidades sindicais reconhecidas." 
Justificativa: 
A questão de representação das categorias profissionais diferenciadas ou das profissionais liberais, 
não estará definida na alínea “m”, do inciso IV, do artigo 18, do atual anteprojeto de Constituição, se 
não houver a garantia de que não poderão ser afastadas da representação as categorias já 
regulamentadas por lei. 
Como se vê, o conteúdo da aludida “m”, quando determina um único segmento categorial de 
representação, não, especificando no regime de pluralidade sindical contido no esboço em evidencia, 
sem a ressalva do direito dessas categorias garantidas pela legislação vigente, poderá isto causar 
profundo problema de interpretação.  
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Por outro lado, a manutenção da alínea “m”, como está redigida conflita frontalmente com os demais 
dispositivos da Constituição relativa à igualdade de todos perante a lei. 
Vê-se, desde logo, que um sindicato constituído, nos termos da lei, como representante de sua 
categoria, estará em condição de representar pior em relação a outro sindicato igualmente criado pela 
forma legal que perde aí o direito de representar em função disto.  
Ademais, a diferenciação categorial, com conteúdo diverso impede que um sindicato, eventualmente, 
majoritário represente adequadamente interesses de sindicato minoritário, cujos direitos 
especificamente são distantemente diferentes.  
Por fim, no relatório da Comissão da ORDEM SOCIAL, inciso III do artigo 6°, em matéria idêntica, lá 
estava claramente assegurado o direito das categorias diferenciadas, a saber: 
“artigo 6° (DA ORDEM SOCIAL) 
........................................................................................................................................................... 
III – Os empregados de uma mesma empresa integrarão um mesmo sindicato, constituído segundo o 
ramo de produção ou a atividade da empresa, garantida a representação dos sindicatos das 
categorias diferenciadas nas negociações coletivas.” 
Por isso mesmo, se justifica a compatibilização em lide que deverá estar contida na alínea “m”, do 
inciso IV, do artigo 18, relativa ao anteprojeto de Constituição, para preservar um direito adquirido 
ante a Constituição vigente.  
   
   EMENDA:04049 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Título II, art. 18, inciso IV,  
letra r, após "... sempre que...." o seguinte  
texto: "a introdução de novas tecnologias no  
processo de produção".  
A redação é a que segue:  
Artigo 18 - Inciso IV - Letra r:  
"É assegurada a participação das organizações de  
trabalhadores nos processos decisórios relativos  
ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas  
de reciclagem, prestados pela empresa, sempre que  
a introdução de novas tecnologias no processo de  
produção importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício". 
Justificativa: 
A transcrição desta matéria, que constava nos substitutivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na 
medida em que o texto se propõe incluir aqui constava no “caput” do artigo correspondente. O texto 
transcrito, por este motivo, ficou prejudicado no seu teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer 
o princípio constitucional naquele momento estabelecido.  
   
   EMENDA:04085 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir a letra "m" do item IV, do artigo 18. 
Justificativa: 
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O condicionamento privativo, de representatividade perante o Poder Público, entre os sindicatos que 
representem o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade de interesse, resultará em 
flagrante contradição com o princípio de plena liberdade sindical, criando privilégios odiosos.  
 
   
   EMENDA:04086 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se à letra "f", do item IV, do artigo 18, a seguinte redação:  
f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
na sua base territorial de atuação. 
Justificativa: 
Não se pode institucionalizar o direito de qualquer pessoa, por maior que seja sua representatividade, 
ter acesso aos locais de trabalho, invadindo o campo dos direitos inquestionáveis dos dirigentes de 
empresas.  
   
   EMENDA:04087 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir as letras "q" e "r", do item IV, do artigo 18. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria específica de lei ordinária.  
Não tem sentido constitucional.  
   
   EMENDA:04100 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:     
 Suprima-se a letra "g", do item IV do artigo 18. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria pertinente à lei ordinária e aos estatutos das entidades sindicais. Não é matéria 
constitucional.  
   
   EMENDA:04111 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "d", do item IV, do artigo 18. 
Justificativa: 
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Trata-se de matéria de caráter estranho à representação sindical, ao qual é deferido a defesa dos 
direitos e interesses de categoria, individuais ou coletivos. Deve ser suprimida porque implica na 
criação de tumulto nos preceitos sindicais, além de conturbar a administração e gerenciamento das 
empresas ou estabelecimentos empresariais.  
   
   EMENDA:04179 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   emenda Substitutiva da alínea p do inciso IV  
do artigo 18 do Anteprojeto  
Dê-se à alínea p do inciso IV do artigo 18  
do Anteprojeto a seguinte redação:  
"P) Nas entidades públicas de orientação, de  
formação profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite de Governo,  
Trabalhadores e Empregadores". 
Justificativa: 
O tripartismo que na nomenclatura da Organização Internacional do Trabalho-OIT expressa 
repartição igual de responsabilidades entre três partes, é prática saudável quando resulta da 
confluência de forças sociais para a coordenação de objetivos comuns. 
Isso ocorre nas ações públicas, quando o Estado, representante legal dos interesses sociais os mais 
gerais, convoca os principais parceiros sociais pela relevância profissional e econômica e 
coparticipação nas decisões que a ambos afetam. 
No âmbito das entidades privadas, as forças privadas, as forças de participação de terceiros, 
inclusive o Governo, hão de ser ponderadas sob diferente critério, sob pena de “publicitarmos” todas 
as iniciativas, em antagonismos aos principais básicos da ordem econômica e dos direitos e garantias 
individuais reconhecidas no presente Anteprojeto.  
Venturoso o país em que existem muitos entes privados dirigidos aos trabalhadores, assim como à 
infância, aos idosos e à cultura popular.  
Tais entidades deixarão de existir ou já ais existirão, se seus instituidores tiverem de suportar a 
presença de estranhos em sua cogestão.  
O mais formidável paradoxo está em que se os próximos trabalhadores mantem associações 
dirigidas a seus interesses nos planos cultural, recreativo e outros, por força do dispositivo ora 
emendado serão também obrigados a conviver, na gestão de seus empreendimentos, com 
representantes patronais e governamentais.  
A alínea em questão, como redigida, é, portanto, inaceitável. 
Entretanto, considerando a importância da participação da sociedade nas ações governamentais, 
como exaltado no capítulo III, notadamente na alínea n do mesmo inciso IV do Anteprojeto, a 
presente emenda propõe à inclusão da expressão “pública” no texto do dispositivo, que ficaria, assim, 
perfeitamente plausível.  
A não ser deste modo, a norma ora emendada colide frontalmente com os termos dos artigos 306 e 
de seu Inciso II do Anteprojeto, que asseguram a vigência da livre iniciativa e da propriedade privada, 
como fundamentos da ordem econômica.  
   
   EMENDA:04180 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva da Alínea i do Inciso IV do Artigo 18.  
Suprima-se a alínea "i" do inciso IV do artigo 18. 
Justificativa: 
Os órgãos sindicais são entidades criadas para atender às necessidades dos trabalhadores, que, 
empregados ou desempregados, possuam uma profissão, tenham condições e interesse de exerce-
la, e estejam  efetivamente sindicalizados. 
Os aposentados, ou a maioria deles, não têm condições ou interesse de continuar exercendo uma 
profissão, motivo pelo qual não devem possuir o direito à sindicalização e consequente ao voto.  
De outra forma, resta uma pergunta, em que sindicato terão os aposentados direitos a voto? 
Não cabe, pois, o voto dos aposentados em sindicato, quando não estejam eles em atividade, apenas 
usufruindo dos benefícios da aposentadoria.  
   
   EMENDA:04181 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à alínea m do inciso IV do art. 18.  
Dê-se à alínea m do inciso IV do art. 18 a seguinte redação:  
"m) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica em cada base territorial". 
Justificativa: 
A emenda objetiva restabelecer dispositivo integrante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, 
perfeitamente compatível com as demais disposições capituladas.  
Em seu lugar, o presente Anteprojeto estabeleceu mecanismo assegurador da exclusividade da 
representação sindical muito mais complexo, a aponto de socorrer-se da lei ordinária, o que não 
impediria, na prática, contendas intermináveis, em prejuízo dos associados sindicais de boa-fé.  
O sistema da representação sindical unitário, indevidamente excluído do texto do presente 
Anteprojeto, de modo algum é incompatível com a liberdade sindical, e proporciona condições muito 
mais favoráveis á organização social duradoura.  
Se em cada base territorial puder existir uma única organização sindical representativa de 
determinada categoria, a desejável disputa democrática visará o controle diretivo de tais entidades, 
como, aliás frequentemente já acontece na ainda incipiente vida associativa sindical brasileira.  
Prevalecendo a emenda que estabelece o princípio eleito pela Comissão Temática, torna-se 
despiciendo o dispositivo substituído.  
   
   EMENDA:04299 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Anteprojeto do Relator  
Suprima-se, da alínea "q", do item IV, do  
art. 18, as expressões:  
"a Justiça do Trabalho poderá estabelecer  
normas e." 
Justificativa: 
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Essa competência já está fixada no art. 222, § 3° do Anteprojeto. Ademais, a alínea “q” consta do 
elenco das competências e dos direitos reservados aos sindicatos e às associações profissionais, 
não havendo, assim, razão para a alusão, aí, da competência normativa da Justiça do trabalho.  
   
   EMENDA:04372 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO IV, ALÍNEA F  
A alínea "f" do inciso IV do art. 18 do  
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 18 ....................................  
IV - ........................................  
f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade. 
Justificativa: 
Ao assegurar aos dirigentes sindicais, no exercício de sua atividade, acesso aos locais de trabalho na 
base territorial de atuações, o texto, sem sucesso, tenta corrigir uma das distorções do sindicalismo 
único  por categoria.  
O problema deve ser solucionado com a adoção da liberdade sindical que permite a organização da 
representação dos trabalhadores em nível interno da empresa.  
   
   EMENDA:04642 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se do anteprojeto:  
a) - A alínea "c", inciso IV do art. 18. 
Justificativa: 
Tecnicamente não cabe à Constituição definir as funções de um Sindicato, bastando garantir a sua 
livre organização, constituição, administração e associação. O mais é matéria de lei ordinária.  
A proposta de “substituição processual em questões judiciais e administrativas” letra “e” do 
anteprojeto, cria um princípio constitucional desmedido e perigosamente amplo. Fere a liberdade que 
o indivíduo tem de exercitar os seus direitos próprios e inerentes. O sindicato, de maneira anômala e 
arbitrária, poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interessado.  
   
   EMENDA:04681 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 18.  
Suprimam-se as letras "e", "f", "g", "i",  
"l", "m", "n", "o", "p", "q" e "r", do inciso IV,  
do art. 18. 
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Justificativa: 
As letras e, g, i, são da laçada de estatuto de sindicato.  
A letra m atenta contra o direito de livre organização. 
As demais letras são da esfera regulamentar, típica de um sindicalismo paternalista e depende e no 
entanto voltando para a atividade política e não sindical.  
   
   EMENDA:04686 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de adequação  
Dê-se ao art. 18, seus incisos e alíneas, do  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização, a seguinte redação.  
"Art. 18. O direito coletivo do trabalho  
atenderá aos seguintes preceitos:  
I - a organização sindical é livre;  
II - às entidades sindicais compete defender  
os direitos e promover os interesses de seus  
associados, sendo-lhes facultado, na forma da  
legislação ordinária, constituírem federações,  
confederações e entidades de caráter nacional;  
III - às entidades sindicais incumbe decidir  
a respeito da sua organização interna, competindo  
à assembleia geral redigir e modificar seus  
estatutos, o processo eleitoral com eleição por  
votação secreta de seus dirigentes, bem como  
formular o programa de ação profissional;  
IV - reconhecimento da convenção coletiva  
como instrumento adequado à determinação de  
condições de trabalho e estímulo aos processo de negociações;  
V - reconhecimento do direito de greve,  
exceto nos serviços públicos e nas atividades  
definidas em lei, assegurando, aos excluídos deste  
direito, outra forma de reivindicações que não a  
paralização dos serviços ou atividades;  
VI - nenhuma entidade sindical poderá sofrer  
intervenção, ser suspensa ou dissovida pela  
autoridade pública, senão por decisão judicial;  
VII - fica facultado ao sindicato propor  
medida judicial ou administrativa, sempre que o  
interesse da categoria o exigir, bem como intervir  
como litisconsorte em processo do qual possa advir  
prejuízo direto ou indireto aos associados.  
Parágrafo único. Os sindicados poderão ser  
responsabilizados por ação ou omissão que resultem  
em prejuízo para seus associados ou terceiros, na  
forma que a lei dispuser. 
Justificativa: 
A proposta ora apresentada visa estatuir os princípios que regerão o direito coletivo do trabalho sem 
minudências impraticáveis ou detalhamentos próprios da legislação comum, que deverá tratar desta 
matéria. Além disso, procura-se extirpar do anteprojeto dispositivos que não atendem ao interesse do 
trabalhador porque, embora aparentemente a eles favoráveis, na verdade gerariam a anarquia 
trabalhista e inviabilizariam um sistema de livre emprego e de economia de mercados, com sensíveis 
prejuízos tanto aos trabalhadores quanto às empresas. Daí porque esta proposta ser suficientemente 
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abrangente e prática no sentido de atender às aspirações dos trabalhadores e ao equilíbrio da 
economia.  
   
   EMENDA:04700 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 18  
Dê-se à letra "r' do inciso IV, do artigo 18,  
do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"R) é assegurada a participação de  
representantes dos empregados da empresa nos  
processos decisórios relativos ao reaproveitamento  
de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,  
sempre que importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício;' 
Justificativa: 
A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais) representante(s) da categoria, a fim de 
participar do processo decisório atinente a questões de aproveitamento e reciclagem de mão de obra, 
é fundamental. É uma forma legítima de participação ao lado do empregador, seja setor público, seja 
setor privado. 
   
   EMENDA:04710 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 18  
Dê-se à letra "n", do inciso IV, do artigo  
18, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, que se  
relacionem com seus interesses profissionais,  
sociais, previdenciários, culturais, recreativas,  
de formação profissional e de assistência social;"  
Suprima-se a letra "p", do inciso IV, do  
artigo 18, do Anteprojeto da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
As disposições das letras “n” e “p” do inciso IV do artigo 18, do Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, estarão melhor identificadas e consolidadas num único item, evitando-se assim as 
duplicações e superposições desnecessárias a uma futura Constituição. Acrescente-se que nessa 
consolidação proposta, os trabalhadores continuam com todas as conquistas inicialmente 
apresentadas nas letras “n” e “p”. 
   
   EMENDA:04764 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 116  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 18 - ..................................  
............................................  
IV - ........................................  
............................................  
p) Nas entidades de administração pública de  
orientação e formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social, dirigida aos  
trabalhadores, é assegurada a participação  
tripartite de Governo, trabalhadores e empregados,  
na forma da lei. 
Justificativa: 
Não tem cabimento a participação tripartite nas entidades de iniciativa (MCB, IDORT, OCP, etc.). 
Ademais, princípio proposto pelo anteprojeto acabaria por ter efeito contrário, desestimulando 
empresas privadas à criação de entidades aos seus empregados.  
A amplitude da matéria no que respeita às “entidades de administração pública”, pelas suas nuances 
e desdobramentos, remete-se a necessariamente à lei ordinária.  
   
   EMENDA:04779 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto:  
a) - A alínea "q" do inciso IV do art. 18 
Justificativa: 
Matéria deslocada. É da competência da Justiça do Trabalho.  
A Constituição deve assegurar apenas o direito à negociação coletiva e a celebração de convenções 
coletivas de trabalho, como regra programática já prevista no inciso XXIII, do Art. 14 do anteprojeto.  
A letra “q” proposta pelo anteprojeto, retira do Poder Legislativo atribuições que lhe são próprias e 
inerentes. A transparência de atribuições legislativas ao poder Judiciário é imprópria e inadequada, 
além de inibir as negociações coletivas.  
A experiências do “poder normativo da Justiça do Trabalho” tem se revelado negativa com entraves e 
embaraços para as negociações coletivas e ao desempenho regular da Justiça Especializada do 
Trabalho nas atividades que lhe são próprias.  
A ampliação desmedida dos poderes dos Juízes fere os princípios de certeza e segurança jurídicas. 
Juízes com funções administrativas e legislativas acabarão promovendo uma distorcida justiça, 
individualizada para cada caso submetido a julgamento. As partes interessadas no feito jamais 
saberão “a priori” as consequências de seus atos. Como consequência lógica haverá o descrédito 
das instituições jurídicas.  
   
   EMENDA:04805 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Disposto Emendado: Letra "r" do inciso IV do Art. 18  
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Suprima-se do Anteprojeto:  
a) - A letra "r" do inciso IV do Art. 18 
Justificativa: 
A matéria não é própria para um texto constitucional.  
A garantia pretendida consagra a ingerência do sindicato na administração da empresa, violando o 
poder diretivo patronal e a garantia constitucional da livre iniciativa. O sindicato passa a ter parceiro 
responsável do risco empresarial.  
Ademais, vai provocar a estagnação tecnológica no País. Há que se compatibilizar o avanço 
tecnológico e as necessidades do trabalhador, através de lei ordinário, único instrumento apropriado 
para captar as nuances desse relacionamento, essencialmente dinâmico e em constante mutação, 
sem prejuízo da humanização das condições de trabalho. 
Nesse passo o texto do anteprojeto conflita com o dinamismo da área e bem assim o incentivo ao seu 
desenvolvimento previsto no Capítulo IX – “Da Ciência e Tecnologia” – Título IX.  
   
   EMENDA:04815 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 18  
A letra "p" do inciso IV, do art. 18, passa a  
ter a seguinte redação:  
ART. 18 ....................................  
IV ..........................................  
P - "Nas entidades de administração pública  
de orientação e formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social, dirigida aos  
trabalhadores, é assegurada a participação  
tripartite de governo, trabalhadores e  
empregadores, na forma da lei." 
Justificativa: 
Não tem cabimento a participação tripartite nas entidades de iniciativa privada (MCB, IDORT, OPC, 
etc). 
Ademais o princípio proposto pelo anteprojeto acabaria por ter efeito contrário, desestimulando 
empresas privadas na criação de entidades dirigidas aos seus empregados. 
A amplitude da matéria no que respeita às “entidades de administração pública”, pelas suas nuances 
e desdobramentos, remete-se necessariamente à lei ordinária.  
   
   EMENDA:04826 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Art. 18  
Suprima-se do anteprojeto alínea "e", inciso  
IV do Art. 18. 
Justificativa: 
Tecnicamente não cabe à Constituição definir as funções de um Sindicato, bastando garantir a sua 
livre organização, constituição, administração e associação. O mais é matéria de lei ordinária. 
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A proposta de “substituição processual em questões judiciais e administrativas” alínea “e” do 
anteprojeto, cria um princípio constitucional desmedido e perigosamente amplo. Fere a liberdade que 
o indivíduo tem de exercitar os seus direitos próprios e inerentes. O Sindicato, de maneira anômala e 
arbitrária, poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interessado. O princípio 
sugerido favorece manipulações de toda a sorte. 
   
   EMENDA:04828 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 18  
A letra "a" do inciso IV do Art. 18 do  
anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a Organização, a Constituição e a  
Administração de entidades sindicais, bem como a  
associação aos sindicatos, observado o disposto em lei." 
Justificativa: 
A Constituição fixa apenas as regras programáticas, o detalhamento é próprio da lei ordinária.  
O texto ora proposto remete ao Congresso Nacional, em fase posterior, os temas próprios do 
exercício da atividade sindical, essencial dinâmico. Também questões sindicais ainda pendentes, 
como a Convenção OIT-87. 
Dessa maneira, o Congresso Nacional terá todo o tempo necessário para analisar, discutir com 
profundidade, as inúmeras nuances, desdobramentos e implicações do exercício da atividade 
sindical.  
   
   EMENDA:04836 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 18  
Suprima-se as letras "c" e "r" do inciso IV, do Art. 18 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que regulamenta o exercício da atividade sindical, apropriada, portanto, para a 
legislação ordinária, o que permitirá, ao Congresso Nacional, maior tempo para analisar, discutir e 
decidir com profundidade, as inúmeras nuances, desdobramentos e implicações do exercício da 
atividade sindical.  
   
   EMENDA:04839 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 18  
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Suprima-se do anteprojeto a letra "r", do  
inciso IV, do Art. 18 
Justificativa: 
A matéria não é própria para um texto constitucional.  
A garantia pretendida consagre a ingerência do sindicato na administração da empresa, violando o 
poder diretivo patronal e a garantia constitucional na livre iniciativa. O sindicato passa a ser parceiro 
irresponsável do risco empresarial.  
Ademais, vai provocar a estagnação tecnológica no País. Há que se compatibilizar o avanço 
tecnológico e as necessidades do trabalhador, através de lei ordinária, único instrumento apropriado 
para captar as nuances desse relacionamento, essencialmente dinâmico e em constante mutação, 
sem prejuízo da humanização das condições de trabalho. 
Nesse passo, o texto do anteprojeto conflita com o dinamismo da área e bem assim o incentivo ao 
seu desenvolvimento previsto no Capítulo IV – “Da Ciência e Tecnologia” -, Título IX.  
   
   EMENDA:04856 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 18  
Suprima-se do anteprojeto a letra "q' do  
inciso IV, do art. 18. 
Justificativa: 
Matéria deslocada. É da competência da Justiça do Trabalho.  
A Constituição deve assegurar apenas o direito à negociação coletiva e a celebração de convenções 
coletivas de trabalho, como, regra programática, já prevista no inciso XXIII, do art. 14, do anteprojeto. 
A letra “q” proposta pelo anteprojeto retira do Poder Legislativo atribuições que lhe são próprias e 
inerentes. A transferência de atribuições legislativas ao Poder Judiciário é impropria e inadequada, 
além de inibir as negociações coletivas.  
A experiência do “Poder normativo da Justiça do Trabalho “tem se revelado negativa com entraves e 
embaraços para as negociações coletivas e ao desempenho regular da Justiça Especializada do 
Trabalho nas atividades que lhe são próprias. 
A ampliação desmedida dos poderes dos Juízes fere os princípios de certeza e segurança jurídicas. 
Juízes com funções administrativas e legislativas acabarão promovendo uma distorcida justiça 
individualizada para cada caso submetido a julgamento. As partes interessadas no feito jamais 
saberão “a priori” as consequências de seus atos. Como consequência lógica, haverá o descrédito 
das instituições jurídicas.  
Elementos de prova e informação objetivas de especialistas e terceiros são a base só 
“convencimento” da decisão. Permitir Judiciário Trabalhista o arbítrio livre sobre questões de natureza 
econômica e administrativa implica em perigo aumento das responsabilidades dos juízes, 
favorecendo o primado da arbitrariedade, da “ditadura judicial”. Ademais, subverte os mais 
elementares princípios de ordem processual.  
O “poder normativo” ao Judiciário só é concebível nas sociedades sem conflito e sem graves, onde as 
reivindicações das trabalhadoras são decididas pela Justiça do Trabalho.  
A proposta da Comissão, portanto, conflito e sem greves, onde as reinvindicações dos trabalhadores 
são decididas pela Justiça do Trabalho. 
A proposta da Comissão, portanto, conflita com a garantia constitucional ao direito de greve e com as 
atribuições especificas fixadas ao Poder Legislativo de criação de direitos.  
 
   
   EMENDA:05102 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "f” do inciso IV do art. 18 do  
Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 18 - ..................................  
IV - ........................................  
f) - os sindicatos de categorias  
profissionais poderão estabelecer, em convenção ou  
acordo coletivo, o direito de acesso aos locais  
de trabalho de seus representantes, dentro de sua  
base territorial." 
Justificativa: 
A proposta impositiva do Substitutivo, data vênia, representa intervenção na propriedade privada, por 
outra entidade privada.  
A fiscalização não cabe aos sindicatos, mas aos servidores públicos investidos deste poder, seja na 
área do trabalho, na previdência, dos tributos, de obras, etc. 
Os sindicatos, na defesa e coordenação dos interesses da categoria já têm a faculdade de se dirigir 
às autoridades administrativas para denunciar a existência de irregularidades, e a estas então caberá 
a fiscalização que, constatando-as, imporá as penalidades previstas na lei. De resto, o direito de 
notificar a existência de irregularidades, inerente às prerrogativas dos organismos sindicais, está 
consagrado no parágrafo 3° do mesmo artigo. 
Assim, o que se deve é estimular as partes interessadas, quando assim lhes convier, a estabelecer o 
direito de acesso aos locais de trabalho.  
   
   EMENDA:05103 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se às alíneas "q" e "r" do item IV do art.  
18 do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 18. - ................................  
IV - ........................................  
q) - As entidades sindicais poderão  
estabelecer, em convenções e acordos coletivos,  
cláusulas que não contrariem as disposições de  
proteção ao trabalho.  
r) - A lei, as convenções e acordos coletivos  
de trabalho, somente concederão aos trabalhadores  
novos direitos, na proporção do incremento da  
produção e da produtividade das empresas." 
Justificativa: 
Recente Congresso sobre Direito Coletivo do Trabalho, realizado em São Paulo sob o patrocínio da 
LTR, conclui pela supressão do Poder Normativo da Justiça do Trabalho, não se justificado a 
dilatação de um poder que não deve existir. Esse poder sufoca a negociação coletiva direta entre as 
partes interessadas. O que existir é meditação e arbitragem quando houver impasse na negociação. 
Por fim, buscou-se subordinar a evolução social ao incremento da produção e da produtividade das 
empresas, de modo a assegurar o necessário e indispensável equilíbrio como condição primordial 
para manutenção de empregos, a geração de novos e a melhoria social do trabalhador.  
   
   EMENDA:05188 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 18, item IV, letra "L", a expressão:  
"Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei". 
Justificativa: 
A permissão aos Sindicatos de terem acesso aos meios de comunicação social, escrita no 
anteprojeto de constituição, a nosso ver não se aplica necessariamente à Constituição Federal que 
pretende tornar livre a democrática a sociedade brasileira. Os sindicatos já têm livre acesso aos 
meios de comunicação social, portanto dispensável a escrituração deste artigo na Constituição.  
   
   EMENDA:05459 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo III do Título II, art. 18 do anteprojeto do relator, dando-se  
nova redação:  
"Dos Direitos coletivos  
Art. São direitos e liberdades coletivos:  
[...] 
IV - O Sindicato.  
a) é livre a associação profissional ou  
sindical, a lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicato;  
b) é vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
c) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, coletivos,  
inclusive como substituta processual em questões  
judiciárias ou administrativas;  
d) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que poderá ser  
descontada em folha, mediante autorização por  
escrito do interessado;  
e) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
[...] 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pela Comissão, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
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   EMENDA:05513 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Anteprojeto do Relator  
Com relação à alíneas do inciso IV do art. 18:  
I) - dê-se à alínea “a” a seguinte redação:  
"a) São livres a filiação e a associação  
profissional sindical, regulando o Poder Público  
apenas os requisitos para seu registro e para sua  
representação nas convenções coletivas de  
trabalho,";  
II) suprima-se o conteúdo das alíneas b, c, g, i, j;  
III) desloque-se para o Capítulo VIII, do  
Título IV (ou para onde couber), o conteúdo da  
alíneas n, o e p; e  
IV) desloque-se o conteúdo da alínea q, no  
atinente à Justiça do Trabalho, para o art. 222. 
Justificativa: 

I) A nova relação absorve o conteúdo das alíneas b e c; 
II) O conteúdo das alíneas g, i e j, são consequências da liberdade sindical consignada na 

alínea a, tornando-se dispensável o regramento nelas estabelecido; no caso específico 
da alínea j, acresce que a alínea e do inciso II, do art. 18 já prevê a mesma proibição; 

III) Sendo livre a filiação e a associação, a participação de trabalhadores em órgãos públicos 
ficará melhor ou outro afim, não devendo permanecer na parte referente a sindicatos.  

IV) A parte normativa da Justiça do Trabalho já está prevista no art. 222 do Anteprojeto.  
 
   
   EMENDA:05518 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa (ao anteprojeto do relator)  
Deslocar o conteúdo da alínea n a p, inc. IV,  
do art. 18 para o capítulo VIII, do Título IV (ou  
para onde couber). 
Justificativa: 
Considerando que a sindicalização é livre (art. 18, IV, a) não há porque manter a participação dos 
trabalhadores, prevista nos dispositivos sob proposta de deslocamento, entre as regras aplicáveis aos 
sindicatos.  
   
   EMENDA:05569 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 18, inciso IV, item "d".  
Suprima-se o item "d" do inciso IV do art. 18, do Anteprojeto de Constituição:  
É igualmente livre a organização de associações ou comissões de  
trabalhadores no seio das empresas e  
estabelecimentos empresariais, ainda que sem  
filiação sindical. 
Justificativa: 
Ainda que seja admissível a organização de comissões de trabalhadores para tratar de assuntos 
específicos e bem determinados (a exemplo do que já ocorre com as Comissões Internas de 
Prevenção de Acedentes, as CIPAS), não se concebe que isto se faça indiscriminadamente, a na 
própria Constituição, a pretexto de objetivos vagos ou mal definidos.  
Além disto, inovações como a constante do texto do substitutivo devem surgir não pela iniciativa de 
um Estado protetor, aliás, em crise, mas como resultado da prática da polícia da convenção coletivas, 
nele incrementada com ênfase.  
Os avanços sociais só se apresentam reais e harmônicos, quando provenientes da força germinadora 
dos próprios interessados, e não quando criadas artificialmente e paternalisticamente pelo Estado. 
Por outro lado, não há que se perder de vista que inovações como esta, implicando interferência do 
trabalhador na vida da empresa, sendo matéria apta a acarretar profundas alterações na estrutura 
social do país, não deve, de fato, resultar de imposições estatais, mas de negociação entre os 
parceiros sociais.  
 
   
   EMENDA:00341 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea a, inciso IV, do art. 18.  
Dê-se a alínea a do inciso IV do art. 18 do  
Capítulo III do Título II do Anteprojeto a  
seguinte redação: " 
a) é plena a liberdade de  
organização sindical dos trabalhadores, inclusive  
dos servidores públicos civis", dada na alínea a,  
inciso IV do art. 4o. do substitutivo aprovado pela Comissão 1. 
Justificativa: 
Além de adequar o texto do anteprojeto ao do substitutivo aprovado pela Comissão 1, a alteração 
proposta é mais abrangente e garante inclusive o direito à sindicalização dos servidores públicos.  
Parecer:   
   Propõe a emenda substituir a redação da alínea "a" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto pela 
contida na alínea "a", inciso IV do art. 4o. da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher.  
A redação proposta explicita o direito do servidor público à sindicalização e cala quanto à definição, 
em lei, das condições para seu registro perante o Poder Público e para a representação nas 
convenções coletivas de trabalho.  
O direito do servidor público à sindicalização é assegurado pelo art. 91 do Anteprojeto. 
Consideramos, por outro lado, que a não previsão de lei futura que regule as condições do registro do 
Sindicato perante o Poder Público coaduna-se com o princípio da unidade sindical. A opção pela 
plena liberdade de organização sindical abriga, contudo, a possibilidade da existência de mais de um 
sindicato representativo de uma categoria na mesma base territorial, que torna necessária, portanto, 
a previsão, no texto, de normatização futura das condições de registro e representação em 
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negociação coletiva.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00342 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea d, inciso IV, art. 18.  
Dê-se à alínea d, inciso IV do art. 18 do  
Capítulo III do Título II do anteprojeto a  
seguinte redação:  
"d) para a defesa dos interesses  
dos trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais;", dada  
pelo § 1o do art. 7o. do substitutivo aprovado  
pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A redação proposta, além de explicitar de forma mais abrangente o direito de criação de comissões 
por locais de trabalho, bem como de direitos e garantias de seus componentes, adequa o texto ao 
dispositivo aprovado no parágrafo primeiro do art. 7° do substitutivo da Comissão 7. 
Parecer:   
   Propõe a emenda o restabelecimento do texto da Comissão da Ordem Social, que dispõe da 
criação de comissões de trabalhadores por local de trabalho e garante, a seus integrantes, a proteção 
legal dispensada aos dirigentes sindicais.  
A proposta é congruente com o princípio da unicidade sindical defendido naquela Comissão. A opção 
pela ampla liberdade de organização sindical adotada por este Anteprojeto, teve como consequência 
a redação que se pretende substituir. Se é assegurado ao trabalhador o direito de organizar quantos 
sindicatos queira por categoria e base territorial, nada mais lógico que o direito, decorrente, de 
organizarem-se, no interior das fábricas, as associações e comissões que os empregados desejarem, 
ainda que sem vínculo sindical.  
Parece-nos, contudo pertinente a extensão aos integrantes dessas comissões da proteção legal 
devida ao dirigente sindical.  
A parcela da militância sindical envolvida nos embates cotidianos deve ser resguardada de eventuais 
retaliações patronais.  
Pela aprovação parcial da emenda. 
   
   EMENDA:00343 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea g, inciso IV, art. 18.  
Dê-se à alínea g do inciso IV do art. 18 do  
Capítulo III do Título II do anteprojeto a  
seguinte redação:  
"g) a Assembleia-Geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 125  

 

competindo-lhe deliberar sobre sua constituição,  
organização, dissolução, eleições para os órgãos  
diretivos e de representação; aprovar o seu  
estatuto; e fixar a contribuição da categoria,  
descontada em folha, para o custeio das atividades  
da entidade;", dada no inciso I do art. 6o. do  
substitutivo aprovado pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A alteração proposta, além de compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto contido no inciso I do 
art. 6° do substitutivo aprovado pela Comissão 7, deixa mais explicito o direito das entidades sindicais 
promover o desconto em folha dessas contribuições.  
Parecer:   
   A emenda propõe a exclusão da expressão "mediante autorização por escrito do interessado", do 
texto da alínea "g" do inciso IV, do art. 18, do Anteprojeto.  
Pela aprovação, nos termos do dispositivo acima mencionado, como ficou redigido após aprovação, 
em parte, da emenda número cs05257-9, do Constituinte Mário Lima. 
   
   EMENDA:00344 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea m, inciso IV, do art. 18.  
Dê-se à alínea m do inciso IV do art. 18 do  
Capítulo III do Título II do anteprojeto a  
seguinte redação:  
"m) não será constituída mais de  
uma organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial", dada pelo  
inciso II do art. 6o. do substitutivo aprovado  
pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A alteração proposta, além de compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do inciso II do art. 6° 
do substitutivo aprovado pela Comissão 7, visa garantir o princípio da unicidade sindical, de forma 
clara e explicita.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social que assegura o princípio da unicidade sindical.  
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00666 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
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Texto:   
   Dá nova redação à alínea "g" do inciso IV do art. 18:  
Art. 18. ....................................  
IV - O Sindicato  
............................................  
g) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação, aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que deverá ser  
descontada em folha, mediante autorização por  
escrito do interessado.  
............................................ 
Justificativa: 
Trata-se, somente, de efetuar correção no Anteprojeto de Constituição, substituindo-se a expressão 
“poderá por “deverá”, a fim de assegurar às organizações sindicais condições que facilitem o 
desenvolvimento de suas atividades. 
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição da expressão "poderá" por "deverá" no texto da alínea "g" do inciso 
IV, do art. 18, do Anteprojeto.  
Pela aprovação, nos termos do dispositivo acima mencionado, como ficou redigido após aprovação, 
em parte, da emenda número cs05257-9, do Constituinte Mário Lima. 
   
   EMENDA:01291 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Capítulo III  
Art. 18 - Inciso IV - Alínea M  
Sugere-se a seguinte redação à referida alínea M:  
M) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
 
   
   EMENDA:01359 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Capítulo III  
Art. 18 - inciso IV - Alínea m  
Sugere-se a seguinte redação à referida  
alínea m:  
m) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social que assegura o princípio da unicidade sindical.  
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01900 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se como letra s do inciso IV do artigo  
18, o seguinte texto:  
Artigo 18 - Inciso IV - letra s: é assegurada  
aos trabalhadores participação nas vantagens  
advindas da modernização tecnológica. 
Justificativa: 
Esta emenda visa tão somente corrigir uma falta da Comissão de Sistematização, que suprimiu o 
princípio acima explicitado, quando do tratamento dos anteprojetos produzidos pela Comissão n° 8; a 
sua inclusão no texto constitucional é fundamental para assegurar aos trabalhadores os benefícios 
advindos da modernização tecnológica, o que se constitui num estímulo à sua própria implantação.  
Parecer:   
   A emenda propõe que se acrescente uma alínea ao inciso IV do art. 18, do Anteprojeto, 
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restabelecendo preceito que figurava na etapa anterior, garantindo aos trabalhadores 
participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica.  
Como existem outras emendas que, no trato da matéria, propõem o restabelecimento de outro 
preceito complementar, relativo ao resguardo dos direitos adquiridos, na adoção de 
conquistas tecnológicas e da automação, consideramos mais técnico fundir as duas propostas em um 
só texto, que passará a integrar o elenco de direitos enumerados no art. 14.  
Pela aprovação da emenda, na forma acima. 
   
   EMENDA:02301 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o texto da letra "m", do inciso  
IV, do art. 18, do Anteprojeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização, pelo constante nos   
incisos II e III, do art. 6o., do Anteprojeto da   
Comissão da Ordem Social, do seguinte teor:  
(reordenando-se as letras referidas):  
"II - não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base  
territorial;  
III - os empregados de uma integração um mesmo  
sindicato, constituído segundo o ramo de produção  
ou atividade da empresa, garantida a representação  
dos sindicatos das categorias diferenciadas nas  
negociações coletivas;" 
Justificativa: 
Os princípios instituídos nos incisos supracitados foram mutilados, com redação posta em uma única 
letra, a letra “m”, do inciso IV, do art. 18 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, devendo ser restabelecidos os princípios originais. 
Enquanto nos incisos mencionados da Comissão de Ordem Social afirmou-se a unicidade sindical por 
categoria, a unicidade sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias 
diferenciadas nas negociações coletivas, princípios que merecem ter acolhida no texto da Comissão 
de Sistematização a pluralidade sindical, conforme a lei, podendo ser estabelecida a pluralidade a 
nível de categoria e dentro das empresas, como também não se respeitou a especificidade das 
categorias diferenciadas.  
O texto da Comissão de Sistematização além de não corresponder ao aprovado pela Comissão da 
Ordem Social, trará, evidentemente o caos na organização social brasileira, com o pluralismo, apesar 
da possibilidade de representação unitária, mas permitindo sobretudo a organização sindical 
fracionada, em muitas empresas e sem proteção das categorias diferenciadas.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, que assegura o princípio da unicidade 
sindical.  
A seu favor é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
O critério de formação de um sindicato por ramo de produção é consequência direta do princípio de 
unicidade, razão pela qual não foi contemplado do texto.  
Pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:02302 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORISCENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se no texto da letra "m", do inciso  
IV, do art. 18, do Anteprojeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização, pelo constante nos   
incisos II e III, do art. 6o., do Anteprojeto da   
Comissão da Ordem Social, do seguinte teor:  
(reordenando-se as letras referidas):  
"II - não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base  
territorial;  
III - os empregados de uma integrarão um mesmo  
sindicato, constituído segundo o ramo de produção  
ou a atividade da empresa, garantida a represen-  
tação dos sindicatos das categorias diferenciadas  
nas negociações coletivas;" 
Justificativa: 
Os princípios instituídos nos incisos supracitados foram mutilados, com redação posta em uma única 
letra, a letra “m”, do inciso IV, do art. 18 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, devendo ser restabelecidos os princípios originais. 
Enquanto nos incisos mencionados da Comissão de Ordem Social afirmou-se a unicidade sindical por 
categoria, a unicidade sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias 
diferenciadas nas negociações coletivas, princípios que merecem ter acolhida no texto da Comissão 
de Sistematização a pluralidade sindical, conforme a lei, podendo ser estabelecida a pluralidade a 
nível de categoria e dentro das empresas, como também não se respeitou a especificidade das 
categorias diferenciadas.  
O texto da Comissão de Sistematização além de não corresponder ao aprovado pela Comissão da 
Ordem Social, trará, evidentemente o caos na organização social brasileira, com o pluralismo, apesar 
da possibilidade de representação unitária, mas permitindo sobretudo a organização sindical 
fracionada, em muitas empresas e sem proteção das categorias diferenciadas 
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, que assegura o princípio da unicidade 
sindical.  
A seu favor é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
O critério de formação de um sindicato por ramo de produção é consequência direta do princípio de 
unicidade, razão pela qual não foi contemplado do texto.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02436 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 18, inciso IV, alínea "m".  
- Dê-se alínea "m" a redação do artigo 6o.,  
incisos II e III, da Comissão VII. Em  
consequência, acrescenta-se alínea  
"m1 - Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial.  
m2 - Os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas". 
Justificativa: 
As opções feitas pela Comissão da Ordem Social que cuidou dos Direitos dos Trabalhadores e sua 
Organização devem prevalecer sobre eventuais conflitos com disposições de outras Comissões da 
matéria de sua competência.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, que assegura o princípio da unicidade 
sindical.  
A seu favor é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
O critério de formação de um sindicato por ramo de produção é consequência direta do princípio de 
unicidade, razão pela qual não foi contemplado do texto.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02449 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no inciso IV do art. 18, "o sindicato" por "a sindicalização". 
Justificativa: 
A substituição visa adequar o inciso à sistemática dos demais. 
Parecer:   
   A emenda propõe que o título do item IV do art. 18, do Anteprojeto seja "a sindicalização" e não "o 
sindicato", para guardar coerência com a sistemática adotada nos demais itens do Capítulo III, do 
título II.  
Tem razão o proponente, porque os itens daquele Capítulo relacionam os "direitos e liberdades 
coletivos". O sindicato não é um direito ou uma liberdade coletiva, mas sim o órgão que os 
materializa. O direito ou a liberdade é de sindicalização.  
Somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:02669 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item IV do art. 18:  
"Art. 18. ..................................  
IV - ........................................  
- não será constituído mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial;  
- os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas." 
Justificativa: 
A emenda objetiva a restabelecer a proposta votada e aprovada, após longos debates, pela 
Comissão da Ordem Social.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, que assegura o princípio da unicidade 
sindical.  
A seu favor é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
O critério de formação de um sindicato por ramo de produção é consequência direta do princípio de 
unicidade, razão pela qual não foi contemplado do texto.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02733 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se como letra s do inciso IV do artigo 18, o seguinte texto:  
Art. 18 - Inciso IV - letra s: é assegurada  
aos trabalhadores participação nas vantagens  
advindas da modernização tecnológica. 
Justificativa: 
Esta emenda visa tão somente corrigir uma falha da Comissão de Sistematização, que suprimiu o 
princípio acima explicitado, quando do tratamento dos anteprojetos produzidos pela Comissão n° 8; a 
sua inclusão no texto constitucional é fundamental para assegurar aos trabalhadores os benefícios 
advindos da modernização tecnológica, o que se constitui num estímulo á sua própria implantação.  
Parecer:   
   A emenda propõe que se acrescente uma alínea ao inciso IV do art. 18, do Anteprojeto, 
restabelecendo preceito que figurava na etapa anterior, garantindo aos trabalhadores 
participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica.  
Como existem outras emendas que, no trato da matéria, propõem o restabelecimento de outro 
preceito complementar, relativo ao resguardo dos direitos adquiridos, na adoção de 
conquistas tecnológicas e da automação, consideramos mais técnico fundir as duas propostas em um 
só texto, que passará a integrar o elenco de direitos enumerados no art. 14.  
Pela aprovação da emenda, na forma acima. 
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   EMENDA:03369 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva/modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 18  
Dê-se à alínea "o" do item IV do art. 18 do  
Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 18 - ...............  
IV - .................  
o - A escolha da representação a que se  
refere a alínea anterior será feita diretamente  
pelos trabalhadores e empregadores:  
............... 
Justificativa: 
Visando a tornar claro o texto, incluímos a referência à alínea anterior.  
Parecer:   
   No item IV do art. 18, sob o título " O sindicato", há uma sequência de normas autônomas 
relacionadas por meio de alíneas.  
Mas acontece que a norma da alínea "o" não é autônoma, mas apenas complementa a da alínea "n". 
Se essas diferentes normas sobre uma só matéria, estivessem ordenadas por artigos, seria o caso de 
colocar a norma da alínea "o" como um parágrafo único da norma da alínea "n".  
Como isso é inviável, no caso e a sequência deverá continuar sob a forma de alíneas, realmente é 
necessário, na norma da alínea "o", fazer referência à anterior, desde que é complementar dela, ou 
então incorporá-la ao texto da alínea "n".  
Tratando-se de adequação técnica indispensável, somos pela aprovação da emenda, operando-se a 
incorporação referida atrás. 
   
   EMENDA:03530 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 18  
Substitua-se no anteprojeto:  
Inciso IV, item M, com a seguinte redação:  
"Não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base  
territorial". 
Justificativa: 
Estranhamente, o anteprojeto deixou de incorporar uma resolução básica da Comissão de Ordem 
Social – a qual, por disposição do regime interno da Assembleia Nacional Constituinte, competia, 
expressamente, fixar posição em torno da estrutura do movimento sindical. Acresce ainda que essa 
resolução já havia sido, anteriormente, adotada pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social que assegura o princípio da unicidade sindical.  
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A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:03534 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se como letra "s" do inciso IV do  
artigo 18, o seguinte texto:  
Artigo 18  
Inciso IV  
s) é assegurada aos trabalhadores  
participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica. 
Justificativa: 
Visa recompor princípio não absorvido pelo Relator, embora aceito nas etapas anteriores.  
Parecer:   
   A emenda propõe que se acrescente uma alínea ao inciso IV do art. 18, do Anteprojeto, 
restabelecendo preceito que figurava na etapa anterior, garantindo aos trabalhadores 
participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica.  
Como existem outras emendas que, no trato da matéria, propõem o restabelecimento de outro 
preceito complementar, relativo ao resguardo dos direitos adquiridos, na adoção de 
conquistas tecnológicas e da automação, consideramos mais técnico fundir as duas propostas em um 
só texto, que passará a integrar o elenco de direitos enumerados no art. 14.  
Pela aprovação da emenda, na forma acima. 
   
   EMENDA:03819 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Título II - dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Emenda Substitutiva  
Inciso IV - O Sindicato  
Alínea d - Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial. 
Justificativa: 
Restabelece-se texto da Comissão da Ordem Social. 
A unicidade sindical é um dos raros legados positivos da nossa contraditória história sindical. 
Esta Assembleia Nacional Constituinte não pode, em nome de um liberalismo inconsequente, 
contribuir para divisão da classe operária brasileira. Não pode ANC servir aos interesses do grande 
capital que pretende estimular pulverização do movimento sindical brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
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art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social que assegura o princípio da unicidade sindical.  
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:03922 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Artigo 18  
Dê-se à alínea "m" do item IV do Art. 18, a  
seguinte redação:  
"m) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial". 
Justificativa: 
A unicidade ou não do movimento sindical é questão de princípio e divide concepções excludentes de 
sindicalismo. Há, de um lado, que considere, como o Anteprojeto da Sistematização, não caber 
restrição à liberdade de organização sindical; o trabalhador deve decidir, em cada caso, da 
conveniência de ser representado por um ou mais sindicatos.  
Somos de opinião oposta. Consideramos que a autorização constitucional à pluralidade não 
constituiria mais que forma de propiciar a divisão, e o consequente enfraquecimento do movimento 
sindical.  
Objetiva-se frequentemente, que o trabalhador, cônscio de seus interesses, forjaria a unidade na 
prática, prescindindo da garantia legal. O argumento omite o fato de que a consciência dos próprios 
interesses e, principalmente, a possibilidade de fazê-los valer não se encontram equanimemente 
distribuídos em nossa sociedade. Pelo contrário, vivemos numa sociedade conflitiva, em que o 
trabalhador ocupa posição subordinada, que o torna vulnerável à tentativas de manipulação e divisão, 
de inspiração externa a ele.  
Não é outra a razão pela qual nos países em que a pluralidade é fato, os diversos sindicatos 
necessitam décadas de embates para esboçar uma prática conjunta.  
A nosso ver, a pluralidade sindical responde à ideia de ser o sindicato instrumento de satisfação de 
interesses individuais. Nessa concepção, nada mais lógico que indivíduos insatisfeitos criem tantos 
outros sindicatos quanto desejarem. Nossa visão, pelo contrário, é a do sindicato que defende 
interesses coletivos, que não podem ser postos em riscos por motivações individuais.  
Estas as razões por que propomos a restauração no Anteprojeto, do texto da Comissão da Ordem 
Social. 
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social que assegura o princípio da unicidade sindical.  
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:04051 APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título II - Capítulo III  
Art. 18 - Inciso IV  
Inserir onde couber:  
- Será Obrigatória a Contribuição Sindical 
Justificativa: 
A proposição objetiva resguardar as categorias interessadas em projetos que versem matéria de 
natureza econômica, devendo ditas categorias ser ouvidas antes das deliberações parlamentares.  
É uma providencia auspiciosa vez que, com a prévia manifestação das categorias interessadas, 
poder-se-ão evitar deliberações ruinosas, não previsíveis pelos parlamentares, que, por certo, assim 
não desejarão.  
A Suíça, Itália e França já adotaram a providencia como preceito em suas Constituições, como se 
infere, respectivamente, dos artigos 32, 99 e 69. 
Parecer:   
   A emenda propõe que seja obrigatória a contribuição sindical, no texto da alínea "g" do inciso IV, do 
art. 18, do Anteprojeto.  
Este dispositivo, conforme ficou redigido após a aprovação, em parte, da emenda número cs05257-9, 
do Constituinte Mário Lima, coincide com a pretensão do autor.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04052 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Capítulo III  
Art. 18 - Inciso IV - Alínea m  
Sugere-se a seguinte redação à referida alínea m:  
m) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
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art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social que assegura o princípio da unicidade sindical.  
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:04907 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Alínea "d" do item IV, do art. 18  
A redação da alínea d do item IV, do art. 18  
passa a ser a mesma dada na Comissão da Ordem  
Social:  
"Art. 18 ....................................  
............................................  
d) Para a defesa dos interesses do  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por locais de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal, dispensada aos dirigentes sindicais." 
Justificativa: 
Optamos pela redação dada na Comissão da Ordem Social que, a nosso ver, define de forma mais 
explicita a questão das comissões de fábrica e/ou por locais de trabalho.  
Parecer:   
   Propõe a emenda o restabelecimento do texto da Comissão da Ordem Social, que dispõe da 
criação de comissões de trabalhadores por local de trabalho e garante, a seus integrantes, a proteção 
legal dispensada aos dirigentes sindicais.  
A proposta é congruente com o princípio da unicidade sindical defendido naquela Comissão. A opção 
pela ampla liberdade de organização sindical adotada por este Anteprojeto, teve como consequência 
a redação que se pretende substituir. Se é assegurado ao trabalhador o direito de organizar quantos 
sindicatos queira por categoria e base territorial, nada mais lógico que o direito, decorrente, de 
organizarem-se, no interior das fábricas, as associações e comissões que os empregados desejarem, 
ainda que sem vínculo sindical.  
Parece-nos, contudo pertinente a extensão aos integrantes dessas comissões da proteção legal 
devida ao dirigente sindical.  
A parcela da militância sindical envolvida nos embates cotidianos deve ser resguardada de eventuais 
retaliações patronais.  
Pela aprovação parcial da emenda. 
   
   EMENDA:04942 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 18  
Suprima-se no item "g" do inciso 4o. do  
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artigo 18 a expressão final "mediante autorização  
por escrito do interessado". 
Justificativa: 
Propomos a supressão da expressão referida visando adequar o dispositivo em questão à redação 
original formulada no inciso I do artigo 6° da Comissão Temática da Ordem Social, que a nosso ver 
abordada melhor o tema. 
Parecer:   
   A emenda propõe a exclusão da expressão "mediante autorização por escrito do interessado", do 
texto da alínea "g" do inciso IV, do art. 18, do Anteprojeto.  
Pela aprovação, nos termos do dispositivo acima mencionado, como ficou redigido após aprovação, 
em parte, da emenda número cs05257-9, do Constituinte Mário Lima. 
   
   EMENDA:04943 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigo 18, Alíneas A  
e M, Inciso IV.  
As alíneas A e M ficam consubstanciadas em um  
único dispositivo, dado pela Comissão da Ordem  
Social e, em consequência, o artigo 18 fica  
acrescido de mais um dispositivo, estabelecendo-se  
nova remuneração:  
"Art. 18 ....................................  
a) Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial;  
(...) Os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo da  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas." 
Justificativa: 
Optamos pela redação dada na Comissão Social, aprovada por unanimidade, que assegura a 
unicidade sindical, daí a modificação, Acreditamos que a adequação dos anteprojetos deve obedecer 
ao que foi deliberado na comissão especifica. As alíneas constantes no Anteprojeto desta Comissão 
dispõem exatamente sobre o contrário, ou seja, admitem a pluralidade sindical.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, que assegura o princípio da unicidade 
sindical.  
A seu favor é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
O critério de formação de um sindicato por ramo de produção é consequência direta do princípio de 
unicidade, razão pela qual não foi contemplado do texto.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:05080 APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Inclua-se como letra "s" do inciso IV do  
artigo 18, o seguinte texto:  
Artigo 18 - Inciso IV - Letra "s": é  
assegurado aos trabalhadores participação nas  
vantagens advindas da modernização tecnológica. 
Justificativa: 
Esta emenda visa tão somente corrigir uma falha da Comissão de Sistematização, que suprimiu o 
princípio acima explicitado, quanto do tratamento dos anteprojetos produzidos pela Comissão n° 8; 
sua inclusão no texto constitucional é fundamental para assegurar aos trabalhadores os benefícios 
advindos da modernização tecnológica, o que se constitui num estimulo à sua própria implantação.  
Parecer:   
   A emenda propõe que se acrescente uma alínea ao inciso IV do art. 18, do Anteprojeto, 
restabelecendo preceito que figurava na etapa anterior, garantindo aos trabalhadores 
participação nas vantagens advindas da modernização tecnológica.  
Como existem outras emendas que, no trato da matéria, propõem o restabelecimento de outro 
preceito complementar, relativo ao resguardo dos direitos adquiridos, na adoção de 
conquistas tecnológicas e da automação, consideramos mais técnico fundir as duas propostas em um 
só texto, que passará a integrar o elenco de direitos enumerados no art. 14.  
Pela aprovação da emenda, na forma acima. 
   
   EMENDA:05089 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18  
Fica alterado o artigo 18, item IV do Ante-  
projeto, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 18  
.............................................  
IV - O SINDICATO  
a) é plena a liberdade de organização, cons-  
tituição e administração de entidades sindicais  
para a representação e defesa dos interesses das  
categorias econômicas e profissionais, inclusive  
dos servidores públicos civis;  
b) não será constituída mais de uma entidade  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria econômica ou profissional, em cada base  
territorial;  
c) os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
sua representação nas negociações coletivas;  
d) a lei não poderá exigir autorização do Estado  
para a fundação de sindicato;  
e) é vedada ao Poder Público qualquer inter-  
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ferência na organização e funcionamento dos sindicatos;  
f) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais e  
coletivos, inclusive como substituta processual em  
questões judiciárias ou administrativas;  
g) ao dirigente sindical é garantida a proteção  
necessária ao exercício de sua atividade   
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial;  
h) as entidades sindicais poderão organizar  
comissão por local de trabalho, garantida aos seus  
integrantes a mesma proteção legal dispensada aos  
dirigentes sindicais;  
i) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe deli-  
berar sobre sua constituição, organização, disso-  
lução, eleição para os órgãos diretivos e de   
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que poderá ser descon-  
tada em folha, para custeio das atividades das  
organizações sindicais;  
j) as organizações sindicais, de qualquer  
grau, podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais;  
l) os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais;  
m) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação;  
n) os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei;  
o) é assegurada a participação dos trabalha-  
dores, em igualdade de representação com os   
empregadores, em todos os órgãos da administração  
pública, direta e indireta, bem como em empresas  
concessionárias de serviços públicos, onde seus  
interesses profissionais, sociais e previdenciários  
sejam objeto de discussão e deliberação;  
p) a escolha da representação será feita   
diretamente pelos trabalhadores e empregadores;  
q) nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativa, de assistência  
social dirigidas aos trabalhadores, é assegurada a  
participação tripartite de Governo, trabalhadores  
e empregadores;  
r) a Justiça do Trabalho poderá estabelecer  
normas e as entidades sindicais poderão celebrar  
acordos sobre tudo que não contravenha às  
disposições e normas de proteção ao trabalho;  
s) é assegurada a participação das organizações  
de trabalhadores nos processos decisórios  
relativos ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos  
programas de reciclagem, prestados pela empresa,  
sempre que importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício. 
Justificativa 
A presente emenda sistematiza e compatibiliza matéria aprovada nas Comissões n°s 1 e 6, 
eliminando conflitos através de um trabalho de mediação entre as disposições das duas citadas 
comissões, conforme abaixo discriminado: 
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A alínea “a” compatibiliza o art. 4°, inciso IV, alínea “a” da Comissão 1, com o art. 6° “caput” da 
Comissão V; 
A alínea “b” é obrigatório do art. 6°, inciso II, da Comissão 7; 
A alínea “c” é originário do art. 5°, inciso III, da Comissão 7;  
A alínea “d” é originário do art. 4º inciso IV, alínea “b”, da Comissão 1; 
A alínea “e” originário do art. 4º, inciso IV, alínea “c” da Comissão 1, com o art. 6º, inciso V, da 
Comissão 7; 
A alínea “g” é originário do art. 7º “caput”, da Comissão 7? 
A alínea “g” é originário do art. 7º, § 2° e art. 8°, da Comissão 7; 
A alínea “h” é originário do art. 7°, § 1°, da Comissão 7; 
A alínea “i” é originário do art. 6°, § 1°, da Comissão 7;  
A alínea “j” é originário do art. 6°, inciso I, da Comissão 7; 
A alínea “l” é originário do art. 4°, inciso IV, alínea “f”, da Comissão 1; 
A alínea “m” é originário do art. 4º, inciso IV, alínea “f” da Comissão 1; 
A alínea “n” é originário do art. 4º, inciso IV, alínea “h”, da Comissão 1; 
A alínea “o” é originário do art. 9°, “c”, da Comissão 7; 
A alínea  “p” é originário do art. 9°, § único, da Comissão 7; 
A alínea “q” é originário do art. 10 “caput”, da Comissão 7; 
A alínea “r” é originário do art. 11 “caput”, da Comissão 7; 
A alínea “s” é originário do art. 31 “caput”, inciso II, da Comissão 9. 
Parecer:   
   A emenda propõe outra redação para a matéria da organização sindical, inciso IV, do art. 18, do 
Anteprojeto, compatibilizando os textos das Comissões I e VII e contempla a unicidade sindical.  
O Anteprojeto, contudo, optou pelo pluralismo sindical, razão pela qual a proposta não é aceita no 
seu todo.  
Entretanto, não há incompatibilidade entre o pluralismo sindical e a contribuição sindical aprovada em 
Assembleia Geral da entidade sindical.  
A proposta pode ser aprovada, em parte, alterando-se a redação da alínea "g", do inciso IV, do art. 
18, conforme resultou da aprovação parcial da emenda no. cs05257-9, do Constituinte Mário Lima, 
pela substituição da palavra "poderá" por "deverá" e exclusão da expressão "mediante autorização 
por escrito do interessado".  
Pela aprovação parcial, nos termos em que ficou posta a alínea "g", do inciso IV, do art. 18, do 
Anteprojeto. 
   
   EMENDA:05257 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o teor das alíneas "a" a "m", do  
inciso IV, do art. 18, do anteprojeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, pelos  
textos dos artigos 6o., 7o. e 8o. do anteprojeto  
da Comissão da Ordem Social, reordenando-se a  
alíneas seguintes, como couber, ficando a redação  
com as seguintes adaptações, para manter a  
uniformidade do texto:  
"Art. 18. ..................................  
IV - O Sindicato  
a) é livre a organização, constituição e  
administração de entidades sindicais, bem como a  
associação aos sindicatos;  
b) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
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dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação, aprovar o seu estatuto, e fixar a  
contribuição da categoria, descontada em folha,  
para custeio das atividades da entidade;  
c) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial;  
d) os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas;  
e) as organizações sindicais, de qualquer  
grau, podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais;  
f) é vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
g) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais  
ou coletivos, inclusive como substitutivo  
processual em questões judiciárias ou administrativas;  
h) para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais;  
i) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade;" 
Justificativa 
Não tem sentido lógico que a Comissão de Sistematização tenha optado pela redação dada pela 
Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem em seu Anteprojeto, quando a 
Comissão da Ordem Social, com responsabilidade especifica de disciplinar a questão da organização 
sindical dispõe sobre a matéria.  
Não se pode desconsiderar que a COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL tinha competência especifica 
sobre a questão da organização sindical, enquanto a Comissão da Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher não tinha tal competência.  
Verifica-se que o eminente Relator da Comissão de sistematização optou em relegar a segundo plano 
o texto da Comissão que tinha competência especifica para disciplinar a matéria para optar pelo 
mérito disposto por outra Comissão, buscando atender a princípio de organização sindical que tem 
merecido o repudio de toda a organização sindical, com o esfacelamento e pulverização das 
organizações existentes e com a asfixia econômica do movimento sindical.  
A Comissão da Ordem Social aprovou texto garantindo a unicidade sindical eficazes de manutenção 
do movimento sindical.  
Veja-se, quanto ao segundo ponto, que enquanto a Comissão da Ordem Social dispôs: 
“a Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, competindo-lhe deliberar 
sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de 
representação; aprovar o seu estatuto; fixar a contribuição da categoria, descoberta em folha, para o 
custeio da atividades da entidades;” 
A Comissão de Sistematização, adotando parcialmente texto da Comissão de Soberania e dos 
Direitos do Homem e da Mulher, fixou: 
“a Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, competindo-lhe deliberar 
sobre sai constituição, organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de representação; 
aprovar o seu estatuto; e fixar a contribuição da categoria, que poderá ser descontada em folha, 
mediante autorização por escrito do interessado;” (grifou-se). 
Como se vê, a Comissão de Sistematização optou por uma fórmula distinta da aprovada pela 
Comissão da Ordem Social, que tinha competência específica sobre a matéria, deixando as 
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entidades sindicais desprotegidas constitucionalmente no que diz respeito aos meios de custeio das 
atividades.  
As entidades sindicais dependeriam da autorização expressa por escrito de cada membro da 
categoria para o desconto a favor do Sindicato. Grandes Sindicatos, com mais de 100.000 integrantes 
na categoria jamais poderão manter suas atividades, pois é impossível materialmente se buscar o 
apoio de cada integrante da categoria. 
Nos pequenos sindicatos, que congregam normalmente empregados de empresas pequenas, estes 
sofrerão, certamente, pressões para não contribuírem para suas entidades de classe.  
Pretender-se que trabalhadores rurais, que vivem em condições sub-humanas, venham autorizar por 
escrito desconto a favor da entidade sindical, é mais do que se pretender tripudiar sobre as condições 
de miséria em que vivem e as dificuldades de suas entidades sindicais; é, certamente, um ato de 
tentativa de se aniquilar o movimento sindical rural. 
Não se pode esquecer que os trabalhadores rurais e seus dirigentes sindicais estão sujeitos a 
pressões que chegam ao assassinato.  
Os demais dispositivos sobre a organização sindical da Comissão da Ordem Social foram adotados, 
como os acima mencionados, depois de ouvidas as principais entidades sindicais do país. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação completa sobre a organização sindical, substitutiva da que se 
encontra no Anteprojeto, restabelecendo o texto que havia sido aprovado pela Comissão da Ordem 
Social.  
O texto da Comissão da Ordem Social traduz a opção pela unicidade sindical e é coerente com ela.  
Mas o Anteprojeto optou pelo pluralismo sindical e é também coerente com este.  
Algumas normas em ambos os textos são comuns, pela consagração da liberdade e da autonomia 
sindical.  
Como não existe incompatibilidade entre o pluralismo sindical e a contribuição sindical aprovada em 
Assembleia Geral da entidade sindical, entretanto, é de aproveitar-se a parte correspondente, do 
texto transcrito na emenda, o da línea "g", para substituir a expressão "poderá" por "deverá", a fim 
de garantir recursos ao custeio das atividades da organização sindical, excluída a expressão 
"mediante autorização por escrito do interessado".  
Com este aproveitamento, a referida alínea "g" passa a ter a seguinte redação:  
"A Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, competindo-lhe deliberar 
sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de 
representação; e fixar a contribuição da categoria, que deverá ser descontada em folha".  
Pela aprovação parcial da emenda. 
   
   EMENDA:05591 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO II - CAPÍTULO III  
Art. 18 - Inciso IV - Alínea M  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO À REFERIDA ALÍNEA M:  
M) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
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A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Esta emenda é de recomendação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversos 
do Paraná e da Ass. Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar à alínea "m" do inciso IV do art. 18 do Anteprojeto a redação do inciso II do 
art. 6o. do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social que assegura o princípio da unicidade sindical.  
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sindicais, se permitida a pluralidade, e o 
consequente enfraquecimento de seu poder reivindicatório.  
Optamos pela liberdade completa de organização sindical. Consideramos que só ao trabalhador cabe 
decidir, em cada caso, de sua representação por um, dois, ou mais sindicatos por categoria e base 
territorial.  
Pela rejeição da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00203 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto de Constituição  
Assunto: Participação Tripartite em Entidade  
de Caráter Social  
Emenda supressiva da alínea "O" do inciso  
IV, do art. 17 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A emenda se destina a corrigir a incompatibilidade existente entre os artigos 300 e 307, do 
anteprojeto. Logo, a proposta tem amparo no art. 23, § 2°, do Regimento Interno da Comissão de 
Sistematização (Resolução n° 1/87-CS), que se refere às exigências de “adequação do trabalho 
apresentado com o teor dos Anteprojetos Temáticos”. 
O art. 300, do atual anteprojeto, é a reprodução do art. 1° do anteprojeto da Comissão da Ordem 
Econômica, que assim se expressa: 
“A Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os seguintes princípios”: 
............................................................................................................................................................ 
Logo, foi instituído, pelo anteprojeto da Comissão de Sistematização, o princípio geral que acolhe a 
concepção privatista na Ordem Econômica, baseada na livre iniciativa e nas regras da economia de 
mercado. Além disto, cumpre observar que o art. 304 corrobora os cânones fundamentais da 
atividade econômica inscritas no art. 306, ao prever que as funções de controle planejamento e 
fiscalização serão imperativas para o setor público, porém meramente indicativas para o setor 
privado.  
O princípio geral acima invocado não pode ser maculado pelo princípio especial na alínea “p”, do 
inciso IV, do art. 18, que, em fórmula tripartite, prevê a participação do Governo nas entidades de 
orientação, de formação profissional, cultural, recreativa e de assistência social dirigida aos 
trabalhadores.  
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Tendo em vista que, entre estas entidades, existem as de caráter privado, como o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, 
Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço Social da Industria – SESI, com relevantes serviços 
prestados à classe dos comerciários e dos industriários no campo do ensino profissionalizante e da 
assistência social, a norma do art. 307 reflete tendente estatizante inconciliável com a princípio-mór 
da economia brasileira que, segundo o anteprojeto constitucional, funda-se na livre iniciativa. E, se as 
entidades supra mencionadas constituem pessoas jurídicas de direito privado, é curial concluirmos 
que qualquer tipo de planejamento, nos termos do art. 244, lhe será meramente indicativo e nunca 
imperativo. 
Inviabiliza-se, portanto, a administração tripartite, porque se traduz numa ingerência permanente do 
poder governamental que se choca com o caráter puramente excepcional da intervenção do Estado 
na sociedade brasileira, assim definido no art. 243, do anteprojeto. 
Parecer:   
   A experiência tem demonstrado que as entidades de orientação, formação profissional, cultural, 
recreativa e de assistência social têm funcionado razoavelmente bem, como estão.  
Acreditamos que a participação tripartite em uma administração pode vir a ser proveitosa, mas o 
assunto seria da alçada lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda.  
 
   
   EMENDA:00216 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 17  
Suprima-se, do anteprojeto constitucional a  
letra "h", inciso IV, do art. 17. 
Justificativa: 
Somos inteiramente favoráveis à livre associação profissional ou sindical, vedando-se ao Poder 
Público qualquer interferência na sua organização. 
Achamos ser legítima a defesa dos direitos e interesses da categoria, sejam eles coletivos ou 
individuais.  
Contudo, assegurar a essas organizações o estabelecimento de relações com organizações sindicais 
internacionais é tirar-lhes o aspecto nacionalista, tão importante ao sindicalismo. 
A possibilidade que se abre, pelo citado dispositivo legal, de filiação às instituições congêneres 
internacionais, pode conduzir à deformação e inautenticidade dos sindicatos, federações e 
confederações nacionais, sujeitas que ficarão a injunções até mesmo de natureza ideológica.  
Parecer:   
   O estabelecimento de relações das entidades sindicais nacionais com suas congêneres 
estrangeiras, decorrerá simplesmente da ausência de proibição ou de condicionamento, 
na Constituição.  
Portanto, não há necessidade do dispositivo, uma vez garantida a plena liberdade sindical.  
Assim, embora por outro fundamento, a Emenda deve ser aprovada.  
 
   
   EMENDA:00311 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
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Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea a, inciso IV, do art. 17.  
Dê-se à alínea a do inciso IV do art. 17 do  
Capítulo III do Título II do projeto a seguinte  
redação: "a) é plena a liberdade de organização  
sindical dos trabalhadores, inclusive dos  
servidores públicos civis", dada na alínea a,  
inciso IV do art. 4o. do substitutivo aprovado  
pela Comissão 1. 
Justificativa: 
Além de adequar o texto do projeto ao substitutivo aprovado pela Comissão 1, a alteração proposta é 
mais abrangente e garante inclusive o direito à sindicalização dos servidores públicos.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente uma referência aos servidores públicos civis, no dispositivo da 
alínea "a", do item IV, do art.17, do Projeto, o qual dispõe sobre a liberdade de associação sindical.  
Mas a referência já existe no art.92, do Projeto, pelo que há prejudicialidade.  
 
   
   EMENDA:00312 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea d, inciso IV, art. 17.  
Dê-se à alínea d, inciso IV do art. 17 do  
Capítulo III do Título II do projeto a seguinte  
redação: "d) para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais;", dada  
pelo § 1o. do art. 7o. do substitutivo aprovado  
pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A redação proposta, além de explicitar de forma mais abrangente o direito de criação de comissões 
por locais de trabalho, bem como de direitos e garantias de seus componentes, adequa o texto ao 
dispositivo aprovado no parágrafo primeiro do art. 7° do Substitutivo da Comissão 7.  
Parecer:   
   A organização de associações ou comissões de trabalhadores nos estabelecimentos empresariais, 
é matéria delicada, que deve sofrer maior amadurecimento no âmbito das relações de trabalho, 
começando pelas negociações coletivas, até poder ser acolhida na lei ordinária, sob as formas que 
aquelas relações forem sucessivamente permitindo.  
Sob a forma de imperativo constitucional, introduzido ex abrupto, seria inevitável um impacto 
conflitante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:00313 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: alínea m, inciso IV, do art. 17.  
Dê-se à alínea m do inciso IV do art. 17 do  
Capítulo III do Título II do projeto a seguinte  
redação: "m) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial", dada pelo  
inciso II do art. 6o do substitutivo aprovado  
pela Comissão 7. 
Justificativa: 
A alteração proposta, além de compatibilizar o texto do projeto com o texto do inciso II do art. 6° do 
substitutivo aprovado pela Comissão 7, visa garantir o princípio da unicidade sindical, de forma clara 
e explícita.  
Parecer:   
   Somos favorável a um pluralismo sindical mitigado por algumas medidas exigidas pelas condições 
peculiares do sindicalismo nacional, como as dos dispositivos que garantem a exclusividade de 
representação perante o Poder Público para uma só entidade sindical, quando houver várias da 
mesma categoria e a contribuição sindical, bem como condições para o registro público.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:00358 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Adapte-se o texto do art. 17, inciso IV:  
Art. 17... Os trabalhadores, incluindo os  
servidores públicos civis, sem distinção de  
qualquer espécie, terão direito de constituir e  
gerir suas organizações sindicais, destinadas a  
arregimentar, desenvolver e promover a defesa de  
seus direitos e interesses, sob a única condição  
de aceitar seus estatutos. Os estatutos devem  
resguardar a autonomia e a independência das  
organizações sindicais.  
§ 1o. - É livre a filiação do trabalhador ao  
sindicato de sua respectiva categoria.  
§ 2o. - É vedada a pluralidade sindical da  
mesma categoria, cabendo para cada ramo econômico,  
um único sindicato, numa mesma base territorial. O  
enquadramento sindical será feito por ramo  
econômico. O reconhecimento e o registro das  
organizações sindicais será procedido junto à  
respectiva entidade de âmbito nacional.  
§ 3o. - Os trabalhadores, em geral, sejam  
sindicalizados ou não, contribuirão com o salário  
de um (01) dia de trabalho para o sindicato da  
categoria a que pertencem. Os recursos  
provenientes da Contribuição Sindical serão  
aplicados e fiscalizados exclusivamente pelo  
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sindicato, conforme deliberação da maioria dos  
trabalhadores sindicalizados.  
§ 4o. - É livre a organização de associações  
ou comissões de trabalhadores, no seio das  
empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda  
que sem filiação sindical.  
Art. ... As organizações sindicais de grau  
superior de cada ramo econômico deverão participar  
do processo de elaboração do Plano Nacional de  
Desenvolvimento, nas matérias que contemplem seu  
respectivo setor.  
§ 1o. - aos sindicatos de trabalhadores  
caberá o direito de intervenção democrática no  
âmbito da empresa, diretamente ou através de  
comissões sindicais, visando a defesa de seus  
interesses.  
§ 2o. - É livre o estabelecimento de relações  
e cooperação fraterna com organizações sindicais  
de outros países, bem como filiação a organização  
sindicais internacionais.  
§ 3o. - Aos dirigentes de sindicatos de  
trabalhadores, inclusive das comissões de empresa,  
além de estabilidade no emprego, serão assegurados  
proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de  
violência às liberdades sindicais e de  
constrangimento no exercício de suas funções.  
§ 4o. Os sindicatos poderão representar os  
trabalhadores perante os órgãos públicos,  
inclusive na qualidade de substitutos processuais  
perante o Poder Judiciário.  
Art. ... Nas entidades representativas de  
categorias profissionais, a eleição se dará de  
forma democrática, por sufrágio universal direto e  
escrutínio secreto, adotado o critério da  
proporcionalidade na constituição dos seus órgãos  
diretivos, assegurando-se a participação  
democrática de todos, ainda que minoritariamente. 
Justificativa: 
Na consolidação do Estado de direito democrático deve ser assegurado o direito à liberdade de 
associação e organização dos diversos segmentos constituinte da sociedade brasileira. Aos 
trabalhadores, como parte constituinte da mesma e, mais ainda, como produtores da riqueza 
nacional, é indispensável a livre associação e organização, garantida a sua unicidade orgânica, para 
que possam defender e lutar por seus próprios interesses.  
Neste sentido, a aplicação da Convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
acarretará a pulverização do movimento sindical, reduzindo consideravelmente a força reivindicatória 
do mesmo e, consequentemente, elevando a do patronato, contribuindo para a maior exploração do 
trabalho pelo Capital. 
Assim, de forma a assegurar a unicidade orgânica e manter a democracia no mesmo, segue a 
adoção do critério de proporcionalidade na constituição dos seus órgãos diretivos; garantindo, ao 
mesmo tempo, a unicidade e a participação de todos, conforme a sua representatividade.  
Cabe-nos lembrar que democracia só é constituída com a participação de todos na correta expressão 
de sua representatividade.  
Já se tornou lugar-comum afirmar-se que “democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos 
da minoria”. Insistir-se na mera formulação retórica pode, entretanto, conduzir-se na mera formulação 
retórica pode, entretanto, conduzir-se à adoção da convenção n° 87 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), cuja ingênua aplicação em sua exegese liberal predominante à época da sua 
formulação (pós guerra) conduz, em última instância, à atomização sindical e afim, com sensível 
diminuição do poder de barganha dos trabalhadores e correspondente (correlativo) fortalecimento dos 
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sindicatos e associações profissionais financiados pela social-democracia e pela democracia-cristã, 
através de organizações internacionais a serviço do neocolonialismo, “aparelhamento” dos sindicatos 
de trabalhadores.  
A fórmula proposta é um verdadeiro “ovo de colombo” pela simplicidade e eficácia, consagrando o 
princípio de democracia participativa e pluralista dentro da unicidade da estrutura sindical.  
Parecer:   
   Em linhas gerais, podemos afirmar que o objetivo da presente emenda encontra-se atendido no 
projeto.  
A sugestão, ora sob análise, apresenta vários pontos que são pertinentes à legislação ordinária.  
Somos da opinião, que se faz mister, também,, suprimir várias alíneas do inciso IV por não serem 
matéria constitucional. Tal procedimento dará origem, sem dúvida, a um texto mais enxuto e 
coerente.  
 
   
   EMENDA:00544 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "o" do inciso IV do Art. 17 do  
Anteprojeto a seguinte redação:  
"o” - nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
com contribuições obrigatórias destes e ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e  
empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se à direção tripartite, o que se 
tomaria numa absoluta e iníqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades. 
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei ou acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis. Resguarda-se a livre iniciativa das entidades privadas.  
Parecer:   
   A Emenda pretende manter a disposição da alínea "o", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, mas 
alterada de forma a fazer escapar da administração tripartite, as entidades ali enumeradas que forem 
de caráter estritamente privado.  
Mas, conforme manifestamos no parecer, à Emenda 1P10884 - 5, aquelas entidades poderão talvez 
passar à administração tripartite, mas via lei ordinária e não por norma constitucional, vez que se trata 
de escolha a ser feita à luz da conjuntura.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:00737 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 17, item IV: Suprimir a letra I , que diz:  
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"Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei". 
Justificativa: 
Há duas ordens de razões que contra-indicam a inclusão do assunto na Constituição: 
1ª) A matéria versa sobre assuntos eminentemente conjunturais e passíveis de reformulação ao longo 
do tempo, pela inclusão de novos itens ou supressão de algum dos citados, e 
2ª) A melhor forma de proteção da população é o esclarecimento, e não a proibição. 
Considero que a regulamentação de propaganda deve ser objeto da legislação ordinária.  
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
 
   
   EMENDA:00826 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "e" do inciso IV do art. 17, a seguinte redação:  
"e - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses coletivos da categoria, e os  
direitos e interesses individuais de seus  
associados, inclusive como instituto processual em  
questões judiciais ou administrativos". 
Justificativa: 
Na redação original do Anteprojeto, cuida-se de “direitos e interesses da categoria, individuais ou 
coletivos” o que evidentemente se constitui uma impropriedade. A categoria não tem diretos e 
interesses individuais a defender, mas sim os seus associados. Daí a redação proposta que em nada 
prejudica o conteúdo do dispositivo. 
Parecer:   
   Revendo cautelosamente a matéria contida na alínea "e", do item IV, do art.17, do Projeto, onde 
vem definida a competência ou a finalidade da associação sindical, verificamos que é redundante a 
disposição.  
É óbvio que incumbe à entidade associativa a defesa dos direitos e interesses da categoria por ela 
representada, sob todas as formas legais.  
A Emenda visa a subtrair a referência aos interesses e direitos individuais, o que significa até mesmo 
uma restrição à própria razão de ser da associação.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:00863 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "o" do inciso IV do art. 17 do  
Anteprojeto a seguinte redação:  
"o”) nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
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com contribuições obrigatórias destes e/ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores e  
empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se á direção tripartite, o que se 
tomaria numa absurda e iníqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei ou acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis Resguarda-se a livre iniciativa das entidades privadas.  
Parecer:   
   A Emenda pretende manter a disposição da alínea "o", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, mas 
alterada de forma a fazer escapar da administração tripartite, as entidades ali enumeradas que forem 
de caráter estritamente privado.  
Mas, conforme manifestamos no parecer, à Emenda 1P10884-5, aquelas entidades poderão talvez 
passar à administração tripartite, mas via lei ordinária e não por norma constitucional, vez que se trata 
de escolha a ser feita à luz da conjuntura.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:00895 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Excluir, no Título II, Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais, Capítulo III, Dos  
Direitos Coletivos, Art. 17, Inciso IV: O  
Sindicato, a Letra I, em sua totalidade. 
Justificativa: 
A exclusão proposta é de toda a letra l, que diz: 
- Os Sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei.  
O que está claro no texto proposto é que a Constituição assegurará espaço em jornais, revistas, 
rádios e televisões aos Sindicatos, numa violação contundente ao próprio espírito da Constituição que 
está sendo escrita – numa sociedade civil, o Sindicato, recebendo parte do produto de uma 
sociedade civil – a empresa jornalística, de qualquer espécie.  
O jornal, a revista, as emissoras de rádio e televisão são empresas privadas, na maioria dos casos. 
Vivem da venda de espaço publicitário e da gestão de seus negócios, inclusive no que diz respeito à 
conquista de leitores, ouvintes, espectadores. Paga tributos sobre a renda e, como empresa, corre 
risco do próprio negócio.  
Os Sindicatos podem fundar jornais, editá-los da forma que desejarem, distribuí-los por assinaturas 
ou gratuitamente. 
Constituem peça importante na organização do trabalho, e na própria visa social do país, sendo, por 
isso, permanentemente, objeto de matérias jornalísticas, no acesso democrático, sem a imposição da 
norma constitucional.  
Caso passe o princípio, constituirá, depois, na própria contradição do que se deseja escrito na 
Constituição, porque no Capítulo da Ordem Econômica e Social está a garantia do ofício, profissão e 
empresa.  
E a razão da emenda de exclusão. 
Sala de Comissão. 
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
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comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
 
   
   EMENDA:01195 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO II - CAPÍTULO III  
ART. 17 - INCISO IV - ALÍNEA M  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO Á REFERIDA  
ALÍNEA M:  
M) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para a alínea M do item IV do artigo 17, estabelecendo a unidade 
sindical em cada base territorial e categoria profissional.  
A matéria, a nosso ver, vem tratada adequadamente no Substitutivo, não cabendo alteração 
redacional.  
Opinamos, assim, pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01198 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO II - CAPÍTULO III  
ART. 17 - INCISO IV  
INSERIR ONDE COUBER:  
- Será obrigatória a contribuição sindical. 
Justificativa: 
Considerando-se que as entidades sindicais têm como incumbência essencial a defesa dos direitos e 
dos legítimos interesses e necessidades das categorias por elas representadas; 
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Considerando-se que as entidades sindicais dão atendimento às áreas por elas tuteladas, sejam os 
trabalhadores destas, sindicalizados ou não; 
Considerando-se que não havendo exigência legal quanto à cobrança da contribuição sindical, as 
entidades representativas dos trabalhadores não terão as condições necessárias para desenvolver 
seu trabalho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como sua atuação de luta no 
que se refere aos justos anseios da categoria. 
Considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da contribuição sindical, certamente, 
inúmeros Sindicatos serão compelidos a fechar suas portas, o que parra o trabalhador significará 
perda irreparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta alínea ao item IV do artigo 17, para tornar obrigatória a contribuição sindical.  
Esta proposta já está contemplada no Substitutivo, como obrigação estabelecida pela assembleia 
geral da entidade sindical.  
Pela aprovação, portanto, sob outra forma. 
   
   EMENDA:01262 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Capítulo III  
Art. 17 - inciso IV - Alínea m  
Sugere-se a seguinte redação à referida alínea m:  
m) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   Somos favorável a um pluralismo sindical mitigado por algumas medidas exigidas pelas condições 
peculiares do sindicalismo nacional, como as dos dispositivos que garantem a exclusividade de 
representação perante o Poder Público para uma só entidade sindical, quando houver várias da 
mesma categoria e a contribuição sindical, bem como condições para o registro público.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se alínea "p" do inciso IV do art.  
17 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"p - nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
com contribuições obrigatórias destes e ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e  
empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se à direção tripartite, o que se 
tomaria numa absoluta e iniqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei ou acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis. Resguarda-se a livre iniciativa das entidades privadas. 
Parecer:   
   A Emenda pretende manter a disposição da alínea "o", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, mas 
alterada de forma a fazer escapar da administração tripartite, as entidades ali enumeradas que forem 
de caráter estritamente privado.  
Mas, conforme manifestamos no parecer, à Emenda 1P10884-5, aquelas entidades poderão talvez 
passar à administração tripartite, mas via lei ordinária e não por norma constitucional, vez que se trata 
de escolha a ser feita à luz da conjuntura.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
art. 17, a expressão "desde que previamente  
acertado com a direção da empresa".  
Art. 17 ....................................  
IV - O Sindicato  
f) - ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive a acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa; 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas pendencias, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  
Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuações, mas sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa.  
Parecer:   
   Um exame criterioso na leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, do 
Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical e o 
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reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01307 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - letra "E", inciso IV, art. 17  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 17 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativas)  
Para  
Art. 17 ....................................  
IV - O Sindicato  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos; nos processos de interesse coletivo, o  
sindicato poderá funcionar como substituto  
processual, que sejam questões judiciais ou  
administrativas, desde que autorizado pela  
Assembleia Geral. 
Justificativa: 
A substituição processual é matéria de relevância significativa e não pode se decidida apenas no 
âmbito da diretoria da entidade.  
É imprescindível que o assunto seja considerado na parte relacionada aos interesses coletivos da 
categoria e levado à discussão em Assembleia Geral, para que a entidade fique, ou não, autorizada a 
funcionar como substituto processual da categoria que representa.  
Parecer:   
   Pretendemos excluir de nosso substitutivo, a norma da alínea "e", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Parte do que ela enuncia já está implícito na liberdade sindical e parte é matéria da lei ordinária, no 
capítulo do processo trabalhista.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01380 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 17, inciso IV, Alínea "e"  
A alínea "e", do inciso IV, do artigo 17, do  
Anteprojeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte  
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redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
e) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos, inclusive em questões judiciárias ou  
administrativas; 
Justificativa: 
O instituto do “Substituto processual” é matéria eminentemente pertencente ao campo do DIREITO 
PROCESSUAL”, não cabendo e não fazendo o menor sentido a “Carta Magna” legislar sobre técnicas 
do Direito de Processo. 
Por essa razão, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A exclusão do período final da oração, pretendida pela Emenda, desnatura o preceito. A 
substituição processual é ínsita da atividade sindical e é pacífica tanto na doutrina quanto no direito 
positivo.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01426 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, Item IV, Letra "G"  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) a letra "g" do item IV do Art. 17 
Justificativa: 
A matéria é da alçada estatutária dos sindicatos  
Se a Constituição vai perder a total liberdade sindical não parece razoável que, de logo, fixe qual o 
órgão máximo de deliberação da entidade.  
Parecer:   
   O autor tem razão parcialmente, a matéria da competência da assembleia geral da entidade sindical 
é da alçada do estatuto respectivo, ou da lei.  
Entretanto, a competência para a fixação da contribuição sindical precisa ficar desde logo 
resguardada, a fim de garantir o custeio das atividades.  
Essa é, aliás, uma das grandes reivindicações da classe trabalhadora.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:01567 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado:  
Artigo 17, inciso IV, alínea "G".  
Suprima-se do texto a alínea "g" inciso IV do  
artigo 17, que regulamenta as atividades da  
Assembleia Geral dos Sindicatos e outras entidades de classe. 
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Justificativa: 
Os princípios deliberativos das pessoas jurídicas de direito privado já se encontram regulamentados 
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei n° 6015, de 31 de dezembro de 1973, não sendo, 
portanto matéria de texto constitucional.  
Parecer:   
   O autor tem razão parcialmente, a matéria da competência da assembleia geral da entidade sindical 
é da alçada do estatuto respectivo, ou da lei.  
Entretanto, a competência para a fixação da contribuição sindical precisa ficar desde logo 
resguardada, a fim de garantir o custeio das atividades.  
Essa é, aliás, uma das grandes reivindicações da classe trabalhadora.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:01640 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17  
Suprimam-se do projeto:  
a) a letra "h", do item IV, do artigo 17;  
b) as letras "e" e "g", do item V, do artigo 17. 
Justificativa: 
e) a legislação teve incluir o senso de responsabilização das partes. Se aos empregados cabe o 
direito de greve, eles deverão arcar com a responsabilidade por esse ato. O empregador é que deve 
saber se determinado funcionário convém, ou não e em que situações.  
g) cabe à Justiça competente julgar se determinado movimento pode configurar-se em crime ou não, 
pois cada movimento tem suas características e peculiaridades, e, portanto, devendo ser analisado 
isoladamente pela autoridade competente. 
Parecer:   
   Faz-se necessária a supressão das alíneas "h" e "e".  
Entretanto, com relação à "g", o texto deve ser alterado no sentido de que ele apenas estabeleça que 
compete a assembleia geral fixar a contribuição das categorias, suprimindo-se o restante.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:01785 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Título II, art. 17, inciso IV,  
letra q, após "... sempre que ..." o seguinte  
texto: "a introdução de novas tecnologias no  
processo de produção".  
A redação é a que se segue:  
Art. 17 - Inciso IV - Letra q: "É assegurada  
a participação das organizações de trabalhadores  
nos processos decisórios relativos ao  
reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de  
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reciclagem; prestados pela empresa, sempre que a  
introdução de novas tecnologias no processo de  
produção importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício". 
Justificativa: 
A transcrição desta matéria, que constava nos substitutivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na 
medida em que o texto que se propõe incluir aqui constava no “caput” do artigo correspondente. O 
texto transcrito, por este motivo, ficou prejudicado no seu teor. Esta visa tão somente restabelecer o 
princípio constitucional naquele momento estabelecido.  
Parecer:   
   Como manifestamos no parecer à Emenda 1p09747-9, a matéria é de lei ordinária.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:01913 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17. INCISO IV,  
ALÍNEA M  
Suprima-se do Projeto:  
a) a alínea "m', do artigo 17. 
Justificativa: 
Em nosso modo de entender, a alínea “a” do art. 18 já contempla, cabalmente, os aspectos de 
liberdade de associação profissional, inclusive no que diz respeito à representação. Por isso, nos 
parece despiciendo o disposto na alínea “m”, visto que trata de matéria a ser disciplinada em lei 
ordinária.  
Cumpre, aliás, destacar que a referida alínea, ao pretender dispor sobre a forma de representação 
sindical, em caso de haver mais de uma entidade da mesma categoria, o faz de modo impreciso, na 
medida em que se pode, a priori, saber qual o sindicato quer terá a incumbência de representar os 
interesses profissionais perante o Poder Público. Além disso, a alínea, mesmo sendo dispositiva, 
remete o seu cumprimento a lei ordinária, o que, efetivamente, não é de boa técnica legislativa.  
Desta forma, já estando a matéria da alínea “m” contida na alínea “a” do art. 17 e, não constituindo 
matéria a ser inserida na Constituição, mas em lei ordinária, estamos certos de que a presente 
emenda será bem aceita. 
Parecer:   
   Tratando-se de sindicatos, torna-se necessário definir uma só representatividade para efeito de 
celebração de contratos coletivos de trabalho do âmbito categorial.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:02168 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o texto da letra "m", do inciso  
IV, do art. 17, do projeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização, pelo constante nos  
incisos II e III, do art. 6o, do Anteprojeto da  
Comissão da Ordem Social, do seguinte teor:  
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(reordenando-se as letras referidas):  
"II - não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial;  
III - os empregados de uma integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas;" 
Justificativa: 
Os princípios instituídos nos incisos supracitados foram mutilados, com redação posta em uma única 
letra, a letra “m”, do inciso IV, do art. 18 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, devendo ser restabelecidos os princípios originais. 
Enquanto nos incisos mencionados da Comissão de Ordem Social afirmou-se a unicidade sindical por 
categoria, a unicidade sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias 
diferenciadas nas negociações coletivas, princípios que merecem ter acolhida no texto da Comissão 
de Sistematização a pluralidade sindical, conforme a lei, podendo ser estabelecida a pluralidade a 
nível de categoria e dentro das empresas, como também não se respeitou a especificidade das 
categorias diferenciadas.  
O texto da Comissão de Sistematização além de não corresponder ao aprovado pela Comissão da 
Ordem Social, trará, evidentemente o caos na organização social brasileira, com o pluralismo, apesar 
da possibilidade de representação unitária, mas permitindo sobretudo a organização sindical 
fracionada, em muitas empresas e sem proteção das categorias diferenciadas.  
Parecer:   
   O que a Emenda propõe redunda na adoção do princípio da unidade sindical. Preconizamos a 
pluralidade, como expressão da liberdade sindical.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02169 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o texto da letra "m", do inciso  
IV, do art. 17 do projeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização, pelo constante nos  
incisos II e III, do art. 6o. do Anteprojeto da  
Comissão da Ordem Social, do seguinte teor:  
(reordenando-se as letras referidas):  
"II - não será constituía mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial:  
III - os empregados de uma integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas; " 
Justificativa: 
Os princípios instituídos nos incisos supracitados foram mutilados, com redação posta em uma única 
letra, a letra “m”, do inciso IV, do art. 17 do projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, 
devendo ser restabelecidos os princípios originais. 
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Enquanto nos incisos mencionados da Comissão de Ordem Social afirmou-se a unicidade sindical por 
categoria, a unicidade sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias 
diferenciadas nas negociações coletivas, princípios que merecem ter acolhida no texto da Comissão 
de Sistematização a pluralidade sindical, conforme a lei, podendo ser estabelecida a pluralidade a 
nível de categoria e dentro das empresas, como também não se respeitou a especificidade das 
categorias diferenciadas.  
O texto da Comissão de Sistematização além de não corresponder ao aprovado pela Comissão da 
Ordem Social, trará, evidentemente o caos na organização social brasileira, com o pluralismo, apesar 
da possibilidade de representação unitária, mas permitindo sobretudo a organização sindical 
fracionada, em muitas empresas e sem proteção das categorias diferenciadas.  
Parecer:   
   O que a Emenda propõe redunda na adoção do princípio da unidade sindical. Preconizamos a 
pluralidade, como expressão da liberdade sindical.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02297 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17, inciso IV, alínea "m".  
- Dê-se alínea "m" a redação do artigo 6o.,  
incisos II e III, da Comissão VII. Em  
consequência, acrescenta-se alínea  
"m1 - Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial.  
m2 - Os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas". 
Justificativa: 
As opções feitas pela Comissão da Ordem Social que cuidou dos Direitos dos Trabalhadores e sua 
Organização devem prevalecer sobre eventuais conflitos com disposições de outras Comissões da 
matéria de sua competência.  
Parecer:   
   O que a Emenda propõe redunda na adoção do princípio da unidade sindical. Preconizamos a 
pluralidade, como expressão da liberdade sindical.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02323 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
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art. 17, a expressão "desde que previamente  
acertado com a direção da empresa".  
Art. 17  
IV - O Sindicato  
f) - ao dirigente sindical é garantida a proteção  
necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa. 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas pendencias, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  
Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuações, mas sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa.  
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02338 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA - LETRA "E", INCISO IV,  
ART. 17  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 17 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativas)  
Para  
Art. 17......................................  
IV - O Sindicato  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivo, o sindicato poderá funcionar como  
substituto processual, quer sejam questões  
judiciais ou administrativas, desde que autorizado  
pela Assembleia Geral. 
Justificativa: 
A substituição processual é matéria de relevância significativa e não pode ser decidida apenas no 
âmbito da diretoria da entidade.  
É imprescindível que o assunto seja considerado na parte relacionada aos interesses coletivos da 
categoria e levado à discussão em Assembleia Geral, para que a entidade fique, ou não, autorizada a 
funcionar como substituta processual da categoria que representa.  
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Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesses da categoria está implícita nas finalidades da entidade sindical.  
E a substituição processual é matéria do processo trabalhista, na lei ordinária.  
Somos pela rejeição da Emenda.  
 
   
   EMENDA:02522 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o disposto na letra "m" do item IV do art. 17. 
Justificativa: 
A redação constante desse inciso é incompatível com o princípio da liberdade de associação e 
organização sindical. Adotado um sistema de pluralismo sindical, todas as entidades que integrarem 
uma categoria serão representativas de uma parcela dela, não se podendo excluir esse ou aquele 
segmento, com preconiza o dispositivo. 
Parecer:   
   Tratando-se de sindicatos, torna-se necessário definir uma só representatividade para efeito de 
celebração de contratos coletivos de trabalho do âmbito categorial.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02523 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item IV do art. 17:  
"Art. 17. ..................................  
IV - ........................................  
- não será constituído mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial;  
- os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas." 
Justificativa: 
A emenda objetiva a restabelecer a proposta votada e aprovada, após longos debates, pela 
Comissão da Ordem Social.  
Parecer:   
   Somos favorável a um pluralismo sindical mitigado por algumas medidas exigidas pelas condições 
peculiares do sindicalismo nacional, como as dos dispositivos que garantem a exclusividade de 
representação perante o Poder Público para uma só entidade sindical, quando houver várias da 
mesma categoria e a contribuição sindical, bem como condições para o registro público.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02578 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação á alínea "f" do inciso IV do artigo 17.  
"Art. 17. ..................................  
IV - A Sindicalização  
..................................................  
f) ao dirigente sindical e ao membro de  
associação ou comissão de trabalhadores é  
garantida a proteção necessária ao exercício de  
sua atividade, inclusive o acesso aos locais de  
trabalho na sua base territorial de atuação;  
Justificativa: 
Trata-se, somente, de efetuar correção no Projeto de Constituição, estendendo-se já assegurada ao 
dirigente sindical ao membro de associação ou comissão de trabalhadores. 
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores e  
empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02586 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se como Capítulo III do artigo 17,  
inciso IV letra Q, o seguinte texto.  
"...Empresa, sempre que a introdução do novas  
tecnologias no processo de produção, importar em  
redução..." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores da empresa nos processos decisórios a 
que se refere a alínea "q", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Mas, conforme expusemos no parecer à Emenda 1p09747-9, a matéria é de lei ordinária.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02597 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação à letra "Q", do  
inciso IV, art. 17, título II:  
Artigo 17  
Inciso IV  
Letra Q:  
"É assegurada a participação das organizações  
de trabalhadores nos processos decisórios  
relativos a introdução de novas tecnologias no  
processo de produção". 
Justificativa: 
Esta matéria, embora tenha sido tratada nos substitutivos da comissão VIII, foi restritiva na medida 
em que só assegurada a participação das organizações dos trabalhadores nos processos decisórios 
após a introdução de novas tecnologias no processo de produção.  
A redação proposta e mais abrangente e assegurada a participação das organizações dos 
trabalhadores nos processos decisórios relativos à própria introdução de novas introduções.  
Parecer:   
   A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores da empresa nos processos decisórios a 
que se refere a alínea "q", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Mas, conforme expusemos no parecer à Emenda 1p09747-9, a matéria é de lei ordinária.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02681 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva a alínea "e" do inciso IV do artigo 17  
Dê-se à alínea "e" do inciso IV do art. 17 do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
e) - Poderão as organizações sindicais  
representar os interesses individuais ou coletivos  
da categoria em questões judiciais ou em assuntos  
administrativos, na forma estabelecida em lei". 
Justificativa: 
A legitimação extraordinária (substituição processual), por ser exceção à regra de legitimidade para 
agir daquele que tem o direito ameaçado ou violado, não deve ser dilatada sem importante razão que 
a justifique. Nossa ordem jurídica já prevê diversas hipóteses em que pode o sindicato agir como 
substituto processual. Em outras, não está impedido de representear seus filiados, podendo fazê-lo 
através do competente instrumento de mandato (procuração).  
  Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesses da categoria está implícita nas finalidades da entidade sindical.  
E a substituição processual é matéria do processo trabalhista, na lei ordinária.  
Somos pela rejeição da Emenda.  
 
   
   EMENDA:02682 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à alínea "a" do inciso IV do artigo 17.  
Dê-se à alínea "a" do inciso IV do artigo 17  
do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
a) - É livre a associação profissional ou  
sindical; a sua constituição, registro, a  
representação legal nas convenções coletivas de  
trabalho e as funções delegadas do Poder Público,  
entre elas a de arrecadar contribuições para o seu  
custeio e para a execução de programas de  
interesses das categorias por eles representadas,  
serão regulados em lei". 
Justificativa: 
Os sindicatos e as associações profissionais exercem hoje em dia um papel preponderante na vida 
econômica e social do Brasil.  
Tais entidades exercem funções sociais vitais para o relacionamento empresa. Estado e empregado, 
entre essas funções encontram-se muitas que são o espelho das funções públicas, próprias do 
Estado.  
Assim, nada mais justo, que além do encargo que a eles é dado, também seja delegada a 
arrecadação de contribuições compulsórias por lei instituídas.  
Parecer:   
   A Emenda coincide com o preceito do Projeto no que concerne à liberdade sindical. A proposta de 
que conste a faculdade de fixar a contribuição sindical é que não pode ser aceita na forma como está 
colocada, porque a fixação daquela contribuição deve ser da competência da assembleia geral 
da entidade.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:02777 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Capítulo III  
Art. 17 - Inciso IV - Alínea "m"  
Sugere-se a seguinte redação à referida  
alínea "m":  
m) Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
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A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto, favorável à 
unicidade sindical.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02778 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título II - Capítulo III  
Art. 17 - Inciso IV  
Inserir onde couber:  
- Será obrigatória a contribuição sindical. 
Justificativa: 
Considerando-se que as entidades sindicais têm como incumbência essencial a defesa dos direitos e 
dos legítimos interesses e necessidades das categorias por elas representadas; 
Considerando-se que as entidades sindicais dão atendimento às áreas por elas tuteladas, sejam os 
trabalhadores destas, sindicalizados ou não; 
Considerando-se que não havendo exigência legal quanto à cobrança da contribuição sindical, as 
entidades representativas dos trabalhadores não terão as condições necessárias para desenvolver 
seu trabalho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como sua atuação de luta no 
que se refere aos justos anseios da categoria. 
Considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da contribuição sindical, certamente, 
inúmeros Sindicatos serão compelidos a fechar suas portas, o que parra o trabalhador significará 
perda irreparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.  
Parecer:   
   Consideramos necessário a manutenção da contribuição sindical, para garantir a sobrevivência das 
entidades sindicais, no estágio atual do sindicalismo brasileiro.  
Pela aprovação parcial, subordinada a fixação da contribuição à aprovação a assembleia geral da 
categoria.  
 
   
   EMENDA:02917 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 17, inciso IV.  
Acrescentar a letra "n" a expressão:  
"e aposentados". 
Justificativa: 
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O texto ficaria assim: “é assegurada a participação dos trabalhadores e aposentados, em igualdade 
de representação...” 
Como se vê o desejo desse Constituinte é levar o aposentado brasileiro, em igualdade de condições, 
enquanto se leva o direito ao trabalhador da ativa.  
Em outras palavras, o aposentado tem que participar ao lado do trabalhador ativo em todos os 
setores em que este atue, na defesa dos pontos de vista dos assalariados.  
Parecer:   
   Na democracia representativa não só os trabalhadores mas todo o povo dispõe de órgãos de 
representação, inclusive o legislativo, via dos quais é possível operar uma fiscalização bastante 
eficiente da condução da coisa pública pelos mandatórios, funcionários, etc.  
Além disso, a presença de representantes de segmentos sociais na administração pode perturbar, ao 
invés de agilizar a condução dos negócios.  
Somos pela supressão da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto, razão pela qual a Emenda 
deve ser rejeitada.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02918 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Emenda ao Artigo 17, inciso IV.  
Acrescentar a letra "n" a expressão:  
"aposentados". 
Justificativa: 
O texto ficaria assim: “é assegurada a participação dos trabalhadores e aposentados, em igualdade 
de representação...” 
Como se vê o desejo desse Constituinte é levar o aposentado brasileiro, em igualdade de condições, 
enquanto se leva o direito ao trabalhador da ativa.  
Em outras palavras, o aposentado tem que participar ao lado do trabalhador ativo em todos os 
setores em que este atue, na defesa dos pontos de vista dos assalariados 
Parecer:   
   Na democracia representativa não só os trabalhadores mas todo o povo dispõe de órgãos de 
representação, inclusive o legislativo, via dos quais é possível operar uma fiscalização bastante 
eficiente da condução da coisa pública pelos mandatórios, funcionários, etc.  
Além disso, a presença de representantes de segmentos sociais na administração pode perturbar, ao 
invés de agilizar a condução dos negócios.  
Somos pela supressão da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto, razão pela qual a Emenda 
deve ser rejeitada.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02965 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
art. 17, a expressão "desde que previamente  
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acertado com a direção da empresa".  
Art. 17 ....................................  
IV - O Sindicato  
f) - ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa; 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas pendencias, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  
Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuações, mas sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa.  
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:02970 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - letra "e", inciso IV, art. 17  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 17 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativa) para  
Art. 17 ....................................  
IV - A sindicalização  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos; nos processos de interesse coletivo, o  
sindicato poderá funcionar como substituto  
processual, quer sejam questões judiciais ou  
administrativas, desde que autorizado pela  
Assembleia Geral. 
Justificativa: 
Absolutamente fora da realidade a proibição de trabalho em atividades insalubres ou perigosas.  
O que a Constituição deve garantir é a sistemática atenção por parte das empresas no uso de 
equipamentos que eliminem ou reduzem ao mínimo a insalubridade e a periculosidade.  
O texto aproveita o material do dispositivo modificado, que conflita com o art. 12, inciso IV, letra “c” do 
Anteprojeto. 
Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesses da categoria está implícita nas finalidades da entidade sindical.  
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E a substituição processual é matéria do processo trabalhista, na lei ordinária.  
Somos pela rejeição da Emenda.  
 
   
   EMENDA:03212 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17, inciso IV, alínea "M"  
A alínea "m" do inciso IV do art. 17 do  
projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 17 - ................................. 
IV - ........................................  
m) Se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, terá  
direito à representação perante o Poder Público  
aquele que, comprovadamente, reunir a maior  
parcela percentual da categoria, individualmente  
ou não. 
Justificativa: 
Se o que anteprojeto de Constituição, bem como toda a sociedade civil brasileira, quer é o 
desatrelamento sindical e a transformação das entidades sindicais em organismos representativos 
dos trabalhadores e dos empresários, não é justo nem aceitável que se transfira à lei o poder para 
dizer quem representa mais ou melhor um segmento sindical. Na prática, na verdade, em todo o 
mundo civilizado, representa prioritariamente quem tem, também, maior representatividade. Assim, a 
entidade sindical que reunir maior parcela da categoria representada é que falará em seu nome, 
conceituação que, inclusive motivará aos dirigentes sindicais um trabalho de mobilização mais 
eficiente e uma ação sindical mais voltada e autenticamente coerente com a classe representada.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo adotaremos a norma da alínea "m", do item IV, do artigo 17, do Projeto, mas 
deixando para a lei ordinária a regulamentação do critério para a determinação de qual sindicato 
representará a categoria, entre os vários pretendentes.  
A Emenda propõe que desde a Constituição já fique definida a questão.  
O critério deve ser matéria para a lei ordinária.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03236 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17, inciso IV.  
Acrescente-se ao inciso IV do art. 17 a  
alínea "r" com a seguinte redação:  
"r - a eleição para a escolha dos membros das  
diretorias de Sindicatos, Federações,  
Confederações, representantes sindicais de todos  
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os níveis juízes classistas junto à Justiça do  
Trabalho será realizada em uma só data em todo o  
território nacional, nos termos que a lei dispuser". 
Justificativa: 
Se todas as eleições sindicais acontecerem num só dia em todo o País, estaremos levando a 
coincidência de mandatos para as entidades sindicais e a Justiça trabalhista classista. Com a adoção 
da medida, ampliaremos a efetiva participação dos sindicalizados na vida eleitoral sindical, 
evitaremos que sindicalistas profissionais insistam em ocupar vários cargos ao mesmo tempo, 
democratizamos mais ainda essas eleições e daremos aos sindicatos, federações e confederações 
condições de, na prática trabalharem durante três anos de mandato ininterruptamente, com toda a 
estrutura de poder instalada e em funcionamento.  
Para ajuste dessa norma à situação vigente, bastará que a lei ordinária discipline os mandatos em 
vigor e fixe que, da regulamentação até a entrada em vigor desse dispositivo, os candidatos eleitos se 
submeterão a mandatos menores até que, no dia aprazado, se farão eleições gerais em todos os 
organismos sindicais do País, simultaneamente.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a introdução de matéria de lei ordinária: eleição nacional unificada numa só data, 
nas entidades sindicais.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03311 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "o" do inciso IV do Art. 17 do  
Projeto a seguinte redação:  
"o - nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores,  
com contribuições obrigatórias destes e ou  
empregados, é assegurada a participação de  
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e  
empregadores." 
Justificativa: 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se à tripartite, o que se tomaria numa 
absoluta e iníqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
A exigência, justifica-se, quando houver contribuições impostas por lei o acordo coletivo, que 
coativamente sejam exigíveis. Resguarda-se a livre iniciativa das entidades privadas.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo pretendemos suprimir a norma da alínea "o", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto, para preservação das instituições existentes, cuja eficiência não aconselha a alteração do 
sistema de administração.  
A Emenda, sob nova forma, propugna pela manutenção do dispositivo.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03331 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Substitua-se no anteprojeto:  
Inciso IV, item M, com a seguinte redação:  
"Não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base  
territorial". 
Justificativa: 
Estranhamente, o anteprojeto deixou de incorporar uma solução básica da Comissão de Ordem 
Social – a qual, por disposição do regime interno da Assembleia Nacional Constituinte, competia, 
expressamente, fixar posição em torno da estrutura do movimento sindical. Acresce ainda que essa 
resolução já havia sido, anteriormente, adotada pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a consagração do princípio da unidade sindical.  
Em nosso substitutivo adotamos o princípio do pluralismo, embora mitigado.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03335 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à alínea "q", do inciso IV do art. 17 a seguinte redação:  
Artigo 17  
Inciso IV  
q) É assegurada a participação das  
organizações de trabalhadores nos processos  
decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-  
de-obra e aos programas de reciclagem, prestados  
pela empresa, sempre que a INTRODUÇÃO DE NOVAS  
TECNOLOGIAS NO PRECESSO DE PRODUÇÃO importar em  
redução ou eliminação de trabalho ou ofício. 
Justificativa: 
Tem a finalidade de recompor os termos exatos do princípio, fixado em etapas anteriores do trabalho 
da Constituinte. Na forma em que se apresenta o texto do Anteprojeto da Sistematização fica 
destituído de nexo. 
Parecer:   
   É de lei ordinária a matéria contida na alínea "q", do item IV, do artigo 17, do Projeto, razão pela 
qual temos a intenção de suprimi-la em nosso substitutivo.  
Como a Emenda propõe, sob outra forma, a manutenção do dispositivo, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03373 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Letra "E", inciso IV, art. 17  
Modifique-se a redação da letra "e" do inciso  
IV, do art. 17 ("à entidade sindical incumbe a  
defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituta processual em questões judiciárias ou  
administrativas").  
Para  
Art. 17. ....................................  
IV - A Sindicalização  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos; nos processos de interesse coletivo, o  
sindicato poderá funcionar como substituto  
processual, quer sejam questões judiciais ou  
administrativas, desde que autorizado pela  
Assembleia Geral. 
Justificativa: 
A substituição processual é matéria de relevância significativa e não pode ser decidida apenas no 
âmbito da diretoria da entidade.  
É imprescindível que o assunto seja considerado na parte relacionada aos interesses coletivos da 
categoria e levado à discussão em Assembleia Geral, para que a entidade fique, ou não, autorizada a 
funcionar como substituta processual da categoria que representa.  
Parecer:   
   Na elaboração do nosso substitutivo, explicitada no parecer à Emenda 1p16815/5, pretendemos 
suprimir a norma da alínea "e", do item IV, do artigo 17, do Projeto, que trata de matéria já implícita na 
liberdade sindical ou de direito processual, cujo nível é o da lei ordinária.  
Pela rejeição, porque esta Emenda propõe a manutenção do dispositivo, sob outra redação.  
 
   
   EMENDA:03376 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à letra "f", do inciso IV, do  
art. 17, a expressão "desde que previamente  
acertado com a direção da empresa".  
Art. 17. ....................................  
IV - O Sindicato  
f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação, desde que previamente  
acertado com a direção da empresa; 
Justificativa: 
O poder de mando e comando da empresa deve ser exercido em sua plenitude, sob pena de ficar 
descaracterizado.  
Em consequência, o acesso aos locais de trabalho deve ser precedido de autorização, pois entende-
se que a empresa tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas pendencias, 
principalmente de estranhos à relação de trabalho.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 172  

 

Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sindical acesso aos locais de trabalho de sua base 
territorial de atuações, mas sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empresa.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo pretendemos suprimir a norma da alínea "f", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto, que contém matéria de lei ordinária.  
A Emenda propõe sua manutenção, sob outra redação.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03549 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO II  
CAPÍTULO III  
No art. 17, IV, dê-se a seguinte redação à ALÍNEA A:  
É reconhecido o direito de associação  
profissional ou sindical, cujas condições de  
registro, funcionamento e representação a lei  
estabelecerá. 
Justificativa: 
A forma usada no texto do Anteprojeto não parece correta. Pode transcrever dela que apenas garante 
a liberdade de formação de sindicatos. O que se quer assegurar claramente, é o direito de 
associação profissional.  
Parecer:   
   Conforme manifestamos no parecer à Emenda 1p16815/5, o reconhecimento do direito de 
associação profissional ou sindical é contemplado numa forma idêntica à da Emenda, sem 
referência ao funcionamento das entidades.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03552 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO II  
CAPÍTULO III  
No art. 17, IV, na alínea e, onde se diz  
"defesa dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos" - diga-se:  
- defesa dos direitos e interesses gerais da  
categoria profissional ou iniciativa dos seus  
associados. 
Justificativa: 
Com a emenda se determina a categoria defendida, que é a profissional, e se evita confusão entre 
direitos e interesses gerais dela e os individuais de seus associados.  
Parecer:   
   Na elaboração do nosso substitutivo, explicitada no parecer à Emenda 1p16815/5, pretendemos 
suprimir a norma da alínea "e", do item IV, do artigo 17, do Projeto, que trata de matéria já implícita na 
liberdade sindical ou de direito processual, cujo nível é o da lei ordinária.  
Pela rejeição, porque esta Emenda propõe a manutenção do dispositivo, sob outra redação.  
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   EMENDA:03615 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Título II - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Emenda Substitutiva  
Capítulo III - Dos direitos Coletivos  
Inciso IV - A Sindicalização  
Art. 17  
Alínea m - Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial. 
Justificativa: 
Restabelece-se texto da Comissão da Ordem Social.  
A unicidade sindical é um dos raros legados positivos da nossa contraditória história sindical.  
Esta Assembleia Nacional Constituinte não pode, em nome de um liberalismo inconsequente, 
contribuir para a divisão da classe operária brasileira. Não pode ANC servir aos interesses do grande 
capital que pretende estimular pulverização do movimento sindical brasileiro.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a consagração do princípio da unidade sindical.  
Em nosso substitutivo adotamos o princípio do pluralismo, embora mitigado.  
Pela rejeição.  
 
   EMENDA:03691 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Dê-se à alínea "m" do item IV do Art. 17, a  
seguinte redação:  
"m) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial". 
Justificativa: 
A unicidade ou não do movimento sindical é questão de princípio e divide concepções excludentes de 
sindicalismo. Há, de um lado, que considere, como o Anteprojeto da Sistematização, não caber 
restrição à liberdade de organização sindical; o trabalhador deve decidir, em cada caso, da 
conveniência de ser representado por um ou mais sindicatos.  
Somos de opinião oposta. Consideramos que a autorização constitucional à pluralidade não 
constituiria mais que forma de propiciar a divisão, e o consequente enfraquecimento do movimento 
sindical.  
Objetiva-se frequentemente, que o trabalhador, cônscio de seus interesses, forjaria a unidade na 
prática, prescindindo da garantia legal. O argumento omite o fato de que a consciência dos próprios 
interesses e, principalmente, a possibilidade de fazê-los valer não se encontram equanimemente 
distribuídos em nossa sociedade. Pelo contrário, vivemos numa sociedade conflitiva, em que o 
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trabalhador ocupa posição subordinada, que o torna vulnerável à tentativas de manipulação e divisão, 
de inspiração externa a ele.  
Não é outra a razão pela qual nos países em que a pluralidade é fato, os diversos sindicatos 
necessitam décadas de embates para esboçar uma prática conjunta.  
A nosso ver, a pluralidade sindical responde à ideia de ser o sindicato instrumento de satisfação de 
interesses individuais. Nessa concepção, nada mais lógico que indivíduos insatisfeitos criem tantos 
outros sindicatos quanto desejarem. Nossa visão, pelo contrário, é a do sindicato que defende 
interesses coletivos, que não podem ser postos em riscos por motivações individuais.  
Estas as razões por que propomos a restauração no Anteprojeto, do texto da Comissão da Ordem 
Social. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a consagração do princípio da unidade sindical.  
Em nosso substitutivo adotamos o princípio do pluralismo, embora mitigado.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03787 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à alínea "m", do inciso IV, do artigo  
17 do projeto a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
m) se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente um  
terá direito à representação perante o Poder  
Público, conforme a lei, salvo nos casos dos  
segmentos categoriais que já estejam enquadrados  
em entidades sindicais reconhecidas". 
Justificativa: 
A questão de representação das categorias profissionais diferenciadas ou das profissionais liberais, 
não estará definida na alínea “m”, do inciso IV, do artigo 17, do atual projeto de Constituição, se não 
houver a garantia de que não poderão ser afastadas da representação as categorias já 
regulamentadas por lei. 
Como se vê, o conteúdo da aludida “m”, quando determina um único segmento categorial de 
representação, não, especificando no regime de pluralidade sindical contido no esboço em evidencia, 
sem a ressalva do direito dessas categorias garantidas pela legislação vigente, poderá isto causar 
profundo problema de interpretação.  
Por outro lado, a manutenção da alínea “m”, como está redigida conflita frontalmente com os demais 
dispositivos da Constituição relativa à igualdade de todos perante a lei. 
Vê-se, desde logo, que um sindicato constituído, nos termos da lei, como representante de sua 
categoria, estará em condição de representar pior em relação a outro sindicato igualmente criado pela 
forma legal que perde aí o direito de representar em função disto.  
Ademais, a diferenciação categorial, com conteúdo diverso impede que um sindicato, eventualmente, 
majoritário represente adequadamente interesses de sindicato minoritário, cujos direitos 
especificamente são distantemente diferentes.  
Por fim, no relatório da Comissão da ORDEM SOCIAL, inciso III do artigo 6°, em matéria idêntica, lá 
estava claramente assegurado o direito das categorias diferenciadas, a saber: 
“artigo 6° (DA ORDEM SOCIAL) 
................................................................................................................................................................ 
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III – Os empregados de uma mesma empresa integrarão um mesmo sindicato, constituído segundo o 
ramo de produção ou a atividade da empresa, garantida a representação dos sindicatos das 
categorias diferenciadas nas negociações coletivas.” 
Por isso mesmo, se justifica a compatibilização em lide que deverá estar contida na alínea “m”, do 
inciso IV, do artigo 18, relativa ao anteprojeto de Constituição, para preservar um direito adquirido 
ante a Constituição vigente.  
Parecer:   
   Aproveitamos, em nosso substitutivo, na sua integralidade, a norma da alínea "m", do item IV, do 
artigo 17, do Projeto, para assegurar a representação de alguma entidade sindical na celebração de 
acordos coletivos de trabalho e na oficialização de outros instrumentos, evitando a disputa entre 
diversas entidades da mesma categoria.  
A Emenda propõe o reconhecimento automático da entidade já existente, o que pode significar 
privilégio.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03811 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Título II, art. 17, inciso IV, a  
letra q: "... sempre que...." o seguinte  
texto: "a introdução de novas tecnologias no  
processo de produção".  
A redação é a que segue:  
Artigo 17 - Inciso IV - Letra q: "É  
assegurada a participação das organizações de  
trabalhadores nos processos decisórios relativos  
ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas  
de reciclagem, prestados pela empresa, sempre que  
a introdução de novas tecnologias no processo de  
produção importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício". 
Justificativa: 
Reintroduz, como emenda a alínea r do item IV do art. 18 do Anteprojeto. 
A transcrição desta matéria, que constava nos substitutivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na 
medida em que o texto se propõe incluir aqui constava no “caput” do artigo correspondente. O texto 
transcrito, por este motivo, ficou prejudicado no seu teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer 
o princípio constitucional naquele momento estabelecido. 
Parecer:   
   É de lei ordinária a matéria contida na alínea "q", do item IV, do artigo 17, do Projeto, razão pela 
qual temos a intenção de suprimi-la em nosso substitutivo.  
Como a Emenda propõe, sob outra forma, a manutenção do dispositivo, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03813 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título II - Capítulo III  
Art. 17 - Inciso IV - Alínea m  
Sugere-se a seguinte redação à referida  
alínea m:  
m) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a consagração do princípio da unidade sindical.  
Em nosso substitutivo adotamos o princípio do pluralismo, embora mitigado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir a letra "m" do item IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
O condicionamento privativo, de representatividade perante o Poder Público, entre os sindicatos que 
representem o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade de interesse, resultará em 
fragrante contradição com o princípio de plena liberdade sindical, criando privilégios odiosos.  
Parecer:   
   A norma da alínea "m", do item IV, do artigo 17, do Projeto será aproveitada em nosso substitutivo, 
para evitar o conflito de mais de uma entidade sindical representativa do mesmo segmento categorial, 
no momento da celebração de acordos coletivos, etc.  
A Emenda propõe a supressão da norma.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03847 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se à letra "f", do item IV, do artigo 17, a seguinte redação:  
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f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
na sua base territorial de atuação. 
Justificativa: 
Não se pode institucionalizar o direito de qualquer pessoa, por maior que seja sua representatividade, 
ter acesso aos locais de trabalho, invadindo o campo dos direitos inquestionáveis dos dirigentes de 
empresas.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo pretendemos suprimir a norma da alínea "f", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto, que contém matéria de lei ordinária.  
A Emenda propõe sua manutenção, sob outra redação.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03848 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir as letras "p" do item IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria específica de lei ordinária não tem sentido constitucional.  
Parecer:   
   A matéria da alínea "p", do item IV, do artigo 17, do Projeto, realmente, é de lei ordinária.  
Concordamos com a supressão proposta. Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:03861 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "g", do item IV do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria pertinente à lei ordinária e aos estatutos das entidades sindicais. Não é matéria 
constitucional.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo, conservaremos apenas a referência à contribuição sindical, na norma da 
alínea "g", do item IV, do artigo 17, do Projeto, por se tratar de preceito indispensável à sobrevivência 
das entidades sindicais em nosso país.  
A Emenda propõe a supressão da alínea na sua integralidade.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:03872 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se a letra "d", do item IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de caráter estranho à representação sindical, ao qual é deferido a defesa dos 
direitos e interesses de categoria, individuais ou coletivos. Deve ser suprimida porque implica na 
criação de tumulto nos preceitos sindicais, além de conturbar a administração e gerenciamento das 
empresas ou estabelecimentos empresariais.  
Parecer:   
   Na elaboração de nosso substitutivo, também pretendemos suprimir a norma da alínea "d", do item 
IV, do artigo 17, do Projeto, por ser matéria de lei ordinária.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:03939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva da alínea “o” do inciso IV  
do artigo 17 do Projeto.  
Dê-se à alínea o do inciso IV do artigo 17  
do Projeto a seguinte redação:  
"O) Nas entidades públicas de orientação, de  
formação profissional, cultural, recreativas e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite de Governo,  
Trabalhadores e Empregadores". 
Justificativa: 
O tripartismo que na nomenclatura da Organização Internacional do Trabalho-OIT expressa 
repartição igual de responsabilidades entre três partes, é prática saudável quando resulta da 
confluência de forças sociais para a coordenação de objetivos comuns. 
Isso ocorre nas ações públicas, quando o Estado, representante legal dos interesses sociais os mais 
gerais, convoca os principais parceiros sociais pela relevância profissional e econômica e 
coparticipação nas decisões que a ambos afetam. 
No âmbito das entidades privadas, as forças privadas, as forças de participação de terceiros, 
inclusive o Governo, hão de ser ponderadas sob diferente critério, sob pena de “publicitarmos” todas 
as iniciativas, em antagonismos aos principais básicos da ordem econômica e dos direitos e garantias 
individuais reconhecidas no presente Anteprojeto.  
Venturoso o país em que existem muitos entes privados dirigidos aos trabalhadores, assim como à 
infância, aos idosos e à cultura popular.  
Tais entidades deixarão de existir ou já ais existirão, se seus instituidores tiverem de suportar a 
presença de estranhos em sua cogestão.  
O mais formidável paradoxo está em que se os próximos trabalhadores mantem associações 
dirigidas a seus interesses nos planos cultural, recreativo e outros, por força do dispositivo ora 
emendado serão também obrigados a conviver, na gestão de seus empreendimentos, com 
representantes patronais e governamentais.  
A alínea em questão, como redigida, é, portanto, inaceitável. 
Entretanto, considerando a importância da participação da sociedade nas ações governamentais, 
como exaltado no capítulo III, notadamente na alínea n do mesmo inciso IV do Anteprojeto, a 
presente emenda propõe à inclusão da expressão “pública” no texto do dispositivo, que ficaria, assim, 
perfeitamente plausível.  
A não ser deste modo, a norma ora emendada colide frontalmente com os termos dos artigos 306 e 
de seu Inciso II do Anteprojeto, que asseguram a vigência da livre iniciativa e da propriedade privada, 
como fundamentos da ordem econômica.  
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Parecer:   
   Em nosso substitutivo pretendemos suprimir a norma da alínea "o", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto, para preservação das instituições existentes, cuja eficiência não aconselha a alteração do 
sistema de administração.  
A Emenda, sob nova forma, propugna pela manutenção do dispositivo.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:03940 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva da Alínea i do Inciso IV do Artigo 17.  
Suprima-se a alínea "i" do inciso IV do artigo 17. 
Justificativa: 
Os órgãos sindicais são entidades criadas para atender às necessidades dos trabalhadores, que, 
empregados ou desempregados, possuam uma profissão, tenham condições e interesse de exerce-
la, e estejam efetivamente sindicalizados. 
Os aposentados, ou a maioria deles, não têm condições ou interesse de continuar exercendo uma 
profissão, motivo pelo qual não devem possuir o direito à sindicalização e consequente ao voto.  
De outra forma, resta uma pergunta, em que sindicato terão os aposentados direitos a voto? 
Não cabe, pois, o voto dos aposentados em sindicato, quando não estejam eles em atividade, apenas 
usufruindo dos benefícios da aposentadoria.  
Parecer:   
   A norma relativa ao voto dos aposentados nas eleições sindicais, contida na alínea "i", do item IV, 
do artigo 17, do Projeto, não figurará em nosso substitutivo.  
A matéria é própria dos estatutos dos sindicatos.  
Como a emenda propõe a supressão da mencionada alínea, somos pela aprovação.  
   
   EMENDA:03941 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva à alínea m do inciso IV do art. 17.  
Dê-se à alínea m do inciso IV do art. 17 a  
seguinte redação:  
"m) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica em cada base territorial". 
Justificativa: 
A emenda objetiva restabelecer dispositivo integrante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, 
perfeitamente compatível com as demais disposições capituladas.  
Em seu lugar, o presente Anteprojeto estabeleceu mecanismo assegurador da exclusividade da 
representação sindical muito mais complexo, a aponto de socorrer-se da lei ordinária, o que não 
impediria, na prática, contendas intermináveis, em prejuízo dos associados sindicais de boa-fé.  
O sistema da representação sindical unitário, indevidamente excluído do texto do presente 
Anteprojeto, de modo algum é incompatível com a liberdade sindical, e proporciona condições muito 
mais favoráveis á organização social duradoura.  
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Se em cada base territorial puder existir uma única organização sindical representativa de 
determinada categoria, a desejável disputa democrática visará o controle diretivo de tais entidades, 
como, aliás frequentemente já acontece na ainda incipiente vida associativa sindical brasileira.  
Prevalecendo a emenda que estabelece o princípio eleito pela Comissão Temática, torna-se 
despiciendo o dispositivo substituído.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a consagração do princípio da unidade sindical.  
Em nosso substitutivo adotamos o princípio do pluralismo, embora mitigado.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:04002 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 17, do projeto.  
Art. 1o. - Dê-se à alínea "q", do inciso IV  
nova redação e acrescente-se ao mesmo inciso da  
alínea "r".  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
q - é assegurada a participação das  
organizações de trabalhadores nos processos  
decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-  
de-obra e aos programas de reciclagem, prestados  
pela empresa, sempre que a introdução de novas  
tecnologias no processo produtivo resultar em  
redução ou eliminação de postos de trabalho ou  
ofício.  
r - é assegurada aos trabalhadores  
participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica". 
Justificativa: 
Com relação à letra “q”, a presente emenda objetiva a manutenção integral do texto aprovado na 
Comissão temática assim como a letra “r”, ora sugerida, restabelece, também, decisão aprovada por 
aquele mesmo plenário. 
Parecer:   
   O tipo de participação dos trabalhadores na administração das empresas, instituído na alínea "q", 
do item IV, do artigo 17, do Projeto, se tiver de ser adotado, é da competência do legislador ordinário.  
Por isso afastamos a norma daquela alínea de nosso substitutivo.  
Como a Emenda é pela manutenção dele, somos por sua rejeição.  
 
   
   EMENDA:04045 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DO RELATOR  
Suprima-se, da alínea "p", do item IV, do  
art. 17, as expressões:  
"a Justiça do Trabalho poderá estabelecer normas e." 
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Justificativa: 
Essa competência já está no art. 218, § 3° do Anteprojeto. Ademais, a alínea “q” consta do elenco 
das competências e dos direitos reservados aos sindicatos e às associações profissionais, não 
havendo, assim, razão para a alusão, aí, da competência normativa da Justiça do Trabalho.  
Parecer:   
   O poder normativo da Justiça do Trabalho não deve constar do capítulo que trata da organização 
sindical, e sim daquele que estrutura o Poder Judiciário.  
E o âmbito de abrangência dos acordos coletivos de trabalho deve ser objeto de lei ordinária.  
Daí que afastamos a primeira matéria do presente capítulo e rejeitamos a segunda.  
Pela aprovação, já que a Emenda propõe a mesma coisa. 
   
   EMENDA:04111 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, INCISO IV, ALÍNEA F  
A alínea "f" do inciso IV do art. 17 do  
anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 17 ....................................  
IV - ........................................  
f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade. 
Justificativa: 
Ao assegurar aos dirigentes sindicais, no exercício de sua atividade, acesso aos locais de trabalho na 
base territorial de atuações, o texto, sem sucesso, tenta corrigir uma das distorções do sindicalismo 
único por categoria.  
O problema deve ser solucionado com a adoção da liberdade sindical que permite a organização da 
representação dos trabalhadores em nível interno da empresa.  
Parecer:   
   Entendemos que a proteção legal à atividade do dirigente sindical decorre da liberdade de 
associação profissional ou sindical. E cabe à lei regulamentá-la.  
Por essa razão temos a intenção de excluir de nosso substitutivo a norma da alínea "f", do item IV, do 
artigo 17, do Projeto.  
Como a Emenda propugna pela manutenção do dispositivo, embora  
sob outra redação, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:04299 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Alínea "e", inciso IV do Art. 17  
Suprima-se do Projeto:  
a) - A alínea "e", inciso IV do art. 17 
Justificativa: 
Tecnicamente não cabe à Constituição definir as funções de um Sindicato, bastando garantir a sua 
livre organização, constituição, administração e associação. O mais é matéria de lei ordinária.  
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A proposta de “substituição processual em questões judiciais e administrativas” letra “e” do 
anteprojeto, cria um princípio constitucional desmedido e perigosamente amplo. Fere a liberdade que 
o indivíduo tem de exercitar os seus direitos próprios e inerentes. O sindicato, de maneira anômala e 
arbitrária, poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interessado.  
Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesses, individuais ou coletivos, da categoria, está implícita na liberdade 
de associação profissional ou sindical.  
E a substituição processual é matéria da lei ordinária.  
Essa a razão pela qual excluiremos do substitutivo a norma da alínea "e", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto.  
A presente Emenda pede tal supressão.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:04338 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17.  
Suprimam-se as letras e, f, g, i, l, m, n, o, p, q, e r do inciso IV do art. 17. 
Justificativa: 
As letras e, g, i, são da laçada de estatuto de sindicato.  
A letra m atenta contra o direito de livre organização. 
As demais letras são da esfera regulamentar, típica de um sindicalismo paternalista e depende e no 
entanto voltando para a atividade política e não sindical.  
Parecer:   
   Quais as normas que aproveitamos ou não, entre as contidas no item IV, do artigo 17, do Projeto, 
está definido no parecer à Emenda 1p16815/5.  
A Emenda presente pretende suprimir as normas das alíneas e, f, g, i, l, m, n, o, p, q, do mencionado 
inciso.  
Com algumas dessas supressões concordamos, conforme exposto no parecer citado. Com outras 
não.  
Assim, somos pela aprovação parcial.  
 
 
   EMENDA:04357 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 17  
Dê-se à letra "r" do inciso IV, do artigo 17,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"R) é assegurada a participação de  
representantes dos empregados da empresa nos  
processos decisórios relativos ao reaproveitamento  
de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,  
sempre que importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício;" 
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Justificativa: 
A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais) representante (s) da categoria, a fim de 
participar do processo decisório atinente a questões de aproveitamento e reciclagem de mão de obra, 
é fundamental. É uma forma legítima de participação ao lado do empregador, seja setor público, seja 
setor privado. 
Parecer:   
   A Emenda faz referência à alínea "r", mas a matéria nela tratada está na alínea "q", do item IV, do 
Art. 17, do Projeto.  
A participação dos trabalhadores na administração da empresa é matéria de lei ordinária, pelo que 
suprimimos a alínea mencionada, em nosso Substitutivo.  
Como a Emenda é pela sua manutenção, com outra redação, somos por sua rejeição.  
 
   
   EMENDA:04367 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 17  
Dê-se à letra "n", do inciso IV, do artigo  
17, do projeto da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
"n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, que se  
relacionem com seus interesses profissionais,  
sociais, previdenciários, culturais, recreativas,  
de formação profissional e de assistência social;"  
Suprima-se a letra "B", do inciso IV, do  
artigo 17, do projeto da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
As disposições das letras “n” e “p” do inciso IV do artigo 17, do Projeto da Comissão de 
Sistematização, estarão melhor identificadas e consolidadas num único item, evitando-se assim as 
duplicações e superposições desnecessárias a uma futura Constituição. Acrescente-se que nessa 
consolidação proposta, os trabalhadores continuam com todas as conquistas inicialmente 
apresentadas nas letras “n” e “o”. 
Parecer:   
   A participação dos trabalhadores, junto com os empregadores, na direção dos órgãos da 
administração pública é matéria da competência do legislador ordinário.  
Por isso não aproveitaremos em nosso substitutivo a norma da alínea "n", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto.  
Mas a Emenda propõe a manutenção desse dispositivo, embora com alteração.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:04416 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 17, Inciso IV, Alínea "o"  
Art. 17 - ..................................  
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............................................  
IV - ........................................  
............................................  
o) Nas entidades de administração pública de  
orientação e formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social, dirigida aos  
trabalhadores, é assegurada a participação  
tripartite de Governo, trabalhadores e empregados,  
na forma da lei. 
Justificativa: 
Não tem cabimento a participação tripartite nas entidades de iniciativa (MCB, IDORT, OCP, etc.). 
Ademais, princípio proposto pelo anteprojeto acabaria por ter efeito contrário, desestimulando 
empresas privadas à criação de entidades aos seus empregados.  
A amplitude da matéria no que respeita às “entidades de administração pública”, pelas suas nuances 
e desdobramentos, remete-se a necessariamente à lei ordinária.  
Parecer:   
   A administração das entidades que promovem a orientação ou a formação profissional, cultural, 
etc., dirigidas aos trabalhadores, é matéria do legislador ordinário.  
Por essa razão não aproveitamos em nosso substitutivo a norma da alínea "o", do item IV, do artigo 
17, do Projeto.  
Como a Emenda preconiza a sua manutenção, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:04431 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Alínea "p" do inciso IV do Art. 17  
Suprima-se do projeto:  
a) - A alínea "p" do inciso IV do art. 17 
Justificativa: 
Matéria deslocada. É da competência da Justiça do Trabalho.  
A Constituição deve assegurar apenas o direito à negociação coletiva e a celebração de convenções 
coletivas de trabalho, como, regra programática, já prevista no inciso XXIII, do art. 14, do anteprojeto. 
A letra “q” proposta pelo anteprojeto retira do Poder Legislativo atribuições que lhe são próprias e 
inerentes. A transferência de atribuições legislativas ao Poder Judiciário é impropria e inadequada, 
além de inibir as negociações coletivas.  
A experiência do “Poder normativo da Justiça do Trabalho “tem se revelado negativa com entraves e 
embaraços para as negociações coletivas e ao desempenho regular da Justiça Especializada do 
Trabalho nas atividades que lhe são próprias. 
A ampliação desmedida dos poderes dos Juízes fere os princípios de certeza e segurança jurídicas. 
Juízes com funções administrativas e legislativas acabarão promovendo uma distorcida justiça 
individualizada para cada caso submetido a julgamento. As partes interessadas no feito jamais 
saberão “a priori” as consequências de seus atos. Como consequência lógica, haverá o descrédito 
das instituições jurídicas.  
Elementos de prova e informação objetivas de especialistas e terceiros são a base só 
“convencimento” da decisão. Permitir Judiciário Trabalhista o arbítrio livre sobre questões de natureza 
econômica e administrativa implica em perigo aumento das responsabilidades dos juízes, 
favorecendo o primado da arbitrariedade, da “ditadura judicial”. Ademais, subverte os mais 
elementares princípios de ordem processual.  
O “poder normativo” ao Judiciário só é concebível nas sociedades sem conflito e sem graves, onde as 
reivindicações das trabalhadoras são decididas pela Justiça do Trabalho.  
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A proposta da Comissão, portanto, conflito e sem greves, onde as reinvindicações dos trabalhadores 
são decididas pela Justiça do Trabalho. A proposta da Comissão, portanto, conflita com a garantia 
constitucional ao direito de greve e com as atribuições especificas fixadas ao Poder Legislativo de 
criação de direitos.  
Parecer:   
   O poder normativo da Justiça do Trabalho não deve constar do capítulo que trata da organização 
sindical, e sim daquele que estrutura o Poder Judiciário.  
E o âmbito de abrangência dos acordos coletivos de trabalho deve ser objeto de lei ordinária.  
Daí que afastamos a primeira matéria do presente capítulo e rejeitamos a segunda.  
Pela aprovação, já que a Emenda propõe a mesma coisa.  
 
   
   EMENDA:04456 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Disposto Emendado: Letra "q" do inciso IV do Art. 17  
Suprima-se do projeto:  
a) - A letra "q" do inciso IV do Art. 17 
Justificativa: 
A matéria não é própria para um texto constitucional.  
A garantia pretendida consagra a ingerência do sindicato na administração da empresa, violando o 
poder diretivo patronal e a garantia constitucional da livre iniciativa. O sindicato passa a ter parceiro 
responsável do risco empresarial.  
Ademais, vai provocar a estagnação tecnológica no País. Há que se compatibilizar o avanço 
tecnológico e as necessidades do trabalhador, através de lei ordinário, único instrumento apropriado 
para captar as nuances desse relacionamento, essencialmente dinâmico e em constante mutação, 
sem prejuízo da humanização das condições de trabalho. 
Nesse passo o texto do anteprojeto conflita com o dinamismo da área e bem assim o incentivo ao seu 
desenvolvimento previsto no Capítulo IX – “Da Ciência e Tecnologia” – Título IX.  
Parecer:   
   Somos pela supressão da norma da línea "q", do item IV, do artigo 17, do Projeto, pelas razões 
apontadas no parecer à Emenda 1p04357/3.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:04466 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
A letra "o" do inciso IV, do art. 17, passa a  
ter a seguinte redação:  
ART. 17 ....................................  
IV ..........................................  
O - "Nas entidades de administração pública  
de orientação e formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social, dirigida aos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 186  

 

trabalhadores, é assegurada a participação  
tripartite de governo, trabalhadores e  
empregadores, na forma da lei." 
Justificativa: 
Não tem cabimento a participação tripartite nas entidades de iniciativa (MCB, IDORT, OCP, etc.). 
Ademais, princípio proposto pelo anteprojeto acabaria por ter efeito contrário, desestimulando 
empresas privadas à criação de entidades aos seus empregados.  
A amplitude da matéria no que respeita às “entidades de administração pública”, pelas suas nuances 
e desdobramentos, remete-se a necessariamente à lei ordinária.  
Parecer:   
   A administração das entidades que promovem a orientação ou a formação profissional,, cultural, 
etc., dirigidas aos trabalhadores, é matéria do legislador ordinário.  
Por essa razão não aproveitamos em nosso substitutivo a norma da alínea "o", do item IV, do artigo 
17, do Projeto.  
Como a Emenda preconiza a sua manutenção, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:04477 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Suprima-se do projeto alínea "e", inciso IV  
do Art. 17. 
Justificativa: 
Tecnicamente não cabe à Constituição definir as funções de um Sindicato, bastando garantir a sua 
livre organização, constituição, administração e associação. O mais é matéria de lei ordinária. 
A proposta de “substituição processual em questões judiciais e administrativas” alínea “e” do 
anteprojeto, cria um princípio constitucional desmedido e perigosamente amplo. Fere a liberdade que 
o indivíduo tem de exercitar os seus direitos próprios e inerentes. O Sindicato, de maneira anômala e 
arbitrária, poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interessado. O princípio 
sugerido favorece manipulações de toda a sorte. 
Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesses, individuais ou coletivos, da categoria, está implícita na liberdade 
de associação profissional ou sindical.  
E a substituição processual é matéria da lei ordinária.  
Essa a razão pela qual excluiremos do substitutivo a norma da alínea "e", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto.  
A presente Emenda pede tal supressão.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:04479 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
A letra "a" do inciso IV do Art. 17 do  
projeto passa a ter a seguinte redação:  
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"É livre a Organização, a Constituição e a  
Administração de entidades sindicais, bem como a  
associação aos sindicatos, observado o disposto em lei." 
Justificativa: 
A Constituição fixa apenas as regras programáticas, o detalhamento é próprio da lei ordinária.  
O texto ora proposto remete ao Congresso Nacional, em fase posterior, os temas próprios do 
exercício da atividade sindical, essencial dinâmico. Também questões sindicais ainda pendentes, 
como a Convenção OIT-87. 
Dessa maneira, o Congresso Nacional terá todo o tempo necessário para analisar, discutir com 
profundidade, as inúmeras nuances, desdobramentos e implicações do exercício da atividade 
sindical.  
Parecer:   
   O que a Emenda propõe será aproveitado, em parte, e com outra redação, no substitutivo.  
A organização, a contribuição e a administração de entidades sindicais estão compreendidas na 
expressão "é livre a associação profissional ou sindical", que adotaremos.  
A associação aos sindicatos estará contida na expressão que consagra a liberdade de filiação e de 
desfiliação.  
E a regulamentação cabe à lei, conforme também entendemos.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:04487 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17  
Suprima-se as letras "c" e "r" do inciso IV,  
do Art. 17 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que regulamenta o exercício da atividade sindical, apropriada, portanto, para a 
legislação ordinária, o que permitirá, ao Congresso Nacional, maior tempo para analisar e decidir com 
profundidade, as inúmeras nuances, desdobramentos e implicações do exercício da atividade 
sindical. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão das alíneas "c" e "q", do item IV, do artigo 17, do Projeto.  
A alínea "c" deve permanecer, para garantir o desatrelamento das entidades sindicais do Poder 
Público.  
A alínea "q" trata de matéria de lei ordinária.  
Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04507 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17  
Suprima-se do projeto a letra "q" do inciso  
IV, do art. 17. 
Justificativa: 
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Matéria deslocada. É da competência da Justiça do Trabalho.  
A Constituição deve assegurar apenas o direito à negociação coletiva e a celebração de convenções 
coletivas de trabalho, como, regra programática, já prevista no inciso XXIII, do art. 14, do anteprojeto. 
A letra “q” proposta pelo anteprojeto retira do Poder Legislativo atribuições que lhe são próprias e 
inerentes. A transferência de atribuições legislativas ao Poder Judiciário é impropria e inadequada, 
além de inibir as negociações coletivas.  
A experiência do “Poder normativo da Justiça do Trabalho “tem se revelado negativa com entraves e 
embaraços para as negociações coletivas e ao desempenho regular da Justiça Especializada do 
Trabalho nas atividades que lhe são próprias. 
A ampliação desmedida dos poderes dos Juízes fere os princípios de certeza e segurança jurídicas. 
Juízes com funções administrativas e legislativas acabarão promovendo uma distorcida justiça 
individualizada para cada caso submetido a julgamento. As partes interessadas no feito jamais 
saberão “a priori” as consequências de seus atos. Como consequência lógica, haverá o descrédito 
das instituições jurídicas.  
Elementos de prova e informação objetivas de especialistas e terceiros são a base só 
“convencimento” da decisão. Permitir Judiciário Trabalhista o arbítrio livre sobre questões de natureza 
econômica e administrativa implica em perigo aumento das responsabilidades dos juízes, 
favorecendo o primado da arbitrariedade, da “ditadura judicial”. Ademais, subverte os mais 
elementares princípios de ordem processual.  
O “poder normativo” ao Judiciário só é concebível nas sociedades sem conflito e sem graves, onde as 
reivindicações das trabalhadoras são decididas pela Justiça do Trabalho.  
A proposta da Comissão, portanto, conflito e sem greves, onde as reinvindicações dos trabalhadores 
são decididas pela Justiça do Trabalho. 
A proposta da Comissão, portanto, conflita com a garantia constitucional ao direito de greve e com as 
atribuições especificas fixadas ao Poder Legislativo de criação de direitos.  
Parecer:   
   Somos favorável à supressão da norma da alínea "q", do item IV, do art. 17, do Projeto, por 
considerarmos que a matéria é de legislação ordinária.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:04510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17  
Suprimam-se do projeto as letras "c" e "g" do  
inciso V do Art. 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que regulamenta os procedimentos de greve, apropriada portanto, para a 
legislação ordinária e não para o texto constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão das alíneas "c" e "g", do item IV, do artigo 17, do Projeto.  
Quanto à primeira proposta, não acatamos, porque julgamos necessário estabelecer expressamente 
um mecanismo de garantia a respeito da continuidade dos serviços essenciais à comunidade, em 
caso de greve.  
Sobre a segunda, estamos de acordo em que se trata de matéria para a lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:04557 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea "d" do item IV, do  
art. 17  
A redação da alínea "d" do item IV, do Art.  
17 passa a ser mesma dada na Comissão da Ordem Social:  
"Art. 18 ....................................  
............................................  
d) Para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por locais de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal, dispensada aos dirigentes sindicais." 
Justificativa: 
Optamos pela redação dada na Comissão da Ordem Social que, a nosso ver, define de forma mais 
explícita a questão das comissões de fábrica e/ou por locais de trabalho.  
Parecer:   
   Eliminamos a norma da alínea "d", do item IV, do artigo 17, do Projeto, porque se trata de matéria 
da lei ordinária.  
Como a Emenda preconiza a manutenção do dispositivo, embora sob outra redação, somos pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:04591 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigo 17, Alíneas A  
e M, Inciso IV.  
As alíneas A e M ficam consubstanciadas em um  
único dispositivo, dado pela Comissão da Ordem  
Social e, em consequência, o artigo 18 fica  
acrescido de mais um dispositivo, estabelecendo-se  
nova remuneração:  
"Art. 17 ....................................  
a) Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial;  
(...) Os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo da  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas." 
Justificativa: 
Optamos pela redação dada na Comissão da Ordem Social, aprovada por unanimidade, que 
assegura a unicidade sindical, daí a modificação. Acreditamos que a adequação dos anteprojetos 
deve obedecer ao que foi deliberado na comissão específica. As alíneas constantes no Anteprojeto 
desta Comissão dispõem exatamente sobre o contrário, ou seja, admitem a pluralidade sindical.  
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Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical. Adotamos, entretanto, o pluralismo mitigado.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:04725 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Inclua-se no Título II - Capítulo III, art.  
17, inciso IV, letra "g", após "... sempre que..."  
o seguinte texto: "a introdução de novas  
tecnologias no processo de produção".  
A redação é a que segue:  
Artigo 17 - Inciso IV - Letra "g": "É  
assegurada a participação das organizações de  
trabalhadores nos processos decisórios relativos  
ao reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas  
de reciclagem, prestados pela empresa, sempre que  
a introdução de novas tecnologias no processo de  
produção importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício". 
Justificativa: 
A transcrição desta matéria, que constava nos substitutivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na 
medida em que o texto que se propõe incluir aqui constava no “caput” do artigo correspondente. O 
texto transcrito, por este motivo, ficou prejudicado no seu teor. Esta emenda visa tão somente 
restabelecer o princípio constitucional naquele momento estabelecido.  
Parecer:   
   O tipo de participação dos trabalhadores na administração das empresas, instituído na alínea "q", 
do item IV, do artigo 17, do Projeto, se tiver de ser adotado, é da competência do legislador ordinário.  
Por isso afastamos a norma daquela alínea de nosso substitutivo.  
Como a Emenda é pela manutenção dele, somos por sua rejeição.  
 
   
   EMENDA:04728 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 17  
Fica alterado o artigo 17, item IV do  
projeto, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 17 ...........................  
IV - O SINDICATO  
a) é plena a liberdade de organização,  
constituição e administração de entidades  
sindicais para a representação e defesa dos  
interesses das categorias econômicas e  
profissionais, inclusive dos servidores públicos civis;  
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b) não será constituída mais de uma entidade  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria econômica ou profissional, em cada base  
territorial;  
c) os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
sua representação nas negociações coletivas;  
d) a lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicato;  
e) é vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização e funcionamento dos  
sindicatos;  
f) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais e  
coletivos, inclusive como substituta processual em  
questões judiciárias ou administrativas;  
g) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial;  
h) as entidades sindicais poderão organizar  
comissão por local de trabalho, garantida aos seus  
integrantes a mesma proteção legal dispensada aos  
dirigentes sindicais;  
i) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleição para os órgãos diretivos e de  
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que poderá ser  
descontada em folha, para custeio das atividades  
das organizações sindicais;  
j) as organizações sindicais, de qualquer  
grau, podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais;  
l) os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais;  
m) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação;  
n) os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei;  
o) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, bem como  
em empresas concessionárias de serviços públicos,  
onde seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação;  
p) a escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores;  
q) nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativa, de assistência  
social dirigidas aos trabalhadores, é assegurada a  
participação tripartite de Governo, trabalhadores  
e empregadores;  
r) a Justiça do Trabalho poderá estabelecer  
normas e as entidades sindicais poderão celebrar  
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acordos sobre tudo que não contravenha às  
disposições e normas de proteção ao trabalho;  
s) é assegurada a participação das  
organizações de trabalhadores nos processos  
decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-  
de-obra e aos programas de reciclagem, prestados  
pela empresa, sempre que importar em redução ou  
eliminação de postos de trabalho ou ofício. 
Justificativa 
         A presente emenda sistematiza e compatibiliza matéria aprovada nas Comissões n°s 1 e 6, 
eliminando       conflitos através de um trabalho de mediação entre as disposições das duas citadas 
comissões, conforme abaixo discriminado: 
A alínea “a” compatibiliza o art. 4°, inciso IV, alínea “a” da Comissão 1, com o art. 6° “caput” da 
Comissão V; 
A alínea “b” é obrigatório do art. 6°, inciso II, da Comissão 7; 
A alínea “c” é originário do art. 5°, inciso III, da Comissão 7;  
A alínea “d” é originário do art. 4º inciso IV, alínea “b”, da Comissão 1; 
A alínea “e” originário do art. 4º, inciso IV, alínea “c” da Comissão 1, com o art. 6º, inciso V, da 
Comissão 7; 
A alínea “g” é originário do art. 7º “caput”, da Comissão 7; 
A alínea “g” é originário do art. 7º, § 2° e art. 8°, da Comissão 7; 
A alínea “h” é originário do art. 7°, § 1°, da Comissão 7; 
A alínea “i” é originário do art. 6°, § 1°, da Comissão 7;  
A alínea “j” é originário do art. 6°, inciso I, da Comissão 7; 
A alínea “l” é originário do art. 4°, inciso IV, alínea “f”, da Comissão 1; 
A alínea “m” é originário do art. 4º, inciso IV, alínea “f” da Comissão 1; 
A alínea “n” é originário do art. 4º, inciso IV, alínea “h”, da Comissão 1; 
A alínea “o” é originário do art. 9°, “c”, da Comissão 7; 
A alínea  “p” é originário do art. 9°, § único, da Comissão 7; 
A alínea “q” é originário do art. 10 “caput”, da Comissão 7; 
A alínea “r” é originário do art. 11 “caput”, da Comissão 7; 
A alínea “s” é originário do art. 31 “caput”, inciso II, da Comissão 9. 
Parecer:   
   A Emenda propõe um conjunto de normas sobre a organização sindical.  
Algumas delas acham-se contempladas na normatização que demos à matéria, conforme explicitado 
no parecer à Emenda 1p16815/5.  
Outras são discrepantes, principalmente as que consagram a unicidade sindical.  
Assim, somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:04741 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva a alínea "f" do inciso IV do Art. 17  
Dê-se à alínea "f" do inciso IV do art. 17 do  
Projeto a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
f) - os sindicatos de categorias  
profissionais poderão estabelecer, em convenção ou  
acordo coletivo, o direito de acesso aos locais  
de trabalho de seus representantes, dentro de sua  
base territorial." 
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Justificativa: 
A proposta impositiva do Substitutivo, data vênia, representa intervenção na propriedade privada, por 
outra entidade privada.  
A fiscalização não cabe aos sindicatos, mas aos servidores públicos investidos deste poder, seja na 
área do trabalho, na previdência, dos tributos, de obras, etc. 
Os sindicatos, na defesa e coordenação dos interesses da categoria já têm a faculdade de se dirigir 
às autoridades administrativas para denunciar a existência de irregularidades, e a estas então caberá 
a fiscalização que, constatando-as, imporá as penalidades previstas na lei. De resto, o direito de 
notificar a existência de irregularidades, inerente às prerrogativas dos organismos sindicais, está 
consagrado no parágrafo 3° do mesmo artigo. 
Assim, o que se deve é estimular as partes interessadas, quando assim lhes convier, a estabelecer o 
direito de acesso aos locais de trabalho.  
Parecer:   
   Entendemos que a proteção legal à atividade do dirigente sindical decorre da liberdade de 
associação profissional ou sindical. E cabe à lei regulamentá-la.  
Por essa razão temos a intenção de excluir de nosso substitutivo a norma da alínea "f", do item IV, do 
artigo 17, do Projeto.  
Como a Emenda propugna pela manutenção do dispositivo, embora sob outra redação, somos pela 
rejeição.  
 
   
   EMENDA:04742 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva as Alíneas Q e R do Item IV do Art. 18  
Dê-se às alíneas q e r do item IV do art.  
17 do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 17. - ................................  
IV - ........................................  
q) - As entidades sindicais poderão  
estabelecer, em convenções e acordos coletivos,  
cláusulas que não contrariem as disposições de  
proteção ao trabalho.  
r) - A lei, as convenções e acordos coletivos  
de trabalho, somente concederão aos trabalhadores  
novos direitos, na proporção do incremento da  
produção e da produtividade das empresas." 
Justificativa: 
Recente Congresso sobre Direito Coletivo do Trabalho, realizado em São Paulo sob o patrocínio da 
LTR, conclui pela supressão do Poder Normativo da Justiça do Trabalho, não se justificado a 
dilatação de um poder que não deve existir. Esse poder sufoca a negociação coletiva direta entre as 
partes interessadas. O que existir é meditação e arbitragem quando houver impasse na negociação. 
Por fim, buscou-se subordinar a evolução social ao incremento da produção e da produtividade das 
empresas, de modo a assegurar o necessário e indispensável equilíbrio como condição primordial 
para manutenção de empregos, a geração de novos e a melhoria social do trabalhador.  
Parecer:   
   A norma proposta nesta Emenda, para alínea "q", do item IV, do artigo 17, do Projeto, está implícita 
na liberdade de associação profissional ou sindical, a qual subentende a representatividade para a 
celebração ajustes coletivos. Obviamente não poderão eles contrariar as normas de proteção ao 
trabalho.  
Quanto à redação proposta para a alínea "r" do mesmo inciso mencionado, é matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição.  
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   EMENDA:04823 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 17, Item IV, letra "L"  
Suprima-se do artigo 17, item IV, letra "L", a expressão:  
"Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei". 
Justificativa: 
A permissão aos Sindicatos de terem acesso aos meios de comunicação social, escrita no 
anteprojeto de constituição, a nosso ver não se aplica necessariamente à Constituição Federal que 
pretende tornar livre e democrática a sociedade brasileira. Os sindicatos já têm livre acesso aos 
meios de comunicação social, portanto dispensável a escrituração deste artigo na Constituição. 
Parecer:   
   O acesso aos meios de comunicação por parte dos sindicatos deve exercer-se pelos canais 
comuns a todas as demais associações, o que é regulado na lei ordinária.  
Assim, a supressão da norma da alínea "l", do item IV, do artigo 17, do Projeto, procede e é o que 
faremos no substitutivo.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:04891 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o teor das alíneas "a" a "m", do  
inciso IV, do art. 17, do anteprojeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, pelos  
textos dos artigos 6o., 7o. e 8o. do anteprojeto  
da Comissão da Ordem Social, reordenando-se a  
alíneas seguintes, como couber, ficando a redação  
com as seguintes adaptações, para manter a  
uniformidade do texto:  
"Art. 17. ..................................  
IV - O Sindicato  
a) é livre a organização, constituição e  
administração de entidades sindicais, bem como a  
associação aos sindicatos;  
b) a Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação, aprovar o seu estatuto, e fixar a  
contribuição da categoria, descontada em folha,  
para custeio das atividades da entidade;  
c) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
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econômica, em cada base territorial;  
d) os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas;  
e) as organizações sindicais, de qualquer  
grau, podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais;  
f) é vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
g) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais  
ou coletivos, inclusive como substitutivo  
processual em questões judiciárias ou  
administrativas;  
h) para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais;  
i) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade;" 
Justificativa 
Não tem sentido lógico que a Comissão de Sistematização tenha optado pela redação dada pela 
Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem em seu Anteprojeto, quando a 
Comissão da Ordem Social, com responsabilidade especifica de disciplinar a questão da organização 
sindical dispõe sobre a meteria.  
Não se pode desconsiderar que a COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL tinha competência especifica 
sobre a questão da organização sindical, enquanto a Comissão da Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher não tinha tal competência.  
Verifica-se que o eminente Relator da Comissão de sistematização optou em relegar a segundo plano 
o texto da Comissão que tinha competência especifica para disciplinar a matéria para optar pelo 
mérito disposto por outra Comissão, buscando atender a princípio de organização sindical que tem 
merecido o repudio de toda a organização sindical, com o esfacelamento e pulverização das 
organizações existentes e com a asfixia econômica do movimento sindical.  
A Comissão da Ordem Social aprovou texto garantindo a unicidade sindical eficazes de manutenção 
do movimento sindical.  
Veja-se, quanto ao segundo ponto, que enquanto a Comissão da Ordem Social dispôs: 
“a Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, competindo-lhe deliberar 
sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de 
representação; aprovar o seu estatuto; fixar a contribuição da categoria, descoberta em folha, para o 
custeio da atividades da entidades;” 
A Comissão de Sistematização, adotando parcialmente texto da Comissão de Soberania e dos 
Direitos do Homem e da Mulher, fixou: 
“a Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, competindo-lhe deliberar 
sobre sai constituição, organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de representação; 
aprovar o seu estatuto; e fixar a contribuição da categoria, que poderá ser descontada em folha, 
mediante autorização por escrito do interessado;” (grifou-se). 
Como se vê, a Comissão de Sistematização optou por uma fórmula distinta da aprovada pela 
Comissão da Ordem Social, que tinha competência específica sobre a matéria, deixando as 
entidades sindicais desprotegidas constitucionalmente no que diz respeito aos meios de custeio das 
atividades.  
As entidades sindicais dependeriam da autorização expressa por escrito de cada membro da 
categoria para o desconto a favor do Sindicato. Grandes Sindicatos, com mais de 100.000 integrantes 
na categoria jamais poderão manter suas atividades, pois é impossível materialmente se buscar o 
apoio de cada integrante da categoria. 
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Nos pequenos sindicatos, que congregam normalmente empregados de empresas pequenas, estes 
sofrerão, certamente, pressões para não contribuírem para suas entidades de classe.  
Pretender-se que trabalhadores rurais, que vivem em condições sub-humanas, venham autorizar por 
escrito desconto a favor da entidade sindical, é mais do que se pretender tripudiar sobre as condições 
de miséria em que vivem e as dificuldades de suas entidades sindicais; é, certamente, um ato de 
tentativa de se aniquilar o movimento sindical rural. 
Não se pode esquecer que os trabalhadores rurais e seus dirigentes sindicais estão sujeitos a 
pressões que chegam ao assassinato.  
Os demais dispositivos sobre a organização sindical da Comissão da Ordem Social foram adotados, 
como os acima mencionados, depois de ouvidas as principais entidades sindicais do país. 
Parecer:   
   As normas sobre organização sindical que deliberamos colocar em nosso substitutivo, são as que 
foram enunciadas no parecer à Emenda 1p16815/5.  
Esta Emenda harmoniza-se com aquelas normas em alguns pontos e acha-se em dissonância 
relativamente a outros, principalmente quanto à unicidade sindical.  
Assim, somos por sua aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:05136 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa (ao Anteprojeto do Relator)  
Deslocar o conteúdo da alínea n a p, inc. IV,  
do art. 17 para o capítulo VIII, do Título IV (ou  
para onde couber). 
Justificativa: 
Considerando que a sindicalização é livre (art. 18, IV, a) não há porque manter a participação dos 
trabalhadores, prevista nos dispositivos sob proposta de deslocamento, entre as regras aplicáveis aos 
sindicatos.  
Parecer:   
   As alíneas citadas na Emenda não figuração no Substitutivo por força da aprovação de Emendas 
supressivas de seus preceitos. 
   
   EMENDA:05179 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17, inciso IV, item "d".  
Suprima-se o item "d", do inciso IV do art.  
18, do Anteprojeto de Constituição: "é igualmente  
livre a organização de associações ou comissões de  
trabalhadores no seio das empresas e  
estabelecimentos empresariais, ainda que sem  
filiação sindical. 
Justificativa: 
Ainda que seja admissível a organização de comissões de trabalhadores para tratar de assuntos 
específicos e bem determinados (a exemplo do que já ocorre com as Comissões Internas de 
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Prevenção de Acedentes, as CIPAS), não se concebe que isto se faça indiscriminadamente, a na 
própria Constituição, a pretexto de objetivos vagos ou mal definidos.  
Além disto, inovações como a constante do texto do substitutivo devem surgir não pela iniciativa de 
um Estado protetor, aliás, em crise, mas como resultado da prática da polícia da convenção coletivas, 
nele incrementada com ênfase.  
Os avanços sociais só se apresentam reais e harmônicos, quando provenientes da força germinadora 
dos próprios interessados, e não quando criadas artificialmente e paternalisticamente pelo Estado. 
Por outro lado, não há que se perder de vista que inovações como esta, implicando interferência do 
trabalhador na vida da empresa, sendo matéria apta a acarretar profundas alterações na estrutura 
social do país, não deve, de fato, resultar de imposições estatais, mas de negociação entre os 
parceiros sociais.  
Parecer:   
   Também optamos pela supressão da alínea referida na Emenda, em nosso substitutivo.  
Somos pela aprovação.  
 
   EMENDA:05201 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO II - CAPÍTULO III  
Art. 17 - Inciso IV - Alínea M  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO À REFERIDA ALÍNEA M:  
M) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Esta emenda é de recomendação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversos 
do Paraná e da Ass. Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos.  
Parecer:   
   A Emenda consagra o princípio da unicidade sindical. Nosso substitutivo opta pelo pluralismo, 
embora mitigado.  
Assim, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:05288 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR:  
ARTIGO 17, INCISO IV, Letra l, em sua totalidade. 
Justificativa: 
A exclusão proposta é de toda a letra l, que diz: 
- Os Sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei.  
O que está claro no texto proposto é que a Constituição assegurará espaço em jornais, revistas, 
rádios e televisões aos Sindicatos, numa violação contundente ao próprio espírito da Constituição que 
está sendo escrita – numa sociedade civil, o Sindicato, recebendo parte do produto de uma 
sociedade civil – a empresa jornalística, de qualquer espécie.  
O jornal, a revista, as emissoras de rádio e televisão são empresas privadas, na maioria dos casos. 
Vivem da venda de espaço publicitário e da gestão de seus negócios, inclusive no que diz respeito à 
conquista de leitores, ouvintes, espectadores. Paga tributos sobre a renda e, como empresa, corre 
risco do próprio negócio.  
Os Sindicatos podem fundar jornais, editá-los da forma que desejarem, distribuí-los por assinaturas 
ou gratuitamente. 
Constituem peça importante na organização do trabalho, e na própria visa social do país, sendo, por 
isso, permanentemente, objeto de matérias jornalísticas, no acesso democrático, sem a imposição da 
norma constitucional.  
Caso passe o princípio, constituirá, depois, na própria contradição do que se deseja escrito na 
Constituição, porque no Capítulo da Ordem Econômica e Social está a garantia do ofício, profissão e 
impressa.  
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
 
   
   EMENDA:05467 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 17, item IV: Suprimir a letra L, que diz:  
"Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei". 
Justificativa: 
A nosso ver garantir aos sindicatos o acesso gratuito aos meios de comunicação social, configura 
privilégio inaceitável, além de onerar a empresa exploradora do serviço, já obrigada a abrir espaços 
para o Executivo, o Legislativo e os partidos políticos, estes sim, legitimamente representantes da 
sociedade brasileira e a esta tendo necessidade de acesso. 
Acresce que o número de sindicatos, no País, ascende à casa dos milhares e a atual proposta 
constitucional libera, sem restrições, a formação de novos sindicatos.  
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
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   EMENDA:05830 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva para adequação do texto do  
Projeto de Constituição do eminente Relator,  
referente ao artigo 17, alíneas, bem assim, incisos.  
"IV - A Sindicalização  
"a" – É livre a associação profissional ou  
sindical, a sua constituição, a representação  
legal nas convenções coletivas de trabalho e o  
exercício de funções delegadas de poder público  
serão reguladas em lei.  
"b" - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
"c" - À entidade sindical incumbe a defesa  
dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituto processual em questões judiciárias ou  
administrativas;  
"d" - Ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de seu mandato,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação;  
"e" - É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, bem como  
em empresas concessionárias de serviços públicos,  
onde seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e  
deliberação. 
Justificativa: 
Os dispositivos constantes do Projeto de Constituição em análise, são matérias contemplados em 
legislação ordinária e que não dispõem de envergadura para integrarem o texto constitucional.  
Parecer:   
   Entendemos que devam ser eliminadas do texto aquelas alíneas que são de competência da 
legislação ordinária. Assim sendo, devem permanecer apenas a "a", "b", "c", e "g" (com alterações), 
"j", e "m". Estas contém preceitos que garantem a integridade do instituto da sindicalização.  
 
   
   EMENDA:05836 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo a suprimir: alínea "p", do inciso  
IV, do art. 17 do Projeto de Constituição,  
apresentado pelo ilustre Senhor Relator. 
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Justificativa: 
Totalmente desnecessário o dispositivo em exame, face a fixação da competência da Justiça do 
Trabalho, no art. 218 e segs. Ora, declarar que a Justiça do Trabalho poderá estabelecer normas e as 
entidades sindicais poderão celebrar acordos sobre tudo que não contravenha às disposições e 
normas de proteção ao trabalho, é repetitivo e acontecer de novo.  
Sucede, que o art. 218, já fixa a competência da Justiça do Trabalho e engloba, in totum, o 
permissivo que se pede a supressão. 
Parecer:   
   Não consideramos que o preceito desse dispositivo deva ser expurgado do Projeto, embora a 
técnica legislativa indique o seu deslocamento para outra parte do Projeto, como adverte a Emenda.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:05918 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 17, item IV: Suprimir a letra L, que diz:  
Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei". 
Justificativa: 
A nosso ver garantir aos sindicatos o acesso gratuito aos meios de comunicação social, configura 
privilegio inaceitável, além de onerar a empresa exploradora do serviço, já obrigada a abrir espaços 
para o Executivo, o Legislativo e os partidos políticos, estes, sim legitimamente representantes da 
sociedade brasileira e a esta tendo necessidade de acesso.  
Acresce que o número de sindicatos, no País, ascende à casa dos milhares e a atual proposta 
constitucional lidera, sem restrições, a formação de novos sindicatos.  
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
 
   
   EMENDA:05923 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se da alínea "e" do inciso IV do  
artigo 17"...inclusive como substituto processual  
em questões judiciárias ou administrativa." 
Justificativa: 
A atual redução da alínea “e”, do inciso IV, do artigo 17 fere a disposição legal de que “ninguém” 
poderá pleitear direito alheio em nome próprio”.  
Demais disso, assim como o direito dos Sindicatos devem ser mantidos, o direito à propriedade 
privada também deverá ser respeitado. Para contato com trabalhadores, conta-se com 
representantes, ou na falta desses, com as Assembleias.  
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Quanto aos sindicatos notificarem as autoridades, cabe à legislação ordinária regularmente a quem 
sabe determinar o órgão fiscalizador e quanto agir, lembrando que direitos individuais não podem ser 
delegados. 
Parecer:   
   Como pretendemos excluir de nosso substitutivo o texto da norma da alínea "e", do item IV, do art. 
17, do Projeto, o que aqui se propõe, isto é, a eliminação da parte final do texto, merece aprovação, 
mesmo porque a substituição processual é matéria da lei ordinária.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:05932 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se as alíneas "n", "o" e "p" do  
inciso IV do artigo 17. 
Justificativa: 
As matérias tratadas nesses itens, não guardam relação com o Sindicato.  
Portanto, a boa técnica jurídica recomenda a supressão ora proposta que se coaduna com o 
entendimento do relator, especialmente por dar mais coerência e consistência ao texto constitucional.  
Parecer:   
   De fato as alíneas "n" e "o" do inciso IV do artigo 17 não se coadunam perfeitamente com as 
matérias de que trata o mesmo inciso. O mesmo não se dá, entretanto, com a alínea "p".  
De qualquer forma, não consideramos que os preceitos desses dispositivos devam ser expurgados 
do Projeto, embora a técnica legislativa indique o seu deslocamento para outra parte do Projeto, 
como adverte a Emenda.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:06208 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se à letra "C" do Inciso V do  
Artigo 17, do Projeto de Constituição, do Relator  
da Comissão de Sistematização, a expressão "e da  
empresa", passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) na hipótese de greve, as organizações de  
classe adotarão as providências que garantam a  
manutenção dos serviços indispensáveis ao  
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atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade e da empresa." 
Justificativa: 
A redação dada ao texto é fruto de uma visão do parcial, pois, dá a entender que se trata de greve na 
esfera oficial. Como o texto deve abranger as greves na esfera particular é necessário o acréscimo do 
que propomos para torna-lo mais abrangente.  
Parecer:   
   O autor propõe que se faça referência ao atendimento das necessidades inadiáveis da empresa, no 
texto da alínea "c", do inciso V, do artigo 17, do Projeto de Constituição.  
A greve, segundo a sistemática do Projeto, só deve sofrer limitação que for exigida pelo interesse da 
comunidade, que sobreleva ao dos próprios grevistas.  
Quanto à empresa, seu interesse é particular e não da comunidade.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:06209 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se as letras "b", "d", "f", e "h",  
do Inciso IV do Artigo 17, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 

b) o dispositivo conflita com a letra “a”, que dispõe sobre o registro dos sindicatos perante os 
Poderes Públicos. 

d)   a organização de associações ou comissões “ no seio” das empresas e estabelecimentos 
empresariais só deverá ser permitida com a autorização dos responsáveis pelas empresas e 
estabelecimentos empresariais; 
f)  o dirigente sindical deve, realmente, defender os interesses de sua classe, porém permitir o acesso 
do mesmo aos locais de trabalho será causa de transtornos, pois esse acesso só poderá acontecer 
com a anuência dos responsáveis pelos donos das empresas. A reunião dos integrantes das 
associações deverá ser efetuada fora dos locais de trabalho, em sede própria; 
h) permitir que as organizações sindicais mantenham relacionamentos com organizações 
internacionais é oferecer aos detentores de ideias alienígenas oportunidade de estimulares e 
difundirem a subversão no seio da sociedade brasileira; 
Parecer:   
   A emenda visa à supressão das alíneas "b", "d", "f" e "h" do inciso IV do artigo 17 do Projeto que 
asseguram, respectivamente, a fundação de sindicatos independentemente de autorização do 
Estado, o funcionamento de comissões de empresa, o livre acesso dos dirigentes sindicais aos locais 
de trabalho e a liberdade de relações entre os sindicados do país e as organizações sindicais 
internacionais.  
A diretriz adjacente ao Projeto, no que toca à organização sindical, é a de garantia a completa 
liberdade e autonomia  
sindical. Para tal, parece-nos indispensável a manutenção de alguns dos dispositivos referidos. 
Concordamos na supressão das alíneas "d", "e", e "f". Por outro lado, não podemos permitir que o 
movimento sindical seja mantido dentro de limites contidos pelo Estado e, virem deixar de assegurar 
que a assembleia geral possa fixar a contribuição da categoria.  
Finalmente, queremos ressaltar que a autonomia do sindicato estaria completamente comprometida 
se, para poder existir, necessitasse do consentimento do Estado.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:06299 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17  
Suprima-se a alínea "h", inciso IV, do Art.  
17, do Projeto de Constituição, onde se lê: "As  
organizações sindicais de qualquer grau, podem  
estabelecer relações com as organizações sindicais  
internacionais". 
Justificativa: 
Com muita propriedade está definido, no Art. 6°, do atual Projeto de Constituição, entre outras tarefas 
fundamentais do Estado, ter de garantir a independência nacional pela preservação de condições 
políticas, econômicas, científicas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda tentativa de 
interferência estrangeira na determinação e consecução de seus objetivos internos”  
Por outro lado, está devidamente definida a proibição, dos partidos políticos, se subordinam a 
entidades kou governos estrangeiros (Art. 29, inciso II, do referido Projeto Constitucional). 
Assim, sendo, não parece consentâneo que, aos sindicatos nacionais se assegure o estabelecimento 
dessas relações com organizações similares internacionais.  
Somos inteiramente favoráveis à livre associação profissional ou sindical, vedando-se ao Poder 
Público qualquer interferência na sua organização. 
Achamos ser legítima a defesa dos direitos e interesses da categoria, sejam eles coletivos ou 
individuais.  
Contudo, assegurar a essas organizações o estabelecimento de relações com organizações sindicais 
internacionais é tirar-lhes o aspecto nacionalista, tão importante ao sindicalismo.  
A possibilidade que se abre, pelo citado dispositivo legal, de filiação às instituições congêneres 
internacionais, pode conduzir à deformação e inautencidade dos sindicatos, federações e 
confederações nacionais, sujeitas que ficarão a injunções até o mesmo de natureza ideológica.  
Parecer:   
   O estabelecimento de relações das entidades sindicais nacionais com suas congêneres 
estrangeiras decorrerá simplesmente da ausência de proibição ou de condicionamento, 
na Constituição.  
Portanto, não há necessidade do dispositivo, uma vez garantida a plena liberdade sindical.  
Assim, embora por outro fundamento, a Emenda deve ser aprovada.  
   
   EMENDA:06451 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se às alíneas, i e j, do inciso II, c do  
inciso IV, a e g do inciso V e a do inciso VI, do  
art. 17, do capítulo III do presente projeto,  
as seguintes redações:  
Art. 17 ...................................  
II .........................................  
i - Se mais de uma associação pretender  
representar o mesmo segmento social ou a mesma  
comunidade de interesse, salvo, as religiosas e  
filantrópicas, somente, uma terá a representação  
perante o poder público, na forma da lei.  
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j - as entidades assistenciais e  
filantrópicas, quando mantida ou subvencionadas  
pelo Estado, terão sua administração renovada a  
cada dois anos, vedada a reeleição para o período  
seguintes, exceto as filantrópicas, ligadas à  
Igreja e as religiosas, que terão suas diretorias  
de conformidade com seus estatutos, ficando  
contudo, sujeitas a prestarem contas, quando se  
tratar de subvenção.  
IV - .............................................  
c - é vedada ao Poder Público, qualquer  
interferência na organização sindical, exceto em  
casos previsto em lei.  
V .........................................  
a - é livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesse grupais, associativas e sindicais,  
desde que, não incitem à violência.  
g - em caso algum, a paralização coletiva do  
trabalho será considerada, em si mesma, um crime,  
salvo disposto na alínea d, deste inciso.  
VI .........................................  
a - aos Sindicatos e às Associações em geral,  
é reconhecida, mediante requerimento, ao Congresso  
Nacional, a faculdade de exigir do Executivo e  
Judiciário, a informação clara, atual e precisa do  
que fez, do que faz e do que programou fazer, bem  
como a exibição dos documentos correlatos, não  
podendo a resposta exceder a noventa dias, cabendo  
ao Congresso Nacional, ditar as normas de como  
proceder os requerentes, na forma legal. 
Justificativa: 
A presente emenda, visa dar à Constituição uma melhor performance haja vista, no inciso II, do artigo 
17, as alíneas i e j, trazem normas que evitem a se instalar uma injustiça social no concernente à 
associações religiosas e filantrópicas, e o motivo seria simples: As entidades filantrópicas, ou 
puramente religiosas não poderiam ser objetos de apreciação por este artigo, pois são inúmeras as 
entidades, que aparentam semelhanças, todavia representam outras instituições, que são 
verdadeiros sistemas integrados. E no computo geral, estas emendas, visam exclusivamente a 
eliminar possíveis injunções, que poderiam comprometer todo este projeto de Constituição, 
concernentes os direitos coletivos, quando é sabido que o desejo de muitos, não é outro senão, de 
expor o Estado ao ridículo, procurando enfraquece-lo, no que não concordamos, pois da Soberania 
deste, depende a sobrevivência de um povo, que ostentam os laços efetivos da nacionalidade. Sendo 
esta grande preocupação que nos levou a tomar esta decisão de emendar os dispositivos ora 
apresentados.  
Parecer:   
   A sugestão contida na presente emenda versa sobre matéria que deverá ser tratada no âmbito da 
lei ordinária. A única ressalva que fazemos é quanto à alínea "c" do inciso IV, que aproveitaremos. 
Efetivamente, se colocarmos qualquer exceção estaremos descaracterizando a liberdade sindical.  
Pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:06586 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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Art. 17, IV, Aos dirigentes sindicais é assegurada  
a participação em todas as comissões de  
sindicâncias de investigação e de prevenção de  
acidentes e incidentes de trabalho. 
Justificativa: 
Visa dar maior segurança ao trabalho uma vez que garante as entidades representativas acesso a 
todos os detalhes da peça investigatória e a partir delas a criação de mecanismos de fiscalização e 
medidas que visem a implementar uma maior segurança no trabalho.  
Parecer:   
   Os princípios que temos a intenção de adotar em relação à organização sindical, manifestados no 
parecer à Emenda 1p16815/5 não contemplam o que a presente Emenda propõe.  
Por outro lado, parece-nos que se trata de matéria própria de lei ordinária.  
Pela rejeição.  
  
   EMENDA:06697 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 17, inciso IV, alínea "g".  
Suprima-se do texto a alínea "g" do artigo  
17, que regulamenta as atividades da Assembleia  
Geral dos Sindicatos e outras entidades de classe. 
Justificativa: 
Os princípios deliberativos das pessoas jurídicas de direito privado já se encontram regulamentados 
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei n° 6015, de 31 de dezembro de 1973, não sendo, 
portanto, matéria de texto constitucional.  
Parecer:   
   O autor tem razão parcialmente, a matéria da competência da assembleia geral da entidade sindical 
é da alçada do estatuto respectivo, ou da lei.  
Entretanto, a competência para a fixação da contribuição sindical precisa ficar desde logo 
resguardada, a fim de garantir o custeio das atividades.  
Essa é, aliás, uma das grandes reivindicações da classe trabalhadora.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06829 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17  
Suprima-se, a alínea "i", inciso IV, do art.  
17, do projeto de Constituição, onde se lê: "os  
aposentados terão direito de votar e ser votados  
nas organizações sindicais". 
Justificativa: 
As lideranças Sindicais, tendo em vista suas atividades totalmente diferenciadas das demais 
Entidades associativas, deem ser exercidas por operários em atividade. Além de dar maior 
autenticidade, permite a renovações de valores, necessária em todos os segmentos representativos. 
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Por outro lado, evita a permanência indefinida de lideranças que, muitas vezes, não mais atendem 
aos anseios da classe trabalhadora, cingindo-se unicamente ao aspecto político.  
Parecer:   
   Acolhemos a Emenda por considerar desnecessária a permissão de que os aposentados possam 
votar e ser votados nas organizações sindicais. Não havendo restrições na Constituição ou na lei, 
óbvio que o seu silêncio implicará, por princípio geral de direito, na permissividade referida.  
   
   EMENDA:06880 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II - Capítulo  
III - Art. 17 - item IV alínea "c"  
Dê-se à "c" do item IV do art. 17 a seguinte redação  
"c) é vedado ao poder público qualquer  
interferência na organização sindical, salvo lei  
em contrário." 
Justificativa: 
As interferências do poder público nos sindicatos devem ocorrer, apenas, nos casos previstos em lei. 
A lei sempre deve estar acima de qualquer excesso de liberdade. A lei justamente existe para manter 
o equilíbrio entre a liberdade e os direitos, pois tudo que for demais para uns, faltará para outros, por 
isso mesmo para interferir, somente nos casos previstos em lei, com definições claras dos critérios.  
Parecer:   
   É objetivo da emenda sob exame outorgar a interferência do poder público na organização sindical 
em casos a serem previstos em lei.  
A nosso ver, qualquer interferência do poder público na organização sindical é descabida. É evidente 
que a prática de ilícitos por parte de dirigentes sindicais, bem como incitamento a ela, os sujeita às 
penalidades previstas em lei.  
Por outro lado, conforme o espírito do projeto, ao inexistir vínculo ou dependência de qualquer 
espécie entre os sindicatos e o estado, deixa também de existir legalidade especificamente sindical. 
Não havendo, portanto, práticas sindicais passíveis de serem consideradas ilegais, em caráter 
especial, desaparece a justificativa para a intervenção do Estado com esse objetivo.  
Pela rejeição da emenda.  
 
   
   EMENDA:06917 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Título II - Capítulo  
III - Art. 17, item IV - alínea "g"  
Dê-se à alínea "g" do item IV do art. 17  
seguinte redação:  
"g) a assembleia geral é órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleição para órgãos diretivos, o de  
representação, aprovar o seu estatuto, e fixar a  
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contribuição da categoria, que será dever dos seus  
associados." 
Justificativa: 
Não seria justo determinar desconto em folha de pagamento para contribuição sindical. Queremos 
sindicatos livres, que se associe aos mesmos quem quiser. Logo, não há razões para obrigar-se ao 
pagamento da contribuição sindical àqueles que assim não o desejarem. A filiação aos sindicatos é 
uma questão que deve ficar a critério de cada um. Será uma opção livre.  
Parecer:   
   Visa a presente Emenda a suprimir do texto da alínea "g", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, a 
referência ao desconto em folha da contribuição sindical dos integrantes da categoria. Segundo a 
Emenda, essa contribuição passará a ser um dever somente dos associados da entidade.  
Um problema de ordem prática é que justifica a presença dessa norma no Projeto, a saber, a 
necessidade que têm os sindicatos de arrecadar recursos para o sustento de suas atividades.  
Obviamente, devem garantir esse sustento os trabalhadores da categoria representada pelo 
sindicato, pela simples razão de que os benefícios que a entidade conquista através de sua ação 
sindical, beneficiam indistintamente todos aqueles integrantes da referida categoria, e não apenas os 
associados.  
É incongruente que somente as vantagens, e não também os ônus, alcancem a todos. O contrário é 
admitir-se que uns poucos lutem e suportem os ônus e os demais só tenham que beneficiar-se das 
vantagens.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:07036 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se às alíneas "h" e "l", do inciso IV, do  
artigo 17, do capítulo III, título II, deste  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 17 ....................................  
IV ..........................................  
h) as associações profissionais, sindicais e  
religiosas podem trocar experiências no âmbito das  
suas atividades com outras estrangeiras similares,  
ressalvado o previsto no inciso II, do artigo 29,  
desta Constituição.  
l) é livre o acesso aos meios de comunicação  
social, as entidades citadas nas alíneas l, do  
inciso II, e a, do inciso IV, deste artigo, na  
forma da lei. 
Justificativa: 
Estabelecer relações com organizações sindicais internacionais não deve ser privilegio apenas de 
sindicatos. Por que não incluir as organizações trabalhistas e as religiosas? Não seria isto um ato 
antidemocrático? Para que não seja praticada uma injustiça pela própria constituição é que 
apresentamos esta emenda. E mais. Para efeito de não haver nenhuma frustação quanto à acusação 
de subordinação à entidades estrangeiras, submetemos esta emenda às normas do inciso II, do 
artigo 29.  
Parecer:   
   A Emenda não pertine ao inciso que pretende alterar. O artigo 17 - IV cuida, especificamente, da 
"sindicalização", no seu aspecto restrito às relações do trabalho. As questões relativas a entidades 
religiosas ou associações civis de qualquer natureza estão disciplinadas em outra parte do Projeto.  
   
   EMENDA:07212 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 208  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 17, VI, "a".  
Substitua-se a expressão inicial da alínea  
"a" do inciso VI do artigo 17, "aos sindicatos e  
às associações em geral...", pela "as pessoas  
físicas e jurídicas, estas quando sediadas no  
Brasil,..." 
Justificativa: 
A faculdade de requerer e peticionar aos Poderes Públicos não pode se restringir aos sindicatos e 
associações, sob pena de serem excluídos de esfera do direito público subjetivo à informação estatal 
– bem jurídico tutelado pela faculdade descrita – um sem número de pessoas estranhas a tais 
entidades.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a substituição de "sindicatos e associações" por "pessoas físicas e jurídicas" na 
alínea "a" do item VI do artigo 17.  
A alteração proposta, data vênia, não encontra respaldo jurídico, dada a finalidade do Capítulo e a 
destinação que se quer dar ao dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07248 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 17, IV, alínea "h":  
As organizações sindicais podem estabelecer  
relações com organizações sindicais estrangeiras e  
filiar-se a organizações sindicais internacionais. 
Justificativa: 
O texto emendado cogita apenas de “relações”, sem cogitar de filiação. O novo texto é mais 
abrangente e fortalece a luta internacional dos trabalhadores por melhores condições de vida e de 
trabalho. 
Parecer:   
   O estabelecimento de relações das entidades sindicais nacionais com suas congêneres 
estrangeiras decorrerá simplesmente da ausência de proibição ou de condicionantes na 
Constituição.  
Portanto, não há necessidade de qualquer dispositivo a respeito, uma vez garantida a plena liberdade 
sindical.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:07296 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
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Texto:   
   Acrescente-se a seguinte letra "R" ao item  
IV, do art. 17 do Projeto de Constituição:  
"Os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído por ramo de produção  
ou atividade da empresa, salvo os de categoria  
diferenciada ou de profissões regulamentadas, que  
integrarão os seus respectivos sindicatos". 
Justificativa: 
Existem atualmente no Brasil 68 (sessenta e oito) profissões regulamentadas ditas diferenciadas. 
Desde 1956 que tais categorias vêm se organizando com patrimônio e dispositivos de defesa, 
especialmente em convenções e dissídios coletivos.  
A categoria de propagandistas, vendedores viajantes e vendedores pracistas, por exemplo, exerce 
em geral funções de serviço externo e não subordinado a horário. Destes profissionais são cobrados 
veículos próprios, roupas especiais, boa aparência e versatilidade. São diferentes de funcionários 
burocráticos, de escriturários, por exemplo, que não se deslocam no exercício de sua profissão.  
Deve ser considerado também que durante mais de trinta anos, categorias como essas, contribuíram 
patrimônios valiosos como colônia de férias, sistema de assistência odontológica e assistência 
médica. Uma realidade que não pode ser suprimida da noite para o dia.  
A prevalecer tal redação 68 categorias deixam de existir, causando um drástico prejuízo ao meio 
sindical e especificamente para os trabalhadores.  
Parecer:   
   A proposta da presente Emenda envolve comprometimento com o princípio da unicidade sindical, 
ao passo que, no substitutivo que estamos elaborando, pretendemos optar pelo pluralismo, embora 
não absoluto.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:07431 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Inclua-se, como alínea r do inciso IV do  
artigo 17 do Projeto de Constituição, o que se segue:  
Art. 17 - .................................. 
IV - ......................................... 
r - é mantida a organização classista dos  
profissionais liberais no sistema de Ordem  
Nacional e Conselho Nacional, Seções e Subseções  
nos Estados e regiões, com autonomia financeira,  
patrimonial e administrativa. 
Justificativa: 
Por haver-se esboçado movimento em torno da criação de um Conselho Nacional único para todas 
as profissões liberais, estas, por sua vez, se mobilizaram, numa campanha de repúdio à ideia, por 
prejudicial, e condenável. Houve repulsa geral ao “Conselho” ante o claro perigo de conflitos e 
divisionismos no seio das categorias profissionais que no mesmo seriam representadas. Realista a 
sensata a manutenção do status quo, fazendo continuarem a Ordem dos Advogados do Brasil, o 
instituto dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, O 
Conselho Federal de Químicos Industriais, a Ordem dos Médicos do Brasil, e assim por diante. Cada 
qual, pois, em sua entidade representativa a trabalhar pelo progresso do País.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a manutenção do sistema atual de institucionalização da organização das 
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profissões liberais por Conselhos, Ordens, Institutos, etc.  
Esta matéria é do nível da lei ordinária e não diz respeito à organização sindical.  
   
   EMENDA:07470 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Inclua-se, na parte final da letra "h" do  
inciso IV do artigo 17 do projeto de Constituição,  
o que se segue:  
Artigo 17 - ................................  
IV - ........................................  
h - as organizações sindicais de qualquer  
grau podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais, sem a elas se filiarem,  
sem delas receberem qualquer espécie de auxílio  
financeiro ou orientação ideológica. 
Justificativa: 
Houve, no passado, a investida de organizações sindicais estrangeiras sobre os deslumbrados e 
pouco ingênuos dirigentes de entidades congêneres em nosso País A AFL-CIO (Federação 
Americana do Trabalho), por exemplo, induziu diretores de sindicatos dos trabalhadores brasileiros a 
visitarem os Estados Unidos, a frequentarem os cursos financiados pela CIA, e a retornarem ao 
nosso país, a fim de deflagrarem greves em setores vitais da economia, com o objetivo de 
desestabilização das nossas instituições. Outras organizações internacionais estão limitando, com 
sucesso, a Federação Americana do Trabalho. Sabe-se que está vindo dinheiro de fora, para o 
fomento da agitação no campo e na cidade. 
Em consequência, há que se receber com cautela o dispositivo da alínea h do inciso IV do artigo 17 
do projeto de Constituição concedendo que as organizações sindicais de qualquer grau estabeleçam 
relações com organizações sindicais internacionais. 
Como medida cautelar, apresentamos a emenda aditiva à referida alínea, segundo a qual pode haver 
a estabelecimento de relações, sem, contudo, permitir filiação às organizações no exterior, 
recebimento da parte delas, de palavras de ordem, comprometimento com linha ideológica e 
recebimento, sob qualquer pretexto, de auxílios em dinheiro. Em tais condições, as organizações 
sindicais de nosso país estariam atreladas a interesses estranhos, que se sempre hostis ao interesse 
brasileiro. Por isso, as restrições legais constantes desta emenda visam, principalmente, o resguardo 
do nosso país da infiltrações e ações subversivas, a serviço de ideologias exóticas.  
Parecer:   
   O estabelecimento de relações das entidades sindicais nacionais com suas congêneres 
estrangeiras decorrerá simplesmente da ausência de proibição ou de condicionantes na 
Constituição.  
Portanto, não há necessidade de qualquer dispositivo a respeito, uma vez garantida a plena liberdade 
sindical.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:07641 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 211  

 

Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 17, inciso IV, alínea "d".  
Suprima-se a alínea "d" do inciso IV do art.  
17 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O inciso mencionado trata da organização de comissões de empregados para a defesa de seus 
interesses na empresa, sendo matéria de competência de lei ordinária. Ademais, cuidar dos 
interesses dos trabalhadores deve ser atribuição das respectivas entidades sindicais. 
Parecer:   
   O autor tem razão. A matéria da formação de comissão ou associações de trabalhadores no seio 
das empresas, é delicada e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvidas nas 
relações de trabalho.  
O imperativo constitucional introduzido ex abrupto geraria um impacto altamente conflitante.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:07648 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 17, inciso IV, alínea "a".  
Dê-se a seguinte redação à alínea "a", inciso  
IV, do art. 17 do Projeto de Constituição:  
"Art. 17 - ........................ 
IV - ................................. 
a) é livre a organização e a associação  
sindicais; as condições para sua constituição e  
registro perante o Poder Público, sua base  
territorial e a representação nas convenções  
coletivas de trabalho serão definidas em lei;" 
Justificativa: 
A emenda visa estabelecer, expressamente, não só as condições para o registro das entidades 
sindicais, mas também as condições para sua constituição (número mínimo de associados, etc.) Em 
síntese, a redação proposta complementa o dispositivo emendado para torna-lo mais completo, de 
forma a evitar dúvidas futuras.  
Parecer:   
   A Emenda apenas acrescenta a referência à base territorial, sobre o dispositivo da alínea "a", do 
item IV, do art. 17, do Projeto. Mas a base territorial é algo que só à lei ordinária compete definir, 
como matéria variável de acordo com a conjuntura.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:07773 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17.  
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Suprima-se do Projeto:  
A letra q) do item IV do art. 17. 
Justificativa: 
A matéria ventilada no dispositivo suprimido está contido nas letras a) a e) do item VII do art. 17. A 
repetição não é feliz e merece desaparecer do texto.  
Parecer:   
   Quanto à participação dos trabalhadores nos processos decisórios relativos ao reaproveitamento da 
mão-de-obra e aos programas de reciclagem, é matéria da lei ordinária, realmente.  
Somos pela aprovação da Emenda.  
   
   EMENDA:07774 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17.  
Suprima-se do Projeto:  
A letra p) do item IV do Art. 17. 
Justificativa: 
O dispositivo é redundante pois repete, imprecisamente , a norma contida no art. 218 e seus 
parágrafos. Ao definir a atribuições da Justiça do Trabalho o art. 218 já prevê a sua competência 
normativa.  
Parecer:   
   O poder normativo da justiça do trabalho está previsto em outro título.  
Somos pela aprovação da Emenda.  
   
   EMENDA:07775 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17.  
Suprimam-se do projeto:  
1) a letra d) do item IV do art. 17  
2) a letra e) do item IV do art. 17  
3) a letra f) do item IV do art. 17  
4) a letra h) do item IV do art. 17  
5) a letra i) do item IV do art. 17  
6) a letra l) do item IV do art. 17  
7) a letra m) do item IV do art. 17  
8) a letra n) do item IV do art. 17 
Justificativa: 
Ao agasalhar os direitos coletivos o projeto inclui, como um deles, e, de caráter inviolável, a 
sindicalização (item IV). A letra a) do item IV faz previsão legal para definir a associação profissional. 
A mesma lei, então, prevista na letra a) pode cuidar e regular as matérias previstas nos dispositivos 
suprimidos. 
Parecer:   
   É procedente a sugestão contida na presente emenda no sentido de suprimir as alíneas que 
enumera. Entretanto, ressalva deve ser feita à alínea "l", por entendermos que a representação de um 
mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade de interesses profissionais só poderá ser feita 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 213  

 

por um sindicato. De outra maneira, inviabilizaríamos o processo de representação.  
Pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:07982 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos itens IV e V do art. 17 do Projeto  
de Constituição a redação que se segue:  
"Art. 17. ..................................  
IV - A ORGANIZAÇÃO SINDICAL.  
a) A organização sindical é livre;  
b) Compete aos empregadores e trabalhadores  
definir as formas de representação aptas para a  
defesa dos seus interesses econômicos e  
profissionais;  
c) A lei definirá as regras mínimas de  
criação de sindicatos e outras organizações sindicais.  
V - A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E A GREVE  
a) É reconhecido o direito de negociação  
coletiva visando o ajuste de convenções e acordos  
coletivos entre os empregadores e os trabalhadores  
através de suas representações;  
b) O direito de greve e o de "lock-out"  
serão exercidos na forma da lei." 
Justificativa: 
As Constituições modernas, com raras exceções, são sintéticas quanto aos direitos coletivos que 
sejam as relações entre o capital e o trabalho e algumas que antes eram detalhadas foram 
modificadas passando a declarar apenas regras básicas, para que a lei ordinária e as negociações 
coletivas diretas entre os interlocutores sociais estabeleçam os direitos e deveres recíprocos.  
Os modelos sindicais dos países democráticos consagram a liberdade sindical, princípio maior que 
ordena a livre criação dos sindicatos e que transfere, para os próprios interessados, em cada caso, 
escolher entre uma representação unitária, voluntariamente deliberada, com formas de representação 
descentralizadas todo segundo o direito constitucional de associação contra o qual se contrapõe 
qualquer constitucional de associação contra o qual se contrapõe qualquer definição dos tipos de 
sindicatos que a Constituição pudesse adotar, facultada, ainda, a livre obtenção de recursos pelos 
sindicatos para a sua receita e autoadministração. 
A negociação coletiva é um mecanismo que só se justifica em função dos interesses profissionais e 
econômicos e a greve é o seu complemento, que tem, como correspondente patronal, o “lock-out”, 
como convém a uma Constituição justa e que dispense paridade de armas no conflito coletivo. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação para os itens IV e V, do art. 17 do Projeto, onde há projetos 
coincidentes e outros discrepantes dos parâmetros que traçamos para a organização sindical, em 
nosso substitutivo, e que se acham explicitados no parecer à Emenda 1p16815-5.  
Somos pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:08093 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso IV, alínea "n".  
Suprima-se a alínea "n" do inciso IV, do  
artigo 17 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A proposição intenta suprimir a alínea “n” do inciso IV do artigo 17 do Projeto de Constituição, que 
assegura a participação de trabalhadores e de empregadores, em representação partidária, em todos 
os órgãos da Administração Pública direta e indireta, assim como nas empresas concessionárias de 
serviços públicos “onde seus interesses profissionais, sociais e previdenciários sejam objeto de 
discussão e deliberação”.  
Parece-me que a clara intenção do legislador constituinte é garantir alguma forma de participação dos 
trabalhadores e dos empregadores na Administração Pública, vislumbrando com isso influir nos seus 
aspectos diretivos, e sobretudo exercitar a fiscalização do emprego das verbas e da realização ou 
prestação dos serviços. Essa preocupação torna-se improcedente, porém, quando é possível 
reconhecer a efetividade dessa sociedade, entre os quais avultam os legislativos, os tribunais de 
contas, as secretarias de controle e mesmo as associações classistas.  
Ademais disso, nenhuma norma de Direito Administrativo ou qualquer ordem que organize 
eficientemente os serviços públicos agasalham ou aconselham a hipótese sugerida pelo dispositivo 
emendado, que prevê o funcionamento, com certeza caótica, de todas as repartições públicas no 
mesmo espaço de trabalho dos representantes de empresários e de trabalhadores.  
Parecer:   
   Deve ser suprimida a alínea "n", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Uma reflexão mais acurada nos leva a acreditar que a sociedade, ou seja, todos os cidadãos, já 
dispõem de meios para representar-se e influir em relação à administração pública, seja de modo 
direto, seja através dos órgãos de representação popular.  
Além disso, o que o dispositivo contém, certamente, prejudicaria a funcionalidade dos órgãos.  
Somos pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:08290 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "q" do inciso IV, do artigo 17,  
do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 17 - ............................ 
IV - ................................... 
q) é assegurada a participação de  
representante dos empregados da empresa nos  
processos decisórios relativos ao reaproveitamento  
de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,  
sempre que importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício; 
Justificativa: 
A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais) representantes da categoria, a fim de 
participar do processo decisório atinente a questão de aproveitamento e reciclagem de mão-de-obra, 
é fundamental. É uma forma legítima de participação ao lado do empregador, seja setor público, seja 
setor privado.  
Parecer:   
   A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores da empresa nos processos decisórios a 
que se refere a alínea "q", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Mas, conforme expusemos no parecer à Emenda 1p09747-9, a matéria é de lei ordinária.  
Somos pela rejeição.  
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   EMENDA:08321 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Dê-se a letra "g", inciso IV, do art. 17,  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"g) a assembleia geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
decidir sobre a sua constituição, organização,  
extinção, eleições para órgãos de administração e  
representação, seu estatuto e a contribuição da  
categoria, que deverá ser descontada em folha,  
quando se tratar de entidade sindical  
profissional, ressalvada a contribuição sindical  
devida pelos integrantes das categorias econômicas  
e profissionais na forma da lei." 
Justificativa 
A proposta de extinção da contribuição assenta-se em falso pressuposto, que tem circulado com 
força de falso dogma, à distância de qualquer discussão.  
A Convenção 87 da OIT não foi adotada pelo Brasil por diversas razões, especialmente porque o 
Governo, desde a origem dos sindicatos, os submeteu a uma tutela permanente.  
Interessando às autoridades encobrir essa realidade desprimorosa até sobre o ângulo, não foi difícil a 
propaganda oficial transformar aquela contribuição em bode expiatório. Aliás, a história demonstra 
que o bode expiatório quase sempre nunca tem a ver com a condenação que suporta sem culpa. 
O que operam na área da publicidade enunciam, como lei, o princípio de que o importante não é o 
fato, mas a versão.  
O fato é que a liberdade sindical jamais desabrochou entre nós da camisa de força imposta pelo 
autoritarismo do Governo, resultante do regime político.  
A versão, manipulada pelo oficialismo, pintou, a imagem da incompatibilidade entre a liberdade 
sindical exigida pela Convenção 87 e a praticada pelo sistema brasileiro como se fora 
responsabilidade da cobrança da contribuição sindical, antes imposto sindical.  
A grande verdade é que a evidência ressalta o oposto. A contribuição sindical é que veio instrumentar 
o exercício da liberdade sindical. Esta, é que veio instrumentar o exercício da liberdade sindical. Esta, 
apenas como enunciado e entregue a sua própria sorte, teria conseguido muito pouco em país onde 
não há convocação associativa, corroborada pelas dificuldades de nosso porte físico-geográfico sob 
incidência de variada e forte diversidade de desenvolvimento.  
A verdade consiste e facilmente demonstrável é que, se apesar da truculência governamental, temos 
razoável estrutura sindical em funcionamento, quase tudo se deve ao fato de a cobrança da 
contribuição sindical ter possibilitado recursos suficientes à organização e manutenção do 
associativismo. Aliás, não só nessa área, mas em inúmeras outras, o Brasil sempre praticou o 
estímulo fiscal como forma de criação dos pré-requisitos necessários ao estabelecimento de certas 
atividades. E praticou para possibilitar o nascimento, jamais o garroteamento. Só no âmbito sindical é 
que se formou a manipulada versão de que o instrumento financeiro teria contribuído para anular ou 
reduzir a liberdade.  
O estudo anexo: sério, cuidadoso e rico em argumentos, reestabelece a verdade, não só na área da 
contribuição /sindical mas também, da unidade sindical – este, requisito sinequa non à organização 
ao invés da anarquia.  
Suprimir a contribuição sindical será salto no escuro em nome de tese que só resiste hipótese 
sustentada por argumentos doutrinários, enquanto que mantê-la traz o respaldo da fiança idônea da 
prática do sistema ao longo de quase meio século. Não razoável impor a nível constitucional, a 
contramão para o associativismo sindical. 
Não há porque dizer-se que a contribuição sindical é uma reminiscência do corporativismo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 216  

 

A ser verdadeira tal afirmação, deveriam ser extintas todas as contribuições pagas por profissionais 
aos seus respectivos Conselhos (Ordem dos Advogados do Brasil), Conselho dos Economistas, dos 
Médicos, dos Engenheiros, etc.), cujas anuidades são irmãs gêmeas da contribuição sindical, que 
outra coisa não é senão a anuidade devida aos sindicatos. 
Finalmente, diferentemente das corporações de oficio, as entidades sindicais, cumpridos 
determinados requisitos objetivos, são abertas à filiação, não possuindo numerus clausus, não 
vedando o associativismo a todos quantos o requeiram, bastando apenas que preencham alguns 
requisitos consignados na lei. 
Parecer:   
   A Emenda merece aproveitamento parcial.  
A competência da assembleia geral para fixar a contribuição sindical, que garante o custeio das 
atividades das entidades, deve ficar consignada.  
Mas o restante é da alçada do estatuto ou, no máximo, da lei.  
Pela aprovação parcial.  
 
   EMENDA:08465 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "d", do item IV, do Art. 17. 
Justificativa 
Trata-se de matéria de caráter estranho à representação sindical, à qual é deferida a defesa dos 
direitos e interesses de categorias individuais ou coletivas. Deve ser suprimida porque implica na 
criação de tumulto nos preceitos sindicais, além de conturbar a administração e gerenciamento das 
empresas e estabelecimentos empresariais. 
Parecer:   
   O autor tem razão. A matéria da formação de comissão ou associações de trabalhadores no seio 
das empresas, é delicada e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvidas nas 
relações de trabalho.  
O imperativo constitucional introduzido ex abrupto geraria um impacto altamente conflitante.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:08467 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a letra "f", do item IV, do Artigo 17, a seguinte redação:  
-f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
na sua base territorial de atuação. 
Justificativa 
Não se pode institucionalizar o direito de qualquer pessoa, por maior que seja sua representatividade, 
ter acesso aos locais de trabalho, invadindo o campo dos direitos inquestionáveis dos dirigentes de 
empresas.  
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
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atividades. A  
disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:08468 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "g", do item IV, do Artigo 17. 
Justificativa 
Trata-se de matéria pertinente à lei ordinária e aos estatutos das entidades sindicais. Não é matéria 
constitucional.  
Parecer:   
   O autor tem razão parcialmente, a matéria da competência da assembleia geral da entidade sindical 
é da alçada do estatuto respectivo, ou da lei.  
Entretanto, a competência para a fixação da contribuição sindical precisa ficar desde logo 
resguardada, a fim de garantir o custeio das atividades.  
Essa é, aliás, uma das grandes reivindicações da classe trabalhadora.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:08469 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se as letras "p" e "q", do item IV, do Artigo 17. 
Justificativa 
Trata-se de matéria específica de lei ordinária. Não tem sentido constitucional.  
Parecer:   
   O poder normativo da justiça do trabalho está previsto em outro título.  
Quanto à participação dos trabalhadores nos processos decisórios relativos ao reaproveitamento da 
mão-de-obra e aos programas de reciclagem, é matéria da lei ordinária, realmente.  
Somos pela aprovação da Emenda.  
 
   
   EMENDA:08473 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir a letra "m" do item IV, do Artigo 17. 
Justificativa 
O condicionamento privativo, de representatividade perante o Poder Público, entre os sindicatos que 
representem o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade de interesses, resultará em 
fragrante contradição com o princípio de plena liberdade sindical, criando privilégios odiosos. 
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Parecer:   
   Tratando-se de sindicatos, torna-se necessário definir uma só representatividade para efeito de 
celebração de contratos coletivos de trabalho do âmbito categorial.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:08544 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "o" do inciso IV do artigo 17  
do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"o) na direção das entidades de orientação,  
de formação profissional, cultural, recreativa e  
de assistência social, de interesse dos  
trabalhadores, mantidas mediante contribuições  
obrigatórias dos empregados, é assegurada a  
representação tripartite de Governo, trabalhadores  
e empregadores". 
Justificativa 
A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial privada desejar assistir a trabalhadores 
nas áreas mencionadas, sob pena de ser obrigada a submeter-se à direção tripartite, o que se 
tomaria numa absurda e iniqua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.  
Parecer:   
   A Emenda pretende manter a disposição da alínea "o", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, mas 
alterada de forma a fazer escapar da administração tripartite, as entidades ali enumeradas que forem 
de caráter estritamente privado.  
Mas, conforme manifestamos no parecer, à Emenda 1P10884-5, aquelas entidades poderão talvez 
passar à administração tripartite, mas via lei ordinária e não por norma constitucional, vez que se trata 
de escolha a ser feita à luz da conjuntura.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:08588 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifica a redação da alínea "F", do Inciso  
II, do art. 17, do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, pela seguinte:  
Alínea: sem autorização por escrito, é vedado  
descontar contribuições na folha de remuneração do  
trabalho do associado, salvo o disposto na legra  
g, do item IV, deste artigo. 
Justificativa 
A emenda apesentada visa desburocratizar o recolhimento de contribuição assistencial, quando do 
estabelecimento de normas coletivas, respeitada a deliberação em assembleia geral dos 
trabalhadores. Observa-se que a remissão feita a LETRA “G” do item IV, não se refere ao texto do 
projeto de constituição, mas sim, à emenda substitutiva apresentada por nós, àquele dispositivo.  
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Parecer:   
   O conteúdo da Emenda é tratado de forma mais abrangente pela redação oferecida ao dispositivo 
no Projeto de Constituição.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08611 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "c" do item IV do Artigo 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"c) é vedada a interferência do Estado na  
estrutura e organização interna das associações." 
Justificativa 
Não se poderá assegurar na Constituição autonomia absoluta ao funcionamento das associações, 
pela sua amplitude e reflexos no interelacionamento social destas entidades. A redação existente 
poderá propiciar abusos indesejáveis no funcionamento destas entidades, sobretudo pela sua não 
sujeição ás normas de interesse público quanto á aplicação de recursos obtidos do setor 
governamental ou privado. Propõem-se que haja liberdade de organização interna, sem interferência 
externa.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que seja vedada apenas a interferência do Estado na estrutura e organização 
interna das entidades sindicais, e não "qualquer" interferência, como estabelece a alínea "c", do item 
IV, do art.17, do Projeto.  
Os abusos que a Emenda visa a obviar, por eventualmente não se sujeitarem às normas gerais de 
interesse público, poderão ser coibidos pela legislação comum, inclusive já ocorrente a respeito de 
qualquer espécie de associação.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:08689 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Adiciona ao inciso IV, do art. 17 a seguinte alínea:  
Alínea: É vedado aos empregadores se recusar  
a descontar de seus empregados e recolher às  
organizações de classe as contribuições devidas. 
Justificativa 
A presente emenda visa restabelecer o preceito normativo aprovado na subcomissão dos direitos dos 
trabalhadores e servidores públicos no seu art. 6°, parágrafo único. Esse dispositivo tem o objetivo de 
assegurar a liberdade sindical, impedindo que os empresários possam estrangular as fianças 
sindicais.  
Parecer:   
   O que a presente Emenda propõe é redundante, a nosso ver, pois se a Constituição torna 
obrigatório o desconto em folha, pelo empregador, da contribuição sindical que for aprova da pela 
assembleia geral de categoria, é supérfluo explicitar que fica vedada a recusa em operar aquele 
desconto.  
Pela rejeição.  
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   EMENDA:08698 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Acrescente-se ao inciso IV do art. 17,  
(Capítulo III - Dos Direitos Coletivos), a  
seguinte alínea "r":  
Art. 17. ...............................  
IV - ......... ...................... 
r) É garantido às categorias diferenciadas  
e às profissões regulamentadas o direito de  
organização de respectivas entidades sindicais  
únicas por base territorial, não se lhes aplicando  
o disposto na alínea "m" deste inciso. 
Justificativa 
Categoria diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções 
diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de vidas singulares (art. 
511 – CLT). 
Consequentemente tais categorias profissionais não tem como serem representadas por entidades 
sindicais majoritárias, decorrentes do ramo de produção ou da atividade das empresas. 
Não há como unificar direitos e interesses, individuais e coletivos, em pleiteações coletivas se, por 
definição todos eles são diferenciados entre si. 
Parecer:   
   No parecer dado à Emenda 1p16815-5, explicitamos nosso posicionamento a respeito da 
organização sindical a nível de preceituação constitucional, onde não foi contemplada a preservação 
da representação da categoria diferenciada.  
Aliás, dentro do pluralismo sindical aquela representação especializada não fica nem proibida e nem 
compulsória. Torna-se implicitamente permitida.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:08968 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "o" do item IV do art. 17  
do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão  
de Sistematização, ora sob apreciação do Plenário  
da Assembleia Nacional Constituinte. 
Justificativa 
O projeto de Constituição erigiu, como um dos seus princípios basilares, a livre iniciativa, conforme se 
verifica do art. 300. Entretanto, contraditoriamente, o mesmo Projeto, no art. 17, item IV, letra “o”, 
estabelece, entre os direitos e liberdades coletivos invioláveis, a sindicalização, determinando que, 
nas entidades de orientação, de formação profissional, cultural, recreativa e de assistência social, 
dirigidas aos trabalhadores, seja assegurada a participação tripartite do governo, dos trabalhadores e 
dos empregadores.  
Ora, atual no setor algumas entidades privadas, nomeadamente, o SENAC, o SENAI, o SESC, e o 
SESI, com relevantes serviços prestados a classe dos comerciários e dos industriários, nos campos 
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do ensino profissionalizante e da assistência social, sem qualquer intervenção estatal na sua direção. 
Não parece, assim, conveniente constar da Constituição um dispositivo, consagrando, obrigatória e 
desnecessariamente, uma intervenção estatal em atividades que, normalmente, podem ser, como 
hoje já o são, desenvolvidas a contento pela iniciativa privada. 
A disposição criaria uma rigidez prescindível, tornando obrigatória a presença, na organização de 
entidades tais, não só dos trabalhadores, os grandes interessados no seu êxito, mas também do 
Estado e dos empregadores.  
Parece muito mais adequado e prudente deixar que, sobre a matéria, disponha, se necessário, a 
legislação infraconstitucional, conforme autoriza o art. 303. O Estado deve permitir o livre 
desenvolvimento das atividades econômicas, exercendo funções de controle, fiscalização, inventivo e 
planejamento, de natureza impeditiva para o setor púbico e indicativa para o setor privado. 
Nesse contexto, não cabe ao Estado interferir em organização livremente instituída para 
profissionalizar os trabalhadores e prestar-lhes assistência social. Caso o Estado deseje participar 
dessas atividades, que o faça diretamente, por seus próprios órgãos, sem intervir nas organizações 
formadas livremente pela própria comunidade, salvo se necessário e com apoio em lei, para exercer, 
no interesse público, o seu poder exclusivamente regulador. 
Essas, as razões da emenda supressiva ora proposta. 
Parecer:   
   A experiência tem demonstrado que as entidades de orientação, formação profissional, cultural, 
recreativa e de assistência social têm funcionado razoavelmente bem, como estão.  
Acreditamos que a participação tripartite em uma administração pode vir a ser proveitosa, mas o 
assunto seria da alçada lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda.  
   
   EMENDA:09162 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   -----Emenda (Aditiva)  
Acrescente-se ao texto da letra "n" do inciso  
IV do art. 17 a palavra "respectivamente". 
Justificativa 
É preciso deixar claro na Constituição que a escolha dos representantes será feira categoria 
respectiva. A redação atual parece-me, com a devida vênia, equivoca, podendo dar lugar à 
interpretação de que a escolha será feita conjuntamente por trabalhadores e empregadores. 
Parecer:   
   Depois de acurada reflexão, chegamos à conclusão de que todos os cidadãos já dispõem de meios 
suficientes para se fazerem representar em qualquer setor da Administração Pública e nela influírem.  
Além disso, o que o dispositivo contém, certamente, prejudicará a funcionalidade dos órgãos, 
acabando por prejudicar a todos.  
Somos pela rejeição, suprimindo-se o dispositivo da alínea "n", do item IV, do art.17, do Projeto.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:09460 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprima-se do item IV, do art. 17, do Projeto  
de Constituição as alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p e q. 
Justificativa 
Os itens suprimidos são de competência exclusiva de Lei Ordinária, não cabendo de forma alguma a 
regulamentação dos direitos coletivos dentro de uma Carta Magna, mais ainda quando se pretende 
elaborar uma Constituição sucinta, funcional e compreensível a todo a qualquer brasileiro 
alfabetizado.  
Parecer:   
   Estamos de acordo com o autor da emenda quando sugere a supressão de alíneas que são 
pertinentes à legislação ordinária. Entretanto, ressalva deve ser feita às alíneas a, b, c, g, j  e m, por 
se tratar de princípios que devem figurar no texto constitucional e que garantem a integridade do 
instituto da sindicalização.  
   
   EMENDA:09512 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título II - Capítulo III  
Art. 17 - inciso IV - alínea M  
Sugere-se a seguinte redação à referida alínea M:  
M) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer á luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   Somos favorável a um pluralismo sindical mitigado por algumas medidas exigidas pelas condições 
peculiares do sindicalismo nacional, como as dos dispositivos que garantem a exclusividade de 
representação perante o Poder Público para uma só entidade sindical, quando houver várias da 
mesma categoria e a contribuição sindical, bem como condições para o registro público.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:09582 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Excluir do Projeto de Constituição a letra L do inciso IV do art. 17. 
Justificativa 
Diz a letra l. 
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“ – Os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme a lei.”  
A medida proposta no texto em exame é totalmente inconveniente e impraticável de ser exercida. 
Antes de entrar no mérito da medida, devemos considerar que o Brasil possui mais de 5.000 
sindicatos, números significantes maior do que o de veículos de comunicação existentes no País. Se 
todos os sindicatos tivessem o direito de utilizar os meios de comunicação de forma gratuita uma 
única vez ao ano todos os jornais, revistas, rádios e emissoras de televisão trabalhariam apenas para 
atende-los.  
Não faz o menor sentido lógico. 
Por outro lado não há nenhuma legislação que impeça aos sindicatos de adquirirem espaço comercial 
nas emissoras de radiodifusão ou nos veículos impressos objetivando a divulgação de suas 
mensagens. As entidades sindicais também podem editar jornais e boletins, e muitos já o fazem, sem 
a necessidade de qualquer espécie de autorização.  
A medida é totalmente injustificável na medida em que os veículos vivem da venda de espaço 
publicitário, o que assegura a gestão de seus negócios e a conquista de leitores, telespectadores e 
ouvintes. As atividades sindicais, independentes de qualquer coercitiva, já fazem parte do noticiário 
diário dos veículos. Não há dia sequer que as ações da CUT, CGT e USI, além de outras entidades 
sindicais, como o sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, não sejam noticiadas. Pelo lado 
empresarial ocorre o mesmo fato. A FIESP está sempre em evidência. As entidades de 
microempresários da mesma forma. Face ao exposto, o mencionado dispositivo deve ser suprimido 
do futuro da Constituição.   
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
 
   
   EMENDA:09713 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Do artigo 7, inciso IV, suprima-se a alínea "n". 
Justificativa 
Pretende-se a supressão da alínea “n” do inciso IV do artigo 17, que garante a participação do 
mesmo número de trabalhadores e de empregadores nos órgãos da Administração Pública.  
Parece-me impossível assegurar essa participação, que equivale a manter, numa só repartição 
pública, centenas de funcionários e mais uma equipe de empregadores e de trabalhadores, no mais 
completo e improdutivo tumulto. 
Parecer:   
   Deve ser suprimida a alínea "n", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Uma reflexão mais acurada nos leva a acreditar que a sociedade, ou seja, todos os cidadãos, já 
dispõem de meios para representar-se e influir em relação à administração pública, seja de modo 
direto, seja através dos órgãos de representação popular.  
Além disso, o que o dispositivo contém, certamente, prejudicaria a funcionalidade dos órgãos.  
Somos pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:09736 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 224  

 

Texto:   
   Suprimir a letra "m" do item IV, do Artigo 17. 
Justificativa 
O condicionamento privativo, de representantes perante o Poder Público, entre os sindicatos que 
representem o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade de interesses, resultará em 
flagrante contradição com o princípio de plena liberdade sindical, criando privilégios odiosos.  
Parecer:   
   Tratando-se de sindicatos, torna-se necessário definir uma só representatividade para efeito de 
celebração de contratos coletivos de trabalho do âmbito categorial.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:09737 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "d", do item IV, do Artigo 17. 
Justificativa 
Trata-se de matéria de caráter estranho à representação sindical, à qual é deferida a defesa dos 
direitos e interesses da categoria individuais ou coletivas. Deve ser suprimida porque implica na 
criação de tumultos nos preceitos sindicais, além de conturbar a administração e gerenciamento das 
empresas e estabelecimentos empresariais. 
Parecer:   
   O autor tem razão. A matéria da formação de comissão ou associações de trabalhadores no seio 
das empresas, é delicada e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvidas nas 
relações de trabalho.  
O imperativo constitucional introduzido ex abrupto geraria um impacto altamente conflitante.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:09745 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a letra "f", do item IV, do Artigo 17, seguinte redação:  
- f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
na sua base territorial de atuação. 
Justificativa 
Não se pode institucionalizar o direito de qualquer pessoa, por maior que seja sua representatividade, 
ter acesso aos locais de trabalho, invadindo o campo dos direitos inquestionáveis dos dirigentes de 
empresas.  
Parecer:   
   Um exame criterioso na leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, do 
Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical e o 
reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
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Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:09746 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "g", do item IV, do Artigo 17. 
Justificativa 
Trata-se de matéria pertinente a lei ordinária o aos estatutos das entidades sindicais. Não e matéria 
constitucional.  
Parecer:   
   O autor tem razão parcialmente, a matéria da competência da assembleia geral da entidade sindical 
é da alçada do estatuto respectivo, ou da lei.  
Entretanto, a competência para a fixação da contribuição sindical precisa ficar desde logo 
resguardada, a fim de garantir o custeio das atividades.  
Essa é, aliás, uma das grandes reivindicações da classe trabalhadora.  
Pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:09747 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir as letras "p" e "q", do item IV, do Artigo 17. 
Justificativa 
Trata-se de matéria especifica de lei ordinária. Não tem sentido constitucional. 
Parecer:   
   O poder normativo da justiça do trabalho está previsto em outro título.  
Quanto à participação dos trabalhadores nos processos decisórios relativos ao reaproveitamento da 
mão-de-obra e aos programas de reciclagem, é matéria da lei ordinária, realmente.  
Somos pela aprovação da Emenda.  
 
   
   EMENDA:09882 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17, IV  
Acrescente-se alínea ao inciso IV do art. 17.  
"r) As convenções e os acordos coletivos  
vincularão e produzirão efeitos para as partes  
signatárias e seus associados". 
Justificativa 
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A restrição a abrangência dos efeitos dos acordos e convenções coletivas visa valorizar e fortalecer o 
sindicato, pois levará a maior procura ao sindicato para obter-se os benefícios alcançados nas 
negociações.  
Parecer:   
   O que a Emenda propõe já está previsto nos incisos do artigo relativo aos direitos que são 
reconhecidos aos trabalhadores.  
Pela prejudicialidade.  
 
   
   EMENDA:10002 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa - Dispositivo Emendado art. 17, IV  
Dê-se à letra "f", do item IV (A  
sindicalização), do artigo 17, do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"f) ao dirigente sindical, além da  
estabilidade no emprego, é garantida a proteção  
necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua  
base territorial de atuação". 
Justificativa 
A redação atual do dispositivo em questão é a seguinte: “ao dirigente sindical, é garantida a proteção 
necessária ao exercício de sua atividade, inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua base 
atividade, inclusive o acesso aos locais de trabalho na sua base territorial de atuação”. 
A finalidade, portanto, da emenda e assegurar, também, ao dirigente sindical, o que nos parece 
absolutamente indispensável, a estabilidade no emprego. 
Sala das Sessões, 
EMENDA ADITIVA 
Acrescente-se ao artigo 265, item II, a seguinte letra: 
“e) remuneração de trabalho até vinte vezes o valor do salário-mínimo”.  
Justificativa 
A remuneração decorrente do exercício de atividades laborais, principalmente as reduzidas, não 
devem, de modo algum, ser condicionadas “renda” para efeito tributário. 
Tendo em vista este pressuposto a emenda torna imune á tributação a remuneração de trabalho que 
não exceda de vinte vezes o valor do salário-mínimo, limite, aliás, já praticado para incidência das 
contribuições previdenciárias.  
Sala das Sessões, 
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:10033 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir a letra "l", do item IV, do artigo 17. 
Justificativa 
Não é matéria constitucional. Trata-se de matéria que deve ser regulada, exclusivamente pela 
legislação ordinária.  
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
   
   EMENDA:10034 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir a letra "n", do inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa 
Não é matéria constitucional. Trata-se de matéria que deve ser regulada, exclusivamente pela 
legislação ordinária. 
Parecer:   
   Deve ser suprimida a alínea "n", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Uma reflexão mais acurada nos leva a acreditar que a sociedade, ou seja, todos os cidadãos, já 
dispõem de meios para representar-se e influir em relação à administração pública, seja de modo 
direto, seja através dos órgãos de representação popular.  
Além disso, o que o dispositivo contém, certamente, prejudicaria a funcionalidade dos órgãos.  
Somos pela aprovação.  
   
   EMENDA:10035 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir a letra "o", do inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa 
Não é matéria constitucional. Trata-se de matéria que deve ser regulada, exclusivamente pela 
legislação ordinária. 
Parecer:   
   A experiência tem demonstrado que as entidades de orientação, formação profissional, cultural, 
recreativa e de assistência social têm funcionado razoavelmente bem, como estão.  
Acreditamos que a participação tripartite em uma administração pode vir a ser proveitosa, mas o 
assunto seria da alçada lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:10084 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 17  
Dê-se à letra "q" do inciso IV, do artigo 17,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"q) é assegurada a participação de  
representante dos empregados da empresa nos  
processos decisórios relativos ao reaproveitamento  
de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,  
sempre que importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício;" 
Justificativa 
A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais) representante (s) da categoria, a fim de 
participar do processo decisório atinente à questão de aproveitamento e reciclagem de mão-de-obra, 
é fundamental. É uma forma legitima de participação ao lado do empregador, seja setor público, seja 
setor privado. 
Parecer:   
   A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores da empresa nos processos decisórios a 
que se refere a alínea "q", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Mas, conforme expusemos no parecer à Emenda 1p09747-9, a matéria é de lei ordinária.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:10359 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso VI, alínea "a".  
A alínea "a" do inciso VI, do artigo 17 do  
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
VI - ........................................  
a) - Aos sindicatos e as associações em geral  
é reconhecida, mediante requerimento, a faculdade  
de exigir ao Estado a informação clara, atual e  
precisa do que fez, do que faz e do que programou  
fazer, bem como a exibição dos documentos  
correlatos, não podendo a resposta exceder de  
trinta dias." 
Justificativa 
A alteração proposta pela presente emenda na redação do dispositivo, visa diminuir o prazo para 
resposta, de noventa para trinta dias, tende em vista existirem casos urgentes que não podem 
esperar uma resposta que delongue três meses, sendo correto esperar-se que o Estado esteja 
sempre preparado para responder a qualquer pedido de informações no espaço de trinta dias. 
Parecer:   
   A Emenda em exame propõe alterar a redação do art. 17, VI "a", reduzindo para trinta dias o prazo 
para que o Estado preste informações aos sindicatos e às associações.  
É nosso entendimento que a matéria será melhor tratada em legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10407 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17, inciso IV.  
Insira-se no inciso IV do artigo 17 do  
Projeto de Constituição a seguinte alínea "b" ,  
alterando-se a indicação das demais alíneas:  
b) a lei regulará a competência das entidades  
sindicais para arrecadar contribuições  
compulsórias destinadas ao custeio de suas  
atividades e de programas de interesse das  
categorias por elas representadas; 
Justificativa 
A manutenção da contribuição sindical compulsória é princípio que deve constar do texto 
constitucional em elaboração.  
Ao contrário do que se apregoa, seu caráter compulsório não é, sob nenhum aspecto, incompatível 
com os princípios de liberdade e autonomia sindicais que devemos, da mesma forma, consagrar na 
Carta Magna.  
Com relação à autonomia sindical, essa visão errônea decorre do engano de se entender que a 
constituição sindical consistiria de receita tributária do governo, transferida aos sindicatos. Pelo 
contrário, ela configura o custo que uma categoria econômica ou profissional assume para poder 
obter sua representação, já que falhas estruturais relacionadas ao associativismo voluntário não lhe 
permitem a associação natural. 
Por outro lado, a extinção da contribuição inibiria a representação, já que só sobreviveriam as 
categorias mais numerosas e organizadas que, em pequeno número, desequilibrariam o sistema de 
representação, comprometendo o princípio fundamental de liberdade sindical que se pretenda.  
Esta liberdade seria ainda maior se cada categoria econômica ou profissional, contrariamente ao que 
ocorre hoje, puder decidir onde aplicar os recursos da contribuição sindical. Os contribuintes, mais do 
que ninguém, através de sua participação devem eleger os pontos que merecem a atenção de suas 
lideranças, acabando por determinar, assim, a aplicação mais adequada de suas contribuições.  
A manutenção de uma estrutura sindical autêntica passa pela compulsoriedade da contribuição. Sem 
ela as entidades sindicais não terão as condições necessárias para desenvolver seu trabalho de 
defesa das respectivas categorias representadas.  
Parecer:   
   Conforme explicitado em nosso parecer dado à Emenda 1p16815-5, a competência para a fixação 
de contribuição sindical da categoria é da assembleia geral.  
Como a Emenda é favorável à contribuição referida, mas na forma como for instituída em lei, somos 
pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10432 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se as alíneas "i" do inciso II (A  
associação) e "m" do inciso IV (A Sindicalização)  
do artigo 17 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
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Trata do mesmo princípio. Depois de assegurada a liberdade de associação, esta liberdade é violada 
pela necessidade de o poder público reconhecer uma somente como interlocutora. Ora, isto é de fato 
a negação da liberdade. É perfeitamente admissível que, mesmo em curtos intervalos de tempo, a 
maior representatividade de uma ceda lugar a de outra. Além disto, é perfeitamente possível o caso 
de uma entidade liderar o movimento e o poder público ir negociar com outra, que não participe no 
movimento ou mesmo a ele se oponha.  
Não cabe lei para escolher quem representa tal ou qualquer segmento. O poder público deve dialogar 
com as diversas representações e resolver pendencias ou mediá-las com aquelas que estejam 
envolvidas na questão em curso.  
Parecer:   
   Somos favorável à supressão da alínea "i", do inciso II, do art.17, do Projeto, porque, relativamente 
às associações civis, a representação de cada uma nada tem a ver com a da outra, e todas merecem 
a mesma representação perante o Poder Público.  
Mas, no caso das entidades sindicais, o enfoque deve ser outro, porque surge o problema da 
representatividade oficial para efeito de celebração de contratos coletivos de trabalho de âmbito 
categorial.  
Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10433 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d" do inciso IV (A  
Sindicalização) do artigo 17 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
d) é igualmente livre a organização de  
associações ou comissões de trabalhadores no seio  
das empresas ou estabelecimentos empresariais e  
fundações, com ou sem fim lucrativo, ainda que sem  
filiação sindical, garantida aos seus integrantes  
a mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais. 
Justificativa 
Ao incluirmos as fundações, eliminamos a liberdade de organização para um amplo setor da 
sociedade, sem motivo algum.  
Parecer:   
   A organização de associação ou comissões de trabalhadores nas empresas e, mais ainda, nas 
fundações, como quer o autor da Emenda, é matéria delicada, que requer amadurecimento social. A 
matéria, colocada ex abrupto, na Constituição, virá impregnada de uma compulsoriedade que 
dificilmente o empresariado assimilará.  
Talvez o amadurecimento deva brotar das negociações coletivas e, em seguida, da lei, mas de forma 
paulatina.  
Por ora é aconselhável deixar o tema no âmbito das convenções intersindicais e, no máximo, da lei 
ordinária.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:10638 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 17, inciso V,  
alíneas "a" e "b".  
As alíneas "a" e "b" do inciso V do art. 17  
do Projeto de Constituição, passam ter as  
seguintes redações:  
Art. 17 - ................................. 
V - ......................................... 
a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais,  
vedada aos servidores públicos militares;  
b) É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesses que deverão por meio dela  
defender, excluída a iniciativa de empregadores e  
de servidores públicos militares, não podendo a  
lei estabelecer outras exceções. 
Justificativa 
A presente emenda visa impedir que a livre manifestação coletiva e o direito de greve destruam a 
hierarquia e a disciplina das Forças Armadas, podendo torna-las, desta forma, desobedientes até ao 
Presidente da República, seu Comandante Supremo. A Nação, delas não espera nem deseja tal 
pronunciamento. Já existem disposições regulamentares de atendimento às reivindicações de 
diversos segmentos militares, sem que seja necessário o uso da sindicalização e da greve. 
Parecer:   
   A emenda propõe uma redação para as alíneas 'a' e 'b', do item IV, do art. 17 do projeto, que, em 
alguns pontos, coincide com o que aproveitamos, a respeito, em nosso substitutivo. Mas em outros 
pontos diverge.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:10672 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Suprima-se a letra "l", do item IV, do artigo  
17 do Projeto da Constituição, renumerando-se os  
demais. 
Justificativa 
O acesso dos sindicatos aos meios da comunicação previsto na letra “l” item IV do Artigo 17 é um 
privilégio injustificável Sendo, como é, parcela da atividade privada, o setor – que engloba jornais, 
rádios e televisões – não pode mais ser onerado em seus custos pelo uso, gratuito e indiscriminado, 
de suas páginas e espaços. 
Fácil será avaliar o custo que esse uso acarretará às empresas de jornalismo e radiodifusão em todo 
o País, considerando o grande número de entidades sindicais.  
Parecer:   
   Realmente o preceito da alínea "l" do item IV do artigo 17 é desnecessário. Se a imprensa é livre e 
os sindicatos são reconhecidos como entidades legalmente constituídas, claro está que, como 
quaisquer outras pessoas jurídicas, nos termos da lei, têm elas pleno direito de acesso aos meios de 
comunicação social sem precisar que a Constituição o diga.  
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   EMENDA:10788 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Disposição Emendado: Alínea "d", Inciso IV, Art. 17  
A redação da Alínea "d", Inciso IV, do Art.  
17, passa a ter a seguinte forma:  
"Art. 17 IV  
d) Os sindicatos podem criar, como extensão  
de sua organização, comissões sindicais de  
empresa, bem como constituir federações e  
confederações e a ela filiar-se. As organizações  
sindicais poderão, em qualquer nível, constituir  
entidades centrais, que compreendam mais de uma  
categoria e a ela filiar-se, sendo vedada a  
existência de mais de uma entidade para o mesmo  
ramo de produção ou mesmo nível e esfera de  
representação, garantida aos seus representantes a  
mesma proteção legal dispensada aos dirigentes  
sindicais". 
Justificativa 
Nossas propostas visam sempre garantir o mais amplo espaço de liberdades para a organização 
sindical, sem interferências do Poder Público. Essa liberdade, que se estenderá com as comissões 
sindicais, ao âmbito interno das empresas, será fator relevante para que os trabalhadores atinjam 
níveis mais altos de organização e possam interferir de forma mais eficaz no avanço das reformas 
sociais, políticas e econômicas reclamadas pela nossa gente. 
Na forma do Projeto, que abre para a organização de associações ou comissões de trabalhadores no 
seio das empresas, ainda que sem filiação sindical, poderá enfraquecer o sindicato, daí a nossa 
intervenção através desta emenda. 
Parecer:   
   A Emenda visa a introduzir na alínea "d", do item IV, do art.17, do Projeto, a possibilidade de 
criação de federações e confederações, bem como de centrais sindicais, o que, a nosso ver, está 
implícito na afirmação da liberdade de organização sindical.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:10818 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea M do Inciso IV, Art. 17.  
A redação da Alínea M, Inciso IV, Art. 17,  
passa a ser a seguinte:  
"Art. 17  
a. ............................................. 
m. Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
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representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial". 
Justificativa 
A redação dada no Projeto abre espaço á pluralidade sindical que nós, comunistas e representantes 
da classe operária, somos frontalmente contrários e representa uma velha estratégia da burguesia e 
do patronato para dividir os trabalhadores. 
Além do mais, a redação que pretendemos é a mesma aprovada a Comissão da Ordem Social, que é 
a Comissão competente para deliberar sobre a organização sindical. 
Parecer:   
   Somos favorável a um pluralismo sindical mitigado por algumas medidas exigidas pelas condições 
peculiares do sindicalismo nacional, como as dos dispositivos que garantem a exclusividade de 
representação perante o Poder Público para uma só entidade sindical, quando houver várias da 
mesma categoria e a contribuição sindical, bem como condições para o registro público.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:10819 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV, Art. 17.  
Inclua-se, no Inciso IV do Art. 17, após a  
alínea M, renumerando-se as demais; o seguinte  
dispositivo:  
"Art. 17  
a ............................................ 
(...) Os empregos de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas". 
Justificativa 
A aprovação desta emenda, que é complementar a uma outra que também estamos apresentando, 
visa assegurar a unicidade sindical. Os comunistas, democratas e progressistas, e os Partidos 
Políticos, enquanto instituições, devem assegurar essa unidade, criando instrumentos eficazes para 
tal, pois ela representa a força dos trabalhadores e se antepõe aos interesses do patronato. Cumpre, 
pois, a tais segmentos da sociedade civil, aqui apresentados, definir a unicidade sindical. Se não o 
fizer, equivale dizer que se aliam à burguesia.  
A pluralidade sindical servirá para enfraquecer a representatividade dos trabalhadores na defesa dos 
seus legítimos interesses e necessidades.  
Parecer:   
   A proposta da Emenda consagra o princípio da unicidade sindical, ao passo que nosso 
posicionamento, explicitado no parecer à Emenda 1p16815-5, é pelo pluralismo sindical, embora com 
alguma concessão às peculiaridades nacionais, como é o caso da contribuição sindical compulsória.  
Quanto às categorias diferenciadas, nossa posição nem obriga nem proíbe: a existência de entidades 
sindicais representativa delas depende da vontade dos próprios interessados.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:10831 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, INCISO IV, ITEM "d""  
Suprima-se o item "d", do inciso IV, do  
artigo 17, do Projeto de Constituição: "é  
igualmente livre a organização de associações ou  
comissões de trabalhadores no seio das empresas e  
estabelecimentos empresariais, ainda que sem  
filiação sindical, garantida a seus integrantes a  
mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais". 
Justificativa 
Ainda que seja admissível a organização de comissões de trabalhadores para tratar de assuntos 
específicos e bem determinados (a exemplo do que já ocorre com as Comissões Internas de 
Prevenção de Acedentes, as CIPAS), não se concebe que isto se faça indiscriminadamente, a na 
própria Constituição, a pretexto de objetivos vagos ou mal definidos.  
Além disto, inovações como a constante do texto do substitutivo devem surgir não pela iniciativa de 
um Estado protetor, aliás, em crise, mas como resultado da prática da polícia da convenção coletivas, 
nele incrementada com ênfase.  
Os avanços sociais só se apresentam reais e harmônicos, quando provenientes da força germinadora 
dos próprios interessados, e não quando criadas artificialmente e paternalisticamente pelo Estado. 
Por outro lado, não há que se perder de vista que inovações como esta, implicando interferência do 
trabalhador na vida da empresa, sendo matéria apta a acarretar profundas alterações na estrutura 
social do país, não deve, de fato, resultar de imposições estatais, mas de negociação entre os 
parceiros sociais.  
Parecer:   
   O autor tem razão. A matéria da formação de comissão ou associações de trabalhadores no seio 
das empresas, é delicada e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvidas nas 
relações de trabalho.  
O imperativo constitucional introduzido ex abrupto geraria um impacto altamente conflitante.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10884 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "o" do Inciso IV do artigo 17 do Projeto. 
Justificativa 
O dispositivo não pode subsistir ante a experiência de quarenta anos de administração desses órgãos 
pelos empregadores.  
Os beneficiários não temem em afirmar as qualidades do que lhes tem sido oferecido. 
Parecer:   
   A experiência tem demonstrado que as Entidades de orientação, formação profissional, cultural, 
recreativa e de assistência social têm funcionado razoavelmente bem, como estão.  
Acreditamos que a participação tripartite em uma administração pode vir a ser proveitosa, mas o 
assunto seria da  
alçada da lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda.  
 
   
   EMENDA:11058 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se a alínea "e", do Inciso IV, do  
art. 17 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pela seguinte redação:  
Alínea: à entidade sindical incumbe a defesa  
dos direitos e interesses dos trabalhadores,  
individuais ou coletivamente, inclusive como  
substituto processual em questões judiciárias ou  
administrativas; 
Justificativa 
A emenda oferecida, quer corrigir apenas, uma pequena distorção, mas que, mesmo sendo pequena, 
traz consigo a possibilidade de ser grande. Tratar-se nada mais, do termo categoria, que introduzido 
no dispositivo a que ora nos reportamos, pressupõe, implicitamente, um modo de organização e de 
estrutura sindical, que repete a legislação corporativista atual, dividindo os trabalhadores em 
inúmeras categorias profissionais. Entendemos poder os trabalhadores, promulgada a nova 
constituição e com ela, a liberdade autonomia sindical, numa profunda discussão e reflexão deliberar 
pelo melhor modo de organização. 
Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesses da categoria está implícita nas finalidades da entidade sindical.  
E a substituição processual é matéria do processo trabalhista, na lei ordinária.  
Somos pela rejeição da Emenda.  
 
   
   EMENDA:11059 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se a alínea "f", do inciso IV, do  
art. 17 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pela seguinte redação:  
Alínea: ao dirigente sindical, além da  
estabilidade plena no emprego, é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho no  
âmbito de sua representação; 
Justificativa 
A emenda proposta, quer restabelecer ao dirigente sindical a estabilidade plena, que no dispositivo 
emendado não está garantida. Utilizamos o termo plena, pois a simples proteção da estabilidade, 
poderia remeter a interpretações, que encontrariam amparo no preceituado no art. 13, inciso I, do 
mesmo projeto e que estabelecer ressalvadas a estabilidade. Com essa redação, temos a certeza de 
ver garantido o exercício pleno do mandado sindical outorgado pelos trabalhadores, sem insegurança 
da ameaça de demissão por conduta exigível em função das atribuições pertinentes ao cargo.  
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
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   EMENDA:11060 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Modifique-se a alínea "g" do inciso IV, do  
art. 17 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pela seguinte redação:  
Alínea: a assembleia geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical,  
competindo-lhe deliberar sobre a sua constituição,  
organização, dissolução, eleições para os órgãos  
diretivos e de representação; aprovar o seu  
estatuto; e fixar, por ocasião de obtenção de  
normas coletivas, contribuição extensiva a todos  
os trabalhadores que por ela serão regidos e que  
deverá ser descontada em folha e recolhida à  
entidade para custeio de suas atividades; 
Justificativa 
A emenda que apresentamos, objetiva disciplinar de forma clara as atribuições da assembleia geral, 
em especial a fixação de contribuições extensiva a todos os trabalhadores, por ocasião da obtenção 
de normas coletivas. A proposta visa estabelecer o princípio de reciprocidade entre os benefícios 
auferidos pelos trabalhadores em virtude de normas coletivas e as contribuições pegas normalmente 
pelos associados que mantém a estrutura da entidade sindical.  
Parecer:   
   Afora a referência à contribuição sindical, que não pode ser dispensada em face da falta de outra 
fonte de renda para as entidades sindicais, o resto deve ser remetido aos estatutos ou à lei ordinária  
Só aceitando a referência à contribuição sindical, a Emenda deve ser parcialmente aprovada.  
 
   
   EMENDA:11061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea "a", do inciso IV, do  
art. 17 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pela seguinte redação:  
Alínea: É livre a associação profissional ou  
sindical em todos os níveis; a aquisição da  
personalidade jurídica de direito privado pela  
associação profissional ou sindical se dará  
mediante registro em cartório; 
Justificativa 
A liberdade e autonomia sindical, como estão dispostas no Projeto de Constituição, esbarram na 
determinação de serem definidas em lei. Entendemos que a existência das entidades sindicais, fruto 
da vontade dos trabalhadores, se dê pelo simples registro em cartório.  
Parecer:   
   A Emenda pretende garantir, além da liberdade sindical, a privatização do sindicato, mediante 
registro em cartório.  
A liberdade sindical deve ser preceituada na constituição. Quanto ao registro, é matéria de legislação 
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ordinária.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:11062 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "i", do inciso II, do  
art. 17, do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa 
A emenda supressiva, ora apresentada, fere o princípio da liberdade e autonomia sindical, uma vez 
que estabelece critério de representação perante o Poder Público, tornando inócua a liberdade 
proclamada mais adiante no mesmo projeto. Dessa forma entendemos, que a classe trabalhadora e 
quem deverá deliberar e decidir sobre esses aspectos.  
Parecer:   
   O autor tem razão: não é aceitável que se restrinja a uma só associação o direito de representação 
perante o Poder Público, mormente sabendo-se que a norma da alínea "i", do inciso II, do art. 17, do 
Projeto é relativa apenas às associações civis, já que as sindicais têm normatização específica no 
inciso IV, do mesmo artigo.  
Cada associação civil tem um corpo de associados diverso e finalidade distinta, seu caráter 
categorial.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11072 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea "m", do inciso IV, do  
art. 17 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pelo seguinte dispositivo:  
Alínea: é prerrogativa da entidade sindical a  
representação nas negociações coletivas de  
trabalho; 
Justificativa 
A emenda que apresentamos, substitui o dispositivo do texto do Projeto, que restringe a 
representação perante o Poder Público para apenas um sindicato. Por outro lado, propomos que as 
entidades sindicais têm a prerrogativa da representação nas negociações de trabalho.  
Parecer:   
   Na vigência do pluralismo sindical, a representação dos contratos coletivos de trabalho tem de ser 
garantida a uma só entidade, do contrário haverá conflito entre todas, cada qual procurando reter a 
representatividade.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:11370 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 238  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 17, inciso IV, alínea m  
A alínea m do inciso IV do art. 17 do Projeto  
de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
m) Se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, terá  
direito à representação perante o Poder Público  
aquele que, comprovadamente, reunir a maior  
parcela da categoria, individualmente ou não. 
Justificativa 
Se este Projeto de Constituição bem como toda a sociedade civil brasileira – quer é o desatrelamento 
sindical e a tramitação das entidades sindicais em organismos representativos dos trabalhadores e 
dos empresários, não é justo nem aceitável que se transfira à lei o poder para dizer quem representa 
mais ou melhor um segmento sindical.  
Na prática, em verdade, no mundo civilizado, representa prioritariamente quem possui, também maior 
representatividade. 
Assim, a entidade sindical que reunir maior parcela da categoria representada é que falará em seu 
nome, conceituação que, inclusive, motivará os dirigentes sindicais para um trabalho de mobilização 
mais eficiente e uma ação sindical mais voltada e autenticamente coerente com a classe 
representada. 
Parecer:   
   A forma segundo a qual será determinado o sindicato representativo da categoria, na ocorrência de 
vários na mesma base territorial, é matéria de lei ordinária. (art. 17, IV, m), embora a Constituição 
deva expressar a exclusividade de representação.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:11371 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 17, inciso IV  
Acrescente-se ao inciso IV do art. 17 a  
seguinte alínea "r":  
r - a eleição para a escolha dos membros das  
diretorias de Sindicatos, Federações, Confederações  
representantes sindicais de todos os níveis,  
juízes classistas junto à Justiça do Trabalho será  
realizada em uma só data em todo o território  
nacional, nos termos que a lei dispuser. 
Justificativa 
Se todas as eleições sindicais acontecerem num só dia em todo o País, estaremos levando a 
coincidência de mandatos para as entidades sindicais e a Justiça trabalhista classista.  
Com a adoção da medida, ampliaremos a efetiva participação dos sindicalizados na vida eleitoral 
sindical, evitaremos que sindicalistas profissionais insistam em ocupar vários cargos ao mesmo 
tempo, democratizamos mais ainda essas eleições e daremos aos sindicatos, federações e 
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confederações condições de, na prática trabalharem durante três anos de mandato ininterruptamente, 
com toda a estrutura de poder instalada e em funcionamento.  
Para ajuste dessa norma à situação vigente, bastará que a lei ordinária discipline os mandatos em 
vigor e fixe que, da regulamentação até a entrada em vigor desse dispositivo, os candidatos eleitos se 
submeterão a mandatos menores até que, no dia aprazado, se farão eleições gerais em todos os 
organismos sindicais do País, simultaneamente.  
Parecer:   
   A Emenda propõe data única, de âmbito nacional, para a realização de todos os tipos de eleições 
sindicais.  
É matéria da alçada da lei ordinária.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:11690 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 17  
A letra "o" do inciso IV, do art. 17, passa a  
ter a seguinte redação:  
IV -  
"o - nas entidades de administração pública  
de orientação e formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social, dirigida aos  
trabalhadores, é assegurada a participação  
tripartite de governo, empregados e empregadores,  
na forma da lei". 
Justificativa 
Não tem cabimento a participação tripartite nas entidades de iniciativa (MCB, IDORT, OCP, etc.).  
Ademais, princípio proposto pelo anteprojeto acabaria por ter efeito contrário, desestimulando 
empresas privadas à criação de entidades aos seus empregados.  
A amplitude da matéria no que respeita às “entidades de administração pública”, pelas suas nuances 
e desdobramentos, remete-se a necessariamente à lei ordinária.  
Parecer:   
   A Emenda pretende manter a disposição da alínea "o", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, mas 
alterada de forma a fazer escapar da administração tripartite, as entidades ali enumeradas que forem 
de caráter estritamente privado.  
Mas, conforme manifestamos no parecer, à Emenda 1P10884-5, aquelas entidades poderão talvez 
passar à administração tripartite, mas via lei ordinária e não por norma constitucional, vez que se trata 
de escolha a ser feita à luz da conjuntura.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:11771 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Suprimam-se as letras "b", "c", e "d" do  
inciso IV, do art. 17. 
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Justificativa 
Trata-se de matéria que regulamenta o exercício da atividade sindical, apropriada, portanto, a ser 
adequada em legitimação ordinária. 
Parecer:   
   De acordo com os parâmetros para a definição constitucional do exercício do direito de greve, por 
nós delineados no parecer à Emenda 1P14326-8, deve ser suprimida a alínea "d" do inciso IV, do art. 
17, do Projeto, mas devem permanecer as normas das alíneas "b" e "c".  
Portanto, pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:11772 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17.  
Suprima-se do projeto a alínea "e", inciso IV  
do Art. 17. 
Justificativa 
Tecnicamente não cabe à Constituição definir as funções de um Sindicato, bastando garantir a sua 
livre organização, constituição, administração e associação. O mais é matéria de lei ordinária. 
A proposta de “substituição processual em questões judiciais e administrativas” alínea “e” do 
anteprojeto, cria um princípio constitucional desmedido e perigosamente amplo. Fere a liberdade que 
o indivíduo tem de exercitar os seus direitos próprios e inerentes. O Sindicato, de maneira anômala e 
arbitrária, poderá ingressar em juízo até mesmo contra a vontade do interessado. O princípio 
sugerido favorece manipulações de toda a sorte. 
Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesse da categoria está implícita nas finalidades do sindicato. A eventual 
prerrogativa de substituição processual é matéria de lei ordinária.  
Somos pela aprovação da Emenda, que propõe a supressão da alínea "e" do item IV, do art. 17, do 
Projeto.  
   
   EMENDA:11776 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Suprimam-se na letra "f" do inciso IV, do  
art. 17, as expressões: "inclusive o acesso aos  
locais de trabalho na sua base territorial de atuação". 
Justificativa 
A permissão de acesso, generalizada e indiscriminadamente, dos dirigentes sindicais nas 
dependências das empresas, estas muitas vezes familiares ou individuais, fere o sagrado princípio da 
“PRIVACIDADE”, arraigado na personalidade e cultura do povo brasileiro, e consagrado, inclusive, no 
inciso VII do art. 12 do Título II que trata dos Direitos e Liberdades Fundamentais. Daí a motivação da 
emenda. 
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
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e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:11785 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II, Capítulo III, Artigo 17  
Acrescente-se a seguinte letra "r", ao item  
IV, do Art. 17, do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização:  
r - é assegurado aos funcionários públicos o  
direito à sindicalização. 
Justificativa 
No momento em que elaboramos a futura Constituição do País, não podemos deixar de atender a 
uma reinvindicação justa de parcela importante dos trabalhadores brasileiros, qual seja a do direito à 
sindicalização para os servidores públicos. Não podemos impedir que essa massa trabalhadora deixe 
de se organizar para defender seus legítimos interesses profissionais.  
Parecer:   
   A Emenda visa assegurar o direito à sindicalização aos funcionários públicos, o que já está previsto 
no capítulo dedicado aos servidores públicos.  
Somos pela prejudicialidade.  
 
   
   EMENDA:11787 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUDSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II, Capítulo  
III, Artigo 17, Itens I, a; I, b; II, b; II, f;  
II, i; III, a; v, b; VIII, b; e IX, a.  
O Art. 17 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte redação:  
Art. 17 - ..................................  
I - ........................................  
a) Todos podem reunir-se pacificamente. Se,  
todavia, em locais públicos, sujeitos ao fluxo  
normal de pessoas ou veículos, dependerá a reunião  
de prévio aviso à autoridade, para o caso de ser  
necessária a sua autorização, acompanha das  
medidas porventura cabíveis.  
b) É livre a formação de grupos para reuniões  
periódicas, com fins lícitos.  
II - ........................................  
b) Não será exigida autorização oficial para  
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fundações de associações, mas somente o seu  
registro legal.  
............................................  
f) A contribuição sindical não será  
compulsória.  
............................................  
i) Se mais de uma associação pretender  
representar o mesmo segmento social ou a mesma  
comunidade de interesses, o direito de  
representação de cada associação, perante o Poder  
Público, será proporcional ao número de seus  
associados que tiverem feito opção expressa para  
serem representados por aquela determinada  
associação. Nos casos em que for imperioso que uma  
única associação represente o mesmo segmento  
social ou a mesma comunidade de interesses, esta  
será eleita pelas outras, observando-se, na  
eleição, o voto proporcional ao número de  
associados, que outorgaram o direito de  
representação; a lei regulamentará o direito de  
representação das associações.  
..................................................  
m) A associação adquire a condição de sujeito  
de direito pela aquisição de personalidade  
jurídica.  
n) Além dos direitos estabelecidos neste  
Capítulo, são direitos das associações os  
estabelecidos no Art. 12: itens III - alínea c),  
IV - alíneas a) e c), VI - alíneas a) e b), VII -  
alíneas c), VIII - alíneas a) e c), IX - alíneas  
a) e b), XI - alíneas a), e), f) e g), XIII -  
alíneas a) b), c) e d), e XV - alíneas a), b), c),  
e), g), h) e i).  
III - ......................................  
a) Suprima-se, no texto, a palavra "públicos"  
entre "cerimoniais" e "é livre".  
............................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
a) ..........................................  
b) Suprima-se, no texto, a parte final: "não  
podendo a lei estabelecer outras exceções".  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - ......................................  
a) ..........................................  
b) a ampliação ou instalação de atividades  
poluentes de qualquer natureza e obra de grande  
porte, susceptíveis de causar danos à vida e ao  
meio ambiente, dependem da concordância das  
comunidades diretamente interessadas, manifestada  
por consulta popular.  
IX ..........................................  
a) substitua-se, no texto, a palavra  
"controlar" por "fiscalizar". 
Justificativa 
O dispositivo constante na alínea i) do item II, do Projeto de Constituição restringe o direito de 
representação das associações ao estabelecer que apenas uma associação, dentre as que 
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pretendem representar um mesmo segmento social ou comunidade de interesse, terá o direito de 
representação.  
Esta restrição, que, diga-se de passagem, não existe na atual Constituição, é ainda conflitante com 
diversos outros dispositivos, como é o caso das alíneas a), b), c), d), e), h) etc.  
A emenda proposta harmoniza o texto relativo as associações, colocando o direito de representação 
das mesmas em termos lógicos.  
A adição das alíneas m) e n), no item II, justificam-se já que, no Projeto de Constituição, para as 
pessoas físicas, a aquisição da condição de sujeito de direito foi estabelecida na alínea a) do item I 
do Art. 12, e para as pessoas jurídicas está omisso quanto à aquisição da condição de sujeito de 
direito. Como as pessoas jurídicas são conceitualmente divididas em “Instituições” (órgãos públicos, 
fundações) e “Associações” (entidades de classe, sindicatos, clubes, empresas, sociedades etc.), 
procura-se com a Emenda corrigir esta omissão. 
Igualmente omissos, no Projeto de Constituição, são os direitos indicados, nesta Emenda, na alínea 
n) do item II do Art. 17, existentes no Projeto, para as pessoas físicas (Art. 12), mas inexistentes para 
as pessoas jurídicas. Esta Emenda corrige também estas omissões. 
A supressão sugerida no item V, alínea b), justifica-se, já que, mantida a parte supressa, ficaria 
excluída da legislação ordinária qualquer regulamentação do direito de greve.  
Quanto ao item VIII, alínea b), a Emenda visa generalizar os casos de meios poluentes, além das 
indústrias.  
Finalmente, controlar, exercer o controle, significa uma intervenção que hoje não mais se admite, daí 
a emenda sugerida na alínea a) do item IX. 
A modificação sugerida na alínea “f” do item II visa conscientizar os trabalhadores brasileiros da 
necessidade de estarem todos organizados em seus sindicatos, associações e outras entidades que 
defendam os seus direitos. O que não podemos permitir é que, através de uma legislação autoritária, 
estes assalariados sejam obrigados a contribuir para a manutenção de uma entidade, da qual ele não 
gostaria de participar.  
Parecer:   
   Alguns dos dispositivos da proposta foram acolhidos com alteração na redação.  
 
   
   EMENDA:11946 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Suprima-se a letra "g" do inciso IV do Art. 17. 
Justificativa 
É matéria de organização interna de funcionamento dos Sindicatos, que devem ser deixada á sua 
deliberação, ou regulada em lei ordinária.  
Parecer:   
   Há uma parte, na alínea "g", do item IV, do art. 17, do Projeto, que é matéria de lei ordinária.  
Mas a fixação da contribuição sindical pela assembleia deve permanecer, para garantir o custeio da 
atividade do sindicato.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:11949 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Suprima-se a letra "q" do inciso IV do Art. 17. 
Justificativa 
Permitir à organização de trabalhadores participar de processos decisórios da empresa é consagrar-
se a ingerência indevida do Sindicato e violação dos princípios constitucionais da livre iniciativa.  
Parecer:   
   Quanto à participação dos trabalhadores nos processos decisórios relativos ao reaproveitamento da 
mão-de-obra e aos programas de reciclagem, é matéria da lei ordinária, realmente.  
Somos pela aprovação da Emenda.  
 
   
   EMENDA:11955 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
A alínea "a" do inciso IV do Art. 17 do  
projeto passa a ter a seguinte redação:  
"É livre a organização, a constituição e a  
administração de entidades sindicais, bem como a  
associação de sindicatos, observado o dispositivo  
em lei". 
Justificativa 
A Constituição fixa as regras programáticas, o detalhamento é próprio da lei ordinária.  
O texto ora proposto remete ao Congresso Nacional, em face posterior, os temas próprios do 
exercícios da atividade sindical, essencialmente dinâmico.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a liberdade sindical e da associação de sindicatos, o que é, também a nossa 
proposta, que se consubstancia na expressão "é livre a associação profissional ou sindical".  
A associação de sindicatos, que redunda na formação da federação, é matéria de lei ordinária, 
contida na liberdade sindical.  
Somos pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:12116 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUILHERME PALMEIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Inclua-se, onde convier, no Capítulo III, do Título II, no art. 17, inciso IV.  
Art. - É assegurada a unidade da  
representação sindical, não podendo organizar-se  
mais de um sindicato por categoria.  
Parágrafo único - A lei assegurará o desconto  
em folha das contribuições sindicais, mediante  
manifestação escrita do filiado. 
Justificativa 
Muito embora o pluralismo sindical seja um estágio ideal a ser atingido pela sociedade brasileira, 
temos que convir que, no estágio atual de organização econômica, o Brasil ainda não possui uma 
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População Economicamente Ativa suficientemente expressiva, para que possa adotar 
constitucionalmente este modelo, sob risco de pulverizar os pequenos sindicatos fora do eixo Rio – 
São Paulo, enfraquecendo irremediavelmente a unidade e a força do sindicalismo brasileiro. Esta é a 
razão por que entendemos ainda necessário manter a unidade da representação classista, 
assegurando-se, além do mais, o desconto em folha das contribuições sindicais, medida 
indispensável à sobrevivência de um sindicalismo forte, atuante e dinâmico, que todos indistintamente 
defendemos, como preceito fundamental para a democratização de nossa Economia e da 
organização política do Estado brasileiro.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, por um lado, a unicidade sindical e, por outro, o desconto em folha da 
contribuição sindical, mediante declaração escrita do filiado.  
Optamos, no primeiro ponto, pelo pluralismo sindical. No segundo, preconizamos o desconto em folha 
da contribuição sindical que for aprovada em assembleia geral da categoria, sem referência a 
manifestação do trabalhador, porque a colaboração dele é social, já que usufrui das vantagens 
conquistadas pela sua classe.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:12127 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17, letra "o" do inciso IV  
Suprima-se do art. 17, Dos Direitos Coletivos  
a letra "o", do Projeto de Constituição.  
Capítulo III  
Dos Direitos Coletivos  
Art. 17 ....................................  
IV - ............................................  
o ................................................ 
Justificativa 
Em ótica preliminar, deve destacar-se que a matéria tipicamente administrativa, não deve ser, 
tecnicamente, tratada em dispositivo constitucional.  
No que se refere ao conteúdo da norma, inexiste qualquer fundamento de ordem lógica ou doutrinária 
que possa ampará-la. 
O primeiro ponto a considerar reside o fato de que as entidades que atualmente se destinam à 
assistência social e à formação profissional dos trabalhadores (SESI, SESC, SENAI e SENAC) são 
organizadas e financiadas pelo empresariado nacional, sempre voltado para o desempenho de 
funções sociais, ao lado das de cunho econômico.  
O Governo não deixou de estar presente, pois que todas foram criadas por instrumentos legais 
específicos, com precisa demarcação das atividades que lhes foram cometidas.  
Mas o próprio Governo, após a instituição por lei, manteve a delegação de tais atividades ao 
empresariado, reservando-se o poder de examinar as respectivas contas através do Tribunal de 
Contas da União, em face da obrigatoriedade das contribuições destinadas às referidas entidades. 
Contudo, os empreendimentos empresariais são os únicos contribuintes que sustentam uma tal obra, 
cujo privado é inquestionável e que se destina a assistir aos trabalhadores e suas famílias. 
Durante de mais de 40 anos de existência tais entidades têm sido responsáveis por todo êxito na 
consecução de suas finalidades, o que tem sido reconhecido em nível nacional e internacional. 
A participação do Governo na gestão das citadas entidades constituiria, sem dúvida, uma forma 
interventiva do Estado na ordem econômica e social em sede absolutamente impropria, pois que a 
intervenção só tem disso admitida quando a iniciativa privada se mostra deficiente ou despreparada 
para exercer a atividade econômica.  
Parecer:   
   A experiência tem demonstrado que as entidades de orientação, formação profissional, cultural, 
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recreativa e de assistência social têm funcionado razoavelmente bem, como estão.  
Acreditamos que a participação tripartite em uma administração para vir a ser proveitosa, mas o 
assunto seria da  
alçada lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda.  
 
   EMENDA:12250 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no Título II, no  
Capítulo III, Dos Direitos Coletivos, este preceito:  
"... - Os Sindicatos Rurais serão  
reconhecidos por categoria econômica e  
profissional específicos, de acordo com os  
princípios adotados para os sindicatos urbanos,  
nas condições da lei". 
Justificativa 
Sem dúvida que a sociedade reclama um tratamento igual aos setores urbano e rural. 
Para que a organização sindical possa crescer e se fortalecer é imprescindível e urgente que se 
modifique sua estrutura, adotando, para este fim, os mesmos critérios utilizados para a organização 
sindical urbana. 
Não se justifica manter uma estrutura sindical que já deu provas de sua caducidade.  
Ao abortar essa questão, o ilustre Professor UBIRACY TORRES CUOCO, em seu livro 
“Enquadramento Sindical no Direito Brasileiro”, pags. 29/30, diz: 
“O atual enquadramento sindical rural é falho, somente se justificando por se tratar de uma situação 
incipiente, e, sem dúvida, transitória. Brevemente carecerá de modificação, pois, surgimento de 
sindicatos formados por categorias específicas, no plano rural. Várias dessas categorias já existem e 
certamente lutarão – por melhor enquadramento, que possibilite a existência de sindicato voltado 
para defesa dos legítimos interesses de seus integrantes. Na lavoura canavieira há atualmente, os 
plantadores, os cortadores, os transportadores e os vendedores, que podem constituir categorias 
específicas, com interesses bem definidos e, em alguns casos, divergentes.” 
Atualmente os sindicatos rurais estão esvaziados porque não conseguem dar conta dos mais 
diversos interesses de seus associados. E isto acontece porque, pela atual estrutura, um sindicato 
rural pode reunir produtores de café, cana, cacau e tantas outras lavouras, além de pecuaristas, 
granjeiros etc... 
É evidente que esses produtores têm interesses diferentes, assim como seus empregados. 
Prova disso é a criação da Associação dos Plantadores de Cana, dos Produtores de Café, dos 
Pecuaristas e muitas outras associações que cuidam dos interesses específicos da categoria. Elas 
crescem e se multiplicam justamente porque cada uma defende os interesses próprios das diversas 
categorias existentes no meio rural, esvaziando sobremaneira a representatividade e a ação dos 
sindicatos rurais. 
No momento atual, quando o Governo está incentivando a negociação coletiva como meio de 
solucionar os problemas salariais e de condições de trabalho entre empregado e empregador é 
necessário que se tenha no campo sindicatos reconhecidos por categorias específicas.  
Na zona urbana a negociação coletiva é bastante comum, já na zona rural é uma exceção. E isso 
deve-se a grande dificuldade que os atuais sindicatos encontram para celebrar convenções coletivas 
onde deve estabelecer as condições de trabalho e de salários para apanhadores de café, cortadores 
de cana, colhedores de cacau, colhedores de mamão e etc... Havemos de convir que é quase 
impossível atender os interesses de todas essas categorias, por serem totalmente diversos. Diferente 
seria se houvesse um sindicato de cada uma dessas categorias. 
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Parecer:   
   A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do texto constitucional em elaboração. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:12481 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "g" do inciso IV do Art. 17, a seguinte redação:  
g) a assembleia geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que poderá ser  
descontada em folha, para custeio das atividades  
da entidade; 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A contribuição sindical dos integrantes de cada categoria, para o custeio das atividades da entidade 
é o meio de renda que se mostra necessário à sobrevivência da maioria dos sindicatos, no país.  
Nesse caso, o desconto deve ser efetuado pela empresa e não, como quer o autor, facultativa.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:12662 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva à alínea d do item IV do art. 17  
Suprima-se a alínea d do item IV do art. 13. 
Justificativa 
O direito brasileiro tem-se orientado no sentido de conceder certas prerrogativas às entidades 
sindicais. 
Essas prerrogativas encontram limitações aos direitos dos empresários. 
Entendimentos entre trabalhadores e empresários são formalizados através dos dirigentes ou 
delegados sindicais.  
Estas últimos, por não serem eleitos, ainda não gozam de estabilidade provisória.  
Verifica-se, assim, que o sistema jurídico brasileiro é orientado no sentido de dar garantias apenas 
aos dirigentes sindicais.  
Não se justifica estendê-las aos dirigentes de associações ou comissões de trabalhadores, como 
pretende o projeto. 
Essa extensão importaria em conceder a estabilidade sindical a todos os empregados, com 
significativos prejuízos para a produtividade empresarial.  
O certo portanto, é suprimir a disposição em enfoque.  
Parecer:   
   O autor tem razão. A matéria da formação de comissão ou associações de trabalhadores no seio 
das empresas, é delicada e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvidas nas 
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relações de trabalho.  
O imperativo constitucional introduzido ex abrupto geraria um impacto altamente conflitante.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:12666 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 17, item IV, alínea e.  
Dê-se a seguinte redação à alínea citada:  
"17 - A entidade sindical poderá atuar como  
substituto processual de categoria para defesa de  
seus interesses coletivos, desde que previamente  
autorizada pelos interessados". 
Justificativa 
Tal como constava na proposição da Comissão, a Entidade Sindical pode promover reclamações 
individuais ou coletivas em nome de seus associados, o que não teria cabimento sem prévia 
autorização dos interessados.  
Parecer:   
   A defesa dos direitos e interesses da categoria está implícita nas finalidades da entidade sindical.  
E a substituição processual é matéria do processo trabalhista, na lei ordinária.  
Somos pela rejeição da Emenda.  
   
   EMENDA:12694 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se alínea no inciso IV do art. 17 com a seguinte redação:  
"r) é livre a qualquer categoria funcional a  
formação de sindicatos". 
Justificativa 
Pela lei vigente, os funcionários públicos e as categorias essenciais não podem constituir sindicatos. 
Acreditamos que todos os trabalhadores devem se organizar de forma independente, como propõe 
este projeto de Constituição. Nada mais justo, que se garanta a todos os trabalhadores o direito de 
formar seus sindicatos. 
Parecer:   
   A liberdade de associação sindical ou profissional está consagrada no Projeto, sem restrição.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:12707 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Acrescentar, onde couber, no Capítulo I, do Título I:  
Art. É assegurado aos empregados da empresa,  
bem como à entidades e sindicatos que os  
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representa, ter acesso a todas as informações  
referentes ao seu desempenho econômico e a seu  
processo produtivo. 
Justificativa 
O chamado “segredo comercial” sempre foi uma arma utilizada pelos capitalistas contra os 
trabalhadores. Cumpre aboli-lo. 
Parecer:   
   A matéria proposta nesta Emenda é de ordem legal, podendo também ser objeto de acordos 
coletivos.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:12802 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se alínea no inciso IV do art. 17 com a seguinte redação:  
Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
"r)É assegurada aos trabalhadores, através de  
uma Comissão Nacional de Representantes  
Sindicais, disciplinada em lei, a participação na  
formulação de política econômica do País". 
Justificativa 
A política econômica do País recai mais duramente sobre os ombros dos trabalhadores, que não têm 
nenhuma participação na sua elaboração. Sabemos que de forma direta ou indireta, os 
representantes dos empresários e da área financeira, são ouvidos pelo Governo. Isto posto, 
propomos que os trabalhadores, através de seus representantes, possam participar da elaboração da 
política econômica do País. 
Parecer:   
   O autor pretende que seja acrescentada uma nova alínea ao item IV do art.17, do Projeto, isto é, no 
inciso que trata de sindicalização, preceito que assegura participação dos trabalhadores na 
formulação da política econômica do pais.  
Sob o ângulo formal, a matéria não deve entrar no capítulo que trata dos direitos coletivos e sim 
naquele que normatiza a ordem econômica.  
Por outro lado, quanto ao mérito, a matéria é de lei ordinária. Aliás, já existe, atualmente, 
representante dos trabalhadores no Conselho Monetário Nacional.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:12815 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
Dispositivos emendados: Art. 17, inciso IV, letras a e m.  
Dê-se a seguinte redação à letra a, inciso  
IV, do art. 17:  
"É livre a associação profissional ou  
sindical, assegurado o princípio da unicidade; as  
condições para seu registro perante o Poder  
Público e para a sua representação nas convenções  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 250  

 

coletivas de trabalho serão definidas em Lei".  
Suprima-se integralmente o disposto na letra  
m, inciso IV, do art. 17 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo impedir o enfraquecimento da força sindical dos trabalhadores 
brasileiros. Na forma como se encontra colocada a sindicalização no texto do Projeto de Constituição, 
sem dúvida, a representação sindical múltipla do mesmo segmento de interesse profissional 
determinará o fracionamento e a dispersão das lutas do operariado.  
Admitir a existência de mais de um sindicato para representar uma categoria profissional dentro de 
uma mesma base territorial é encaminhar as discórdias eventuais e momentâneas em perpétuos 
caminhos divergentes. A pluralidade sindical, que não passa de uma liberdade teórica, não serve 
para a realidade brasileira. 
É inadmissível pegar por disposição constitucional a criação de vários sindicatos dentro da mesma 
categoria profissional. Em breve teríamos uma associação sindical ligada à Central “A”, outra à 
Central “B”, e outras ainda seguindo doutrinas e/ou ideologias “Y” ou  “Z”.  
Ao se fortalecer a unicidade sindical não se está fazendo tábua rasa das correntes ideológicas tão 
representativas no movimento sindical brasileiro. Se quer apenas o convívio destas correntes em 
torno das reivindicações maiores tiradas pelo conjunto (inteiro) da categoria profissional. Na 
pluralidade haverão deliberações parciais da categoria, enquanto na unicidade – por mais aguerrida 
que seja a disputa por propostas – a deliberação refletirá sempre a vontade do conjunto da categoria. 
Por isso, pelo seu caráter mais democrático, deve prevalecer o princípio da unicidade sindical no 
texto da nova Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação à alínea "a", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, assegurando a 
unicidade sindical e a supressão da alínea "m" do mesmo inciso.  
Ambas as propostas se direcionam ao resguardo da unicidade sindical.  
Mas optamos pelo pluralismo.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:13039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Substitua-se a alínea "a", do inciso IV, do  
Art. 17 pela seguinte:  
"a) É livre a associação profissional ou  
sindical. Os trabalhadores e os empregadores, sem  
distinção, têm o direito de constituir  
organizações que os representem, nos limites da  
lei, e da forma que melhor lhes convier". 
Justificativa 
Os anseios de liberdade e autonomia sindicais em nosso País são atingidos, na medida em que o 
atrelamento das entidades sindicais ao aparelho estatal remonta ao regime Estado-novistas de 1937. 
Sem embargo, esses anseios figuravam, então, nas preocupações dos países do mundo inteiro, 
vindo essa fato a contribuir decisivamente para as discussões que culminaram com a adoção da 
Convenção n° 87, pela Organização Internacional do Trabalho, em sua 31ª Conferência Internacional, 
realizado na cidade de São Francisco, Califórnia, em 1948, a qual se constitui, mutatis mutandis, na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, aplicável no campo das relações de trabalho, mais 
precisa e especificamente, no associativismo sindical.  
Esses princípios, que ditam sua importância no mundo trabalhista e sindical, estão contidos nos arts. 
3° e 4°, que preceituam: 
- As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de elaborar seus estatutos e 
regulamentos administrativos; de eleger livremente seus representantes, de organizar a gestão e a 
atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação.  
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- As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa limitar esse direito ou 
entravar o seu exercício legal.  
- As organizações de trabalhadores e de empregadores não estarão sujeitas à dissolução ou à 
suspensão por via administrativa. 
Vê-se, pois, que a liberdade a autonomia sindicais, que se quer, tem seu limite na lei ordinária. Por 
isso, entendemos que a nova Carta Magna deverá conter apenas disposição geral, deixando à lei o 
encargo de disciplinar a forma como a liberdade e autonomia serão asseguradas, lembrando que elas 
significarão, num Estado Social de Direito, o acréscimo de direitos e a multiplicação de deveres para 
as categorias organizadas, o que, por si só, é saudável.  
Parecer:   
   A expressão "é livre a associação profissional ou sindical" diz tudo em matéria de liberdade sindical. 
O restante, proposto na Emenda, é redundante porque já contido naquela expressão.  
Pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:13233 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Cabe propor emenda aditiva à alínea "1", do  
inciso IV, art. 17, a fim de que o texto sob exame  
contenha a seguinte redação:  
1) os sindicatos terão acesso privilegiado  
aos meios de comunicação social, conforme a lei. 
Justificativa 
Não há negar que, em princípio, qualquer ente possa merecer acesso aos meios de comunicação 
social. De conseguinte, faz-se óbvia e simplista a disposição do Projeto que defere aos sindicatos 
igual acesso aos veículos de divulgação, ainda que sob ulterior conformidade com a lei.  
É de mister, pois, que o complexo de informações necessário à ilustração da coletividade, receba 
tratamento privilegiado, a partir mesmo do ordenamento constitucional. Fazê-lo, em prol dos 
sindicatos, constitui dever público relevante, pelo imperativo de difusão plena de atos e fatos que 
emergem de categorias, profissões e atividades – geradoras de trabalho, geradoras de riquezas, 
geradoras do desenvolvimento nacional. 
Parecer:   
   Não deve haver paternalismo do Estado, muito menos se é para garantir o acesso ao meio de 
comunicação. Cada entidade custeia a despesa que julgar pertinente.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:13254 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o texto da alínea "n" do item IV  
do art. 17, do Capítulo III do Título II, que  
trata da participação em órgãos/entidades públicas  
das partes usuárias. 
Justificativa 
O texto da alínea “n” é repetição do que está mais amplamente e com abrangência, dispondo na 
alínea “e” do item VII (7°), do mesmo artigo 17 – onde se prevê a co-participação paritária ou 
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igualitária de todos os interessados em serviços públicos, diretamente prestados ou por via de 
concessão etc.  
Parecer:   
   Na democracia representativa não só os trabalhadores mas todo o povo dispõe de órgãos de 
representação, inclusive o legislativo, via dos quais é possível operar uma fiscalização bastante 
eficiente da condição da coisa pública pelos mandatórios, funcionais, etc.  
Além disso, a presença de representantes de segmentos sociais na administração pode perturbar, ao 
invés de agilizar a condução dos negócios.  
Somos pela supressão da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto, razão pela qual a Emenda fica 
prejudicada. 
   
   EMENDA:13310 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Título II, Capítulo III,  
Inciso IV, Alínea N  
Dê-se a seguinte redação à alínea N do inciso  
IV do art. 17:  
Art. 17 - São direitos e liberdades coletivos invioláveis:  
I - .............................. 
II - ............................. 
III - ............................ 
IV - A Sindicalização  
a)  
b)  
c)  
n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com os  
empregadores, em todos os órgãos da administração  
pública, direta e indireta, bem como as empresas  
concessionárias de serviços públicos, que tenham  
por finalidade discutir e deliberar sobre seus  
interesses profissionais, sociais e  
previdenciários. 
Justificativa 
Trata-se de uma simples inversão de redação.  
Parecer:   
   Na democracia representativa não só os trabalhadores mas todo o povo dispõe de órgãos de 
representação, inclusive o legislativo, via dos quais é possível operar uma fiscalização bastante 
eficiente da condução da coisa pública pelos mandatórios, funcionários, etc.  
Além disso, a presença de representantes de segmentos sociais na administração pode perturbar, ao 
invés de agilizar a condução dos negócios.  
Somos pela supressão da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto, razão pela qual a Emenda 
deve ser rejeitada.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:13500 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda substitutiva da Alínea "A" do Item IV do Artigo 17.  
Dê-se a alínea "a" do item IV do artigo 17 a  
seguinte redação:  
"a) é livre a associação profissional ou  
sindical; sua constituição, registro, a  
representação legal nas convenções coletivas de  
trabalho e as funções delegadas do Poder Público,  
inclusive a de arrecadar contribuições para o  
custeio e para execução de programas de interesse  
das categorias por eles representadas, serão  
regulados em lei;" 
Justificativa 
Os sindicatos e associações de classe desempenham um papel importante na vida econômica e 
social do País, desenvolvendo atividades que podem ser incluídas entre as designadas paraestatais, 
auxiliando e complementando o Poder Público no desempenho das suas funções. 
A manutenção dessa sistemática, que vem dando excelentes resultados, é imperativa, dando-se 
continuidade ao regime de cobrança das contribuições denominadas parafiscais. Se a elas é dada a 
incumbência de complementar a assistência social estatal, não há razão para negar-lhes o direito de 
arrecadar de seus filiados recursos indispensável ao financiamento dos respectivos encargos. 
Parecer:   
   A Emenda coincide com o preceito do Projeto no que concerne à liberdade sindical. A proposta de 
que conste a faculdade de fixar a contribuição sindical é que não pode ser aceita na forma como está 
colocada, porque a fixação daquela contribuição deve ser da competência da assembleia geral 
da entidade.  
Somos pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:13501 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva da Alínea "F" do item IV do Artigo 17.  
Dê-se a alínea "f" do item IV do artigo 17 a  
seguinte redação:  
"f) os sindicatos de categorias profissionais  
poderão estabelecer, em convenção ou acordo  
coletivo, o direito de acesso aos locais de  
trabalho de seus representantes dentro de sua base territorial;" 
Justificativa 
O dispositivo em questão permite a intervenção de uma entidade privada em outra. A função 
fiscalizadora deve ser exercitada pelo Poder Público, através dos seus agentes, dando-se às 
entidades representativas das categorias o direito de representá-los no acionamento dos mecanismos 
tendentes a fazer prevalecer respectivos.  
Na forma acima proposta, dá-se às partes interessadas o direito de estabelecer nas negociações 
coletivas. 
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
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atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:13675 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item IV do art. 17 do  
Projeto de Constituição a seguinte letra "r";  
"Art. 17. ..................................  
IV - ........................................  
r) poderão as organizações sindicais  
representar os interesses individuais ou coletivos  
da categoria em questões judiciais ou em assuntos  
administrativos, na forma estabelecida em lei." 
Justificativa 
A legitimação extraordinária (substituição processual) por se exceção à regrar de legitimidade para 
agir daquele que tem o direito ameaçado ou violado, não deve ser dilatada sem importante razão que 
a justifique. Nossa ordem jurídica já prevê diversas hipóteses em que pode o sindicato agir como 
substituto processual.  
Parecer:   
   A representação dos interesses individuais ou coletivos da categoria está implícita na liberdade de 
associação profissional ou sindical.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:13676 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se à letra "o" do item IV do art. 17 do  
Projeto de Constituição a redação seguinte:  
"Art. 17. ..................................  
IV - ........................................  
o) nas entidades oficiais de orientação, de  
formação profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social, dirigidas aos trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite entre  
Governo, trabalhadores e empregadores;" 
Justificativa 
A imposição do tripartismo só se justifica nos órgãos governamentais, não tendo razão de ser 
naqueles criados e mantidos pela iniciativa privada. 
Parecer:   
   A Emenda pretende manter a disposição da alínea "o", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, mas 
alterada de forma a fazer escapar da administração tripartite, as entidades ali enumeradas que forem 
de caráter estritamente privado.  
Mas, conforme manifestamos no parecer, à Emenda 1P10884 - 5, aquelas entidades poderão talvez 
passar à administração tripartite, mas via lei ordinária e não por norma constitucional, vez que se trata 
de escolha a ser feita à luz da conjuntura.  
Somos pela rejeição.  
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   EMENDA:13931 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17, Inciso IV, alínea "a".  
Dê-se a alínea "a" do inciso IV do artigo 17  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"a) é livre a associação profissional ou  
sindical; sua constituição, registro, a  
representação legal nas convenções coletivas de  
trabalho e as funções delegadas do Poder Público,  
inclusive a de arrecadar contribuições para o  
custeio e para execução de programas de interesse  
das categorias por eles representadas, serão  
regulados em lei;" 
Justificativa 
Os sindicatos e associações de classe desempenham um papel importante na vida econômica e 
social do País, desenvolvendo atividades que podem ser incluídas entre as designadas paraestatais, 
auxiliando e complementando o Poder Público no desempenho das suas funções. 
A manutenção dessa sistemática, que vem dando excelentes resultados, é imperativa, dando-se 
continuidade ao regime de cobrança das contribuições denominadas parafiscais. Se a elas é dada a 
incumbência de complementar a assistência social estatal, não há razão para negar-lhes o direito de 
arrecadar de seus filiados recursos indispensável ao financiamento dos respectivos encargos. 
Parecer:   
   A Emenda coincide com o preceito do Projeto no que concerne à liberdade sindical. A proposta de 
que conste a faculdade de fixar a contribuição sindical é que não pode ser aceita na forma como está 
colocada, porque a fixação daquela contribuição deve ser da competência da assembleia geral 
da entidade.  
Somos pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:13935 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17, Inciso IV, Alínea "f".  
Dê-se a alínea "f" do inciso IV do artigo 17  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"f) os sindicatos de categorias  
profissionais poderão estabelecer, em convenção ou  
acordo coletivo, o direito de acesso aos locais de  
trabalho de seus representantes dentro de sua base territorial;" 
Justificativa 
O dispositivo em questão permite a intervenção de uma entidade privada em outra. A função 
fiscalizadora deve ser exercitada pelo Poder Público, através dos seus agentes, dando-se às 
entidades representativas das categorias o direito de representá-los no acionamento dos mecanismos 
tendentes a fazer prevalecer respectivos.  
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Na forma acima proposta, dá-se às partes interessadas o direito de estabelecer esse acesso, quando 
lhes convier, dentro das condições estabelecidas nas negociações coletivas. 
Parecer:   
   Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispositivo da alínea "f", do item IV, do art.17, 
do Projeto, está contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem a liberdade sindical 
e o reconhecimento do Estado à existência de entidades sindicais representativas de trabalhadores 
e empregadores.  
A própria legislação atual contempla a garantia aos dirigentes sindicais para o exercício de suas 
atividades. A disposição será redundante.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:14044 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "q" do inciso IV, do artigo 17,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"q) é assegurada a participação de  
representante dos empregados da empresa nos  
processos decisórios relativos ao  
reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de  
reciclagem, sempre que importar em redução ou  
eliminação de postos de trabalho ou ofício;" 
Justificativa 
A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais) representante (s) da categoria, a fim de 
participar do processo decisório atinente a questões de aproveitamento e reciclagem de mão de obra, 
é fundamental. É uma forma legítima de participação ao lado do empregador, seja setor público, seja 
setor privado. 
Parecer:   
   A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores da empresa nos processos decisórios a 
que se refere a alínea "q", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Mas, conforme expusemos no parecer à Emenda 1p09747-9, a matéria é de lei ordinária.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:14271 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "q" do inciso IV, do artigo 17,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"q) é assegurada a participação de  
representante dos empregados da empresa nos  
processos decisórios relativos ao reaproveitamento  
de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,  
sempre que importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício;" 
Justificativa 
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A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais) representante (s) da categoria, a fim de 
participar do processo decisório atinente a questões de aproveitamento e reciclagem de mão de obra, 
é fundamental. É uma forma legítima de participação ao lado do empregador, seja setor público, seja 
setor privado. 
Parecer:   
   A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores da empresa nos processos decisórios a 
que se refere a alínea "q", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Mas, conforme expusemos no parecer à Emenda 1p09747-9, a matéria é de lei ordinária.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:14329 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   ASSUNTO: Contribuição Sindical  
Emenda Substitutiva: Dá-se à alínea "g" do  
inciso IV do art. 17 a seguinte redação:  
"A Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
extinção, eleições para órgãos de administração e  
representação, seu estatuto, e a contribuição  
associativa, que somente poderá ser descontada em  
folha mediante autorização escrita do interessado,  
ressalvada a contribuição sindical devida pelos  
integrantes das categorias econômicas e  
profissionais, na forma da Lei." 
Justificativa 
A extinção da contribuição sindical no consenso unânime de todos os sindicalistas, acarretará, 
inevitavelmente, o fechamento de mais de 80% (oitenta por cento) das entidades brasileiras. 
Ninguém contesta também que, apesar da indébita ingerência governamental, temos razoável 
estrutura sindical em funcionamento e isto se deve ao fato da cobrança da contribuição sindical ter 
possibilitando recursos suficientes á manutenção do associativismo.  
Com a extinção da contribuição sindical e o fechamento dos sindicatos, toda a estrutura de serviços 
que eles prestam aos trabalhadores, nos mais longínquos pontos do território nacional, será 
desmontada.  
Não há qualquer incompatibilidade entre a contribuição sindical e a liberdade. 
A intromissão do Estado na vida das entidades sindicais é que constrange a liberdade. Esta sim, e 
que deve ser eliminada. 
No Brasil, foi e é a contribuição sindical que permitiu o nascimento, a organização e desenvolvimento 
do aguerrido sindicalismo que cada vez mais ocupa maior espaço nas lutas em defesa das categorias 
econômicas e profissionais.  
Parecer:   
   A Emenda propõe outra redação para a alínea "g", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, que contém 
matéria estatutária, fazendo depender a contribuição sindical de autorização do interessado.  
Somos pela rejeição, porque não deve ocorrer condicionante para o desconto em folha daquela 
contribuição.  
   
   EMENDA:14425 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA ao Artigo 17, item IV  
Acrescente-se letra "r", com a seguinte redação:  
Fica garantido o direito de sindicalização a  
todos os empregados de Autarquias, Fundações  
Públicas e de Empresas Estatais, independentemente  
do regime jurídico de trabalho.  
As normas coletivas de trabalho, para todos  
os trabalhadores em Autarquias, Fundações Públicas  
e Empresas Estatais serão fixadas em processo de  
negociação dos itens reivindicatórios destes  
trabalhadores, instaurado entre representantes de  
sua direção e dos Empregados.  
Parágrafo único: As normas coletivas de que  
trata este artigo não estarão sujeitas à revisão  
ou aprovação pelos órgãos do Poder Executivo que  
estejam vinculadas. 
Justificativa 
Estas medidas visam garantir o direito de organização dos trabalhadores destas instituições, livrando-
os das restrições e coerções a que estão hoje submetidos e que constituem verdadeira discriminação 
contra parcela significativa dos trabalhadores brasileiros. Visa garantir também liberdade de 
negociação entre as instituições e os trabalhadores, extinguindo os empecilhos que o poder público 
coloca para a obtenção dos acordos coletivos de trabalho.  
Parecer:   
   O direito à sindicalização aos empregados de autarquias, fundações públicas e empresas estatais 
está previsto no Projeto, nos capítulos dos direitos sociais dos trabalhadores e dos servidores 
públicos.  
Somos pela prejudicialidade.  
   
   EMENDA:14440 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "d", item IV, art. 17. 
Justificativa 
O dispositivo contraria o princípio da sindicalização de uma categoria, permitindo organizações 
paralelas, que podem se contrapor ao sindicato, estabelecendo-se, assim, a criação de grupos de 
conflito.  
Parecer:   
   O autor tem razão. A matéria da formação de comissão ou associações de trabalhadores no seio 
das empresas, é delicada e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvidas nas 
relações de trabalho.  
O imperativo constitucional introduzido ex abrupto geraria um impacto altamente conflitante.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:14441 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao final da alínea "n", item  
IV, art. 17, a palavra "respectivamente". 
Justificativa 
Sem o termo, trabalhadores e empregadores escolheriam numa categoria e em outra a 
representação de que trata o dispositivo.  
Parecer:   
   Na democracia representativa não só os trabalhadores mas todo o povo dispõe de órgãos de 
representação, inclusive o legislativo, via dos quais é possível operar uma fiscalização bastante 
eficiente da condução da coisa pública pelos mandatórios, funcionários, etc.  
Além disso, a presença de representantes de segmentos sociais na administração pode perturbar, ao 
invés de agilizar a condução dos negócios.  
Somos pela supressão da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto, razão pela qual a Emenda 
deve ser rejeitada.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:14446 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "o", item IV, art. 17. 
Justificativa 
Não se trata de matéria constitucional.  
Parecer:   
   A experiência tem demonstrado que as entidades de orientação, formação profissional, cultural, 
recreativa e de assistência social têm funcionado razoavelmente bem, como estão.  
Acreditamos que a participação tripartite em uma administração para vir a ser proveitosa, mas o 
assunto seria da alçada lei ordinária.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda.  
 
   
   EMENDA:14545 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 17, inciso IV, letra "o"  
Passa a vigorar com a seguinte redação.  
Art. 17 - .............................. 
inciso IV - ........................... 
o) As entidades de orientação e de formação  
profissional, cultural recreativa e de assistência  
social, voltadas para o atendimento aos  
trabalhadores urbanos e rurais, serão criadas,  
dirigidas e mantidas pelas entidades sindicais da  
indústria, do comércio e da agricultura com  
recursos arrecadados nas atividades econômicas respectivas. 
Justificativa 
O texto proposto tem sentido de manter sob a administração das Confederações Nacionais da 
Industria e do Comercio – os SESI/SENAI e SESC/SENAC, respectivamente, e transformar o SENAR 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 260  

 

– SERVIÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL, atualmente subordinado e 
dirigido pelo Ministério do Trabalho, em entidade civil de direito privado, sob a administração da 
Confederação Nacional da Agricultura. 
Tal proposição vem ajustar-se à política governamental de desestatização dos serviços e atividades 
que possam e devam ser atendidos pela iniciativa privada.  
Sendo acolhida esta proposição estará preservada a iniciativa privada e o consequente atendimento 
aos trabalhadores da indústria, do comércio e da agricultura com adequada formação profissional e o 
atendimento social à sua família, em prol do bem-estar social e do progresso econômico, em 
consonância com os objetivos e metas preconizadas nos compromissos democráticos assumidos 
perante a Nação.  
Parecer:   
   Por ser matéria de lei ordinária, não foi por nós aproveitada a norma da alínea "o" do item IV, do art. 
17, do Projeto.  
A Emenda sob exame propõe outra redação para a referida norma, pelo que consideramo-la 
rejeitada.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:14681 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   -Emenda Aditiva  
Acrescente-se uma alínea "b", ao inciso IV,  
do artigo 17 do Projeto e, por consequência  
realinhe-se as demais a partir da atual alínea  
"b", com a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
a) ..........................................  
a) ..........................................  
b) haverá uma única entidade sindical, de  
qualquer grau, por território e categoria,  
observado quanto a esta os ramos de produção ou  
atividades, bem como as funções correspondentes, as  
funções diferenciadas e as profissões  
regulamentadas, devendo a lei dispor sobre o modo  
pelo qual ela perderá sua representação sindical  
para a respectiva associação que provar ser mais  
representativa." 
Justificativa 
Os princípios de liberdade sindical possuem várias facetas. 
Pode ser visto como liberdade de se associar ou não aos respectivos sindicatos (e aí temos a 
liberdade de se sindicalizar ou não); pode ser liberdade de se fundar sindicato e de fazê-lo funcionar 
sem intervenção de terceiros inclusive do Estado (e aí temos a autonomia).  
Muitos entendem que a liberdade sindical na sua face de pluralidade absoluta, está em oposição 
frontal ao sistema de unicidade que impõe o Sindicato único por categoria e território.  
No entanto, tal ocorreria efetivamente se as categorias fossem apenas aquelas decorrentes dos 
ramos de produção ou da atividade preponderante das empresas. 
Aí sim teríamos unicidade absoluta em oposição a pluralidade absoluta.  
Não é o caso do sistema que vigora hoje, e que se quer manter com a restrição e o aperfeiçoamento 
constante da emenda proposta.  
O sistema atual adora o critério de categorias econômicas por ramos de produção e por atividade 
preponderante e de categorias profissionais e elas correspondentes, mas também por funções ou 
categorias diferenciadas e por profissões regulamentadas.  
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Vale dizer: hoje já vigora uma pluralidade sindical, dentro do sistema de unicidade. 
E não há dúvida que este sistema é o mais perfeito, porque mais legítimo. 
Realmente apenas os Sindicatos ligados a características de cada profissão diferenciada, de cada 
função correspondente a atividade preponderante, ou, decorrente do ramo de produção, é que estão 
aptos a defenderem e, portanto, a melhor representarem os interesses de seus representados.  
É preciso reconhecer que o Sindicato não é simples associação privada.  
O é, de fato, enquanto organizado a partir de legislação privada e para atender interesses privados.  
Mas possuem as entidades sindicais caracteres políticos na medida em que defendem direitos de 
interesses genéricos de toda a categoria, de sócios, recebendo deles as contas de contribuições que 
forem definidas por suas Assembleias ou em seus Estatutos. 
Por outro lado, a face da liberdade sindical que condiz com a pluralidade absoluta nada mais é do 
que liberdade de fracionar, de provocar brigas entre si, desagregando-se.  
Tal liberdade absoluta conduz a corrupção e a falta de autenticidade, pois viabilizará auxílio financeiro 
patronal a entidades opostas, apenas para provocar desunião e, pois, o enfraquecimento do 
movimento sindical.  
A verdadeira liberdade sindical, portanto, é aquela que condiz com autonomia para se fundar 
sindicato e para seu funcionamento sem interferência do Estado ou de terceiros.  
É aquela que condiz com a plena liberdade de ação e de gestão das próprias finanças, aqui também 
restrita ao estatuto e às leis em geral, é claro. 
Assim, a liberdade sindical não pode ingenuamente ser confundida com a pluralidade absoluta de se 
abrir tantos sindicatos quantos se queira, na mesma categoria e no mesmo território, pois isto 
equivalerá a matar o sindicalismo atual e organizar um sindicalismo natimorto.  
Portanto, a alínea “j” que permite a filiação livre (que na verdade será filiação obrigatória, aquela que 
interessa aos patrões) e a alínea “m” que permite apenas a um Sindicato representar os demais em 
caso de pluralidade absoluta, devem ser eliminadas.  
Esta última por faltar objeto e porque fere o princípio de isonomia transformando um sindicato em 
mais sindicato do que outro embora constituídos pela mesma forma legal.  
A emenda propugna pela manutenção do sistema atual de pluralidade dentro do sistema de 
unicidade.  
Mas, pode-se alegar que a unicidade do atual sistema gerou Sindicatos não representativos, alheios 
aos interesses das categorias representadas.  
Ora, para sanar a falta basta que a lei permita que as associações mais representativas pleiteiem na 
Justiça a tomada da representação sindical provando serem mais representativas, por exemplo, pelo 
número maior de sócios num lapso de tempo.  
Enfim, propõe a emenda a pluralidade, dentro da unicidade, com mecanismo que garante a maior 
representatividade dos sindicatos. 
Parecer:  
   A Emenda propugna por uma fórmula mitigada de unicidade sindical, enquanto que nós optamos 
pelo pluralismo sindical, embora com alguma concessão em nome da conjuntura de 
nosso sindicalismo.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:14683 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
  Emenda Supressiva  
Suprimam-se as alíneas "j" e "m", do inciso  
IV, do artigo 17 do Projeto de Constituição,  
reordenando-se as demais. 
Justificativa 
Não será permitido a filiação livre que se irá fortalecer os sindicatos como entidades coletivas.  
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Acaso se desconhece que o Brasil não vive em pleno emprego e que, portanto, não poderão os 
trabalhadores resistir às ordens de filiação da empresa? E, que, portanto, a liberdade de filiação, 
constante da alínea “j” do Projeto, acabará sendo obrigação de filiação segundo os interesses dos 
patrões, resultando exatamente ao contrário do pretendido pela citada alínea? 
A alínea “m” do inciso IV, do artigo 17 do Projeto conduz ao odioso privilégio de dotar um sindicato 
com maiores que os outros na medida em que garante a um só o direito de representar os interesses 
de todos.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão das alíneas "j" e "m", do inciso IV, do art. 17, do Projeto.  
Quanto à alínea "j", a supressão coincide com o que manifestamos em nosso parecer à Emenda 
1p16825-5, pelo que, nesse caso, somos pela aprovação.  
Mas, relativamente à norma da alínea "m", a Emenda preconiza o contrário do que expressamos.  
Nesse caso, somos pela rejeição.  
No conjunto final, pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:15008 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se integralmente a alínea "m", do  
inciso IV, do art.17 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo inscrito na aliena “m”, do inciso IV, do artigo 17, do Projeto de Constituição representa 
um lamentável retrocesso ao movimento sindical brasileiro.  
Assim, o que é inconveniente é a imposição de cima para baixo, de modelo sindical preconizando 
este ou aquele princípio (unidade versus pluralidade).  
O movimento sindical brasileiro é bastante maduro para, si só, traçar os seus rumos sem qualquer 
intervenção estatal, nos termos da própria alínea “a” do mesmo inciso e Artigo. 
Parecer:   
   A norma da alínea "m", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, que dá a um só sindicato a 
representação de cada segmento categorial perante o Poder Público, deve permanecer, conforme 
explicitado no parecer dado à Emenda 1P16815-5.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:15030 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 17, item IV, alínea e.  
Dê-se a seguinte redação alínea citada:  
"e - A entidade sindical poderá atuar como  
substituto processual da categoria para defesa de  
seus interesses coletivos, desde que previamente  
autorizada pelos interessados". 
Justificativa: 
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Tal como constava na proposição da Comissão, a Entidade Sindical pode promover reclamações 
individuais ou coletivas em nome de seus associados, o que não teria cabimento sem prévia 
autorização dos interessados. 
Parecer:   
   Pelos parâmetros delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, a alínea "e" do item IV, do art. 17, 
do Projeto, foi suprimida.  
Somos pela rejeição, porque a Emenda propõe a manutenção do dispositivo, sob outra forma.  
 
   
   EMENDA:15137 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 17, item IV, alínea e.  
Dê-se a seguinte redação à alínea citada:  
"17 - A entidade sindical poderá atuar como  
substituto processual da categoria para defesa de  
seus interesses coletivos, desde que previamente  
autorizada pelos interessados". 
Justificativa: 
Tal como constava na proposição da Comissão, a Entidade Sindical pode promover reclamações 
individuais ou coletivas em nome de seus associados, o que não teria cabimento sem prévia 
autorização dos interessados. 
Parecer:   
   Pelos parâmetros delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, a alínea "e" do item IV, do art. 17, 
do Projeto, foi suprimida.  
Somos pela rejeição, porque a Emenda propõe a manutenção do dispositivo, sob outra forma.  
 
   
   EMENDA:15140 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva à alínea d do item IV do art. 17  
Suprima-se a alínea d do item IV o artigo 17. 
Justificativa: 
O direito brasileiro tem-se orientado no sentido de conceder certas prerrogativas às entidades 
sindicais. 
Essas prerrogativas encontram limitações aos direitos dos empresários. 
Entendimentos entre trabalhadores e empresários são formalizados através dos dirigentes ou 
delegados sindicais.  
Estas últimos, por não serem eleitos, ainda não gozam de estabilidade provisória.  
Verifica-se, assim, que o sistema jurídico brasileiro é orientado no sentido de dar garantias apenas 
aos dirigentes sindicais.  
Não se justifica estendê-las aos dirigentes de associações ou comissões de trabalhadores, como 
pretende o projeto. 
Essa extensão importaria em conceder a estabilidade sindical a todos os empregados, com 
significativos prejuízos para a produtividade empresarial.  
O certo portanto, é suprimir a disposição em enfoque.  
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Parecer:   
   Segundo os parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a 
norma da alínea "d", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:15163 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   ADITIVA  
Acrescente-se ao item "IV" do art. 17:  
"Art. 17 - ............................... 
IV - ............................. 
- Não será constituído mais de um  
sindicato representativo de uma mesma categoria  
profissional ou econômica numa mesma base  
territorial.  
- os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou atividade da empresa, assegurada a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas." 
Justificativa: 
Representamos a proposta – aprovada anteriormente na Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e Funcionários Públicos e na Comissão da Ordem Social – por entende-la mais 
coerente com a tese de fortalecimento sindical que todos advogamos. 
Parecer:   
   A proposta desta Emenda compreende a adoção do princípio da unicidade sindical.  
Conforme estabelecemos no parecer a Emenda 1p16815-5, optamos pelo pluralismo com alguma 
concessões à preceituação constitucional da matéria.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:15218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "n", do inciso IV, do artigo  
17, do Projeto da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação; reordenando-se as demais:  
"n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, que se  
relacionem com seus interesses profissionais,  
sociais, previdenciários, culturais, recreativas,  
de formação profissional e de assistência social;"  
Suprima-se a letra "o", do inciso IV, do  
artigo 17, do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 265  

 

As disposições das letras “n” e “p” do inciso IV do artigo 17, do Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, estarão melhor identificadas e consolidadas num único item, evitando-se assim as 
duplicações e superposições desnecessárias a uma futura Constituição. Acrescente-se que nessa 
consolidação proposta, os trabalhadores continuam com todas as conquistas inicialmente 
apresentadas nas letras “n” e “p”. 
Parecer:   
   A norma da alínea "n", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, não foi aproveitada por nós, no conjunto 
de preceitos relativos à organização sindical, conforme nosso parecer à Emenda 1P16815-5.  
A Emenda em exame deve ser rejeitada, diante disso, porque propõe alteração naquela norma, que 
suprimimos.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:15291 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Os dispositivos  
relativos à participação obrigatória dos  
trabalhadores nos lucros e no capital das empresas  
(artigo 13, inciso XIII); à estabilidade no  
emprego, após 90 dias de vigência do contrato de  
trabalho (artigo 13, inciso I); à jornada semanal  
de 40 horas (artigo 13, inciso XV); à greve  
irrestrita (artigo 17, inciso V, letra "b"); ao  
pagamento em dobro de horas extras, permitidas  
apenas em caso de força maior (artigo 13, inciso  
X); à cogestão (artigo 17, inciso IV, letra "n");  
às férias em dobro (artigo 13, inciso XVIII) e à  
gratificação natalina (artigo 13, inciso IX) do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Estes dispositivos dizem respeito exclusivamente às relações de trabalho entre empregados e 
empregadores e entram em pormenores regulamentares que devem ser objeto da lei ordinária e das 
negociações coletivas. 
Sendo assim, esses dispositivos são absolutamente incompatíveis com o texto constitucional, que 
deve assegurar os direitos e as obrigações de natureza trabalhista e à eficácia do direito do trabalho, 
não podendo descer às situações individualizadas, que devem ser reguladas pela legislação 
ordinária. 
Parecer:   
   Acolhemos, em parte, a Emenda quanto à supressão das disposições assinaladas pelo Autor.  
Aprovada parcialmente.  
   
   EMENDA:15348 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "e" do inciso IV do artigo 17,  
a seguinte redação:  
e) - à entidade sindical incumbe a defesa dos  
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direitos e interesses coletivos da categoria, e os  
direitos e interesses individuais de seus  
associados, inclusive como instituto processual em  
questões judiciais ou administrativas. 
Justificativa: 
Na redação original do projeto, cuida-se de “direitos e interesses da categoria, individuais ou 
coletivos” o que evidentemente se constitui uma impropriedade. A categoria não tem direitos e 
interesses individuais a defender, mas sim os seus associados. Daí a redação proposta que em nada 
prejudica o conteúdo do dispositivo.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo, temos a intenção de suprimir a norma da alínea "e", do item IV, do artigo 17, 
do Projeto, por conter matéria implícita na liberdade sindical ou de ordem processual, da lei ordinária.  
Pela rejeição, porque a Emenda propugna pela manutenção do dispositivo sob outra forma.  
 
   
   EMENDA:15409 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se na alínea "o" do inciso IV, do  
artigo 17, do Projeto de Constituição, após a  
expressão "participação", as expressões  
"tripartite" e "Governo". 
Justificativa: 
O tripartismo que, na nomenclatura da Organização Internacional do Trabalho – OIT, expressão 
repartição igual de responsabilidades entre três partes, é prática saudável quando resulta de 
confluência de forças sociais para a coordenação de objetivos comuns.  
Isso ocorre nas ações públicas, quando o Estado, representante legal dos interesses sociais, os mais 
gerais, convoca os principais parceiros sociais pela relevância profissional e econômica à 
coparticipação nas decisões que a ambos afetam.  
No âmbito das entidades privadas, as forças de participação de terceiros, inclusive o Governo, hão de 
ser ponderadas sob diferente critério, sob pena de “publicarmos” todas as iniciativas, em antagonismo 
aos princípios básicos da ordem econômica e dos direitos e garantias individuais reconhecidas no 
presente Projeto.  
Parecer:   
   No parecer dado à Emenda 1P16815-5, não figura a norma da alínea "o", do item IV, do art. 17, do 
Projeto, por ter sido entendida como matéria de lei ordinária.  
A Emenda merece acolhimento.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:15431 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados  
Capítulo III - Dos Direitos Coletivos  
Art. 17, inciso IV, alínea a  
Art. 17, inciso VI, alínea b  
1. Substituir o inciso IV, alínea a, do Art.  
17 pela seguinte redação:  
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Art. 17 ....................................  
..................................................  
IV) ........................................  
a - É livre a associação profissional ou  
sindical; a lei ordinária disporá sobre a  
organização, a independência administrativa, a forma  
de custeio e assegurará a competência de  
representação na função delegada do poder público  
e nas convenções coletivas de trabalho. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa assegurar o livre direito de sindicalização, o direito de representação 
classista, a independência sindical, e os meios de sua manutenção.  
A aprovação do texto proposto no projeto, ora emendado, “levaria as entidades sindicais à 
pulverização, tornando-as frágeis e vulneráveis à influência de órgãos distanciados do seu real 
objetivo trazendo, como consequência, o desvirtuamento do movimento sindical” para uma tomada de 
posições indesejáveis ao país e à classe por ele representada, caracterizando-se por outro lado, um 
verdadeiro retrocesso na prática sindical. 
2. Substituir o inciso VI, alínea b, do artigo 17 pela seguinte redação. 
b- A lei disporá sobre o dever de informar de que trata este item a qual abrangerá a realização da 
receita e as despensas de investimento e custeio dos fundos públicos, obriga a todos os órgãos 
federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta, e se estende às empresas que 
exercem atividade social de relevância pública, ressalvados quanto a estas as que digam respeito a 
custos e investimentos sem repercussão na balança comercial do país. 
Justificação 
Com o preceito dispõe sobre a revelação de segredos das empresas, a lei ordinária disporia sobre as 
condições em que ele seria aplicado.  
Parecer:   
   A Emenda propõe novas redações para as alíneas "a", do item IV, e "b", do item VI, do art. 17, do 
Projeto.  
A primeira proposta corresponde apenas em parte à norma congênere por nós oferecida no parecer à 
Emenda 1p16815-5,pelo que somos por sua aprovação parcial.  
A segunda dá nova redação a uma norma que reputamos própria do legislativo ordinário.  
Pela rejeição desta segunda proposta.  
 
   
   EMENDA:15534 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   A letra "g", do inciso IV, do artigo 17, do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, cuja redação é a seguinte:  
"g) a assembleia geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que deverá ser  
descontada em folha, para custeio das atividades da entidade;"  
passará a ter a seguinte redação:  
"g) A Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidades sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para seus órgãos de direção e  
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representação; aprovar seus estatutos, fixar  
contribuições, resguardada a contribuição sindical." 
Justificativa: 
A extinção da contribuição sindical que se pretende, sem qualquer razão consistente, é advogada 
apenas por aqueles que desconhecem a verdadeira função social que ela representa para 
sobrevivência da maioria absoluta das entidades sindicais.  
Extinta a contribuição sindical estarão extintos mais de 80% (oitenta por cento) dos sindicatos e, 
consequentemente, todos os serviços assistenciais que eles prestam aos trabalhadores brasileiros na 
área trabalhista, nas convenções e dissídios coletivos, na permanente vigilância dos interesses da 
categoria profissional, sem falar nos serviços de assistência médico-odontológica já implantados e em 
pleno funcionamento.  
Para assim proceder alegam os adversários da contribuição sindical que ela é incompatível com a 
liberdade sindical é reminiscência do corporativismo.  
Além da alegação – totalmente improcedente que a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL seria incompatível 
com o regime de liberdade prescrito pela convenção 87 da OIT, registra-se, também, o que seria seu 
ranço corporativista.  
No momento supremo do direito – o da elaboração da Lex Legum – qualquer desvio da Justiça 
configura vício inadmissível, e dentre os vícios mais condenados pelo direito está o tratamento 
desigual a situações iguais. 
A anuidade devida às Corporações Profissionais (Ordem dos Advogados, Conselho dos Jornalistas, 
dos Economistas, dos Médicos, dos Engenheiros, etc.) é irmã gêmea da Contribuição sindical, que é 
a anuidade devida aos Sindicatos. Ambas são compulsórias por imposição de Lei e destinam-se às 
entidades de classe com o objetivo de viabilizar financeiramente a realização das respectivas 
finalidades. 
A análise dos fins de cada uma revela que as entidades sindicais cuidam de setor mais importante – 
estudo, defesa, coordenação e gerencia dos interesses gerais da respectiva categoria ou profissão e 
dos interesses individuais dos associados – do que o de competência das ordens ou conselhos, que 
se destinam a fiscalizar o exercício profissional.  
Como são iguais só a injustiça elaborada poderia levar a tratamento radicalmente desigual, com a 
eliminação da Contribuição Sindical e a consagração da Contribuição para as corporações 
profissionais. A grande verdade é que as duas Contribuições são legitimas e necessárias. Contra 
uma armou-se gritaria motivada pelo sucesso da organização sindical entre nós, enquanto o 
chamado associativismo civil, exatamente pela falta de apoio financeiro, mantém-se aquém do que a 
sociedade organizada espera. 
Com as modernas corporações de ofício atuam em área social mais neutra, dado que fiscalizar o 
exercício de profissão é tarefa mais vinculada a julgamento ético, contra elas não se juntaram 
interesses contrariados, entretanto, essa neutralidade não garante mudança de natureza da 
Contribuição Compulsória que a respectiva categoria profissional lhes paga sob a designação de 
anuidade. Enuncia automaticamente a matemática: duas quantidades iguais a uma terceira são iguais 
entre si. 
As duas contribuições são iguais entre si. Logo, no destino, teriam que estar igualadas pela 
consagração. Jamais distinguidas. Uma pela consagração, outra pela condenação.  
Além de representar grave injustiça a eliminação da Contribuição Sindical constitui erro grave. 
Temos um sindicalismo tipicamente brasileiro, ou seja, ameno, compreensivo, educado e civilizado. 
Os chamados sindicalistas selvagens jamais conseguiram dominar o comando do sindicalismo. Por 
isso mesmo é que: optaram pela alternativa da Central Única. Esta, desde que foi criada, desenvolve 
luta feroz contra o sindicalismo da compreensão, procurando destruir o que não pode absorver.  
A eliminação da Contribuição Sindical realiza o sonho de hegemonia do sindicalismo selvagem contra 
o tradicional sindicalismo civilizado. Será bom que o constituinte avalie esse aspecto fundamental 
antes de apoiar a atual redação do Projeto de Constituição, que, na prática, extingue a Contribuição 
Sindical. 
Parecer:   
   Pelos parâmetros por nós explicitados no parecer à Emenda 1P16815-5, foi cometido à assembleia 
geral da entidade a competência para fixar a contribuição sindical, uma das propostas da Emenda 
presente.  
Pela aprovação parcial.  
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   EMENDA:15538 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Alínea "a" do Inciso IV  
do Art. 17 do Projeto de Constituição.  
Art. 17 - ...................... 
IV - ............................ 
a - É livre a associação profissional ou  
sindical; a lei ordinária disporá sobre a  
organização, a independência administrativa, a  
forma de custeio e, assegurará a competência de  
representação na função delegada do poder público  
e nas convenções coletivas de trabalho. 
Justificativa 
A emenda ora proposta visa assegurar o livre direito de sindicalização, o direito de representação 
classista, a independência sindical, e os meios de sua manutenção.  
A aprovação do texto proposto no projeto, ora emendado, “levaria as entidades sindicais à 
pulverização, tornando-as frágeis e vulneráveis à influência de órgãos distanciados do seu real 
objetivo trazendo, como consequência, o desvirtuamento do movimento sindical” para uma tomada de 
posições indesejáveis ao país e à classe por ele representada, caracterizando-se por outro lado, um 
verdadeiro retrocesso na prática sindical. 
Parecer:   
   Para nós, são os seguintes os parâmetros constitucionais da matéria da organização sindical:  
1 - liberdade de associação profissional ou sindical;  
2 - autonomia sindical, vedado à lei ordinária exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, instituir  
qualquer tipo de interferência na organização sindical ou obrigar à filiação ou à manutenção dela;  
3 - cometimento à lei ordinária da disposição sobre as condições para o registro das associações 
sindicais perante o Poder Público e para a representação nas convenções coletivas de trabalho;  
4 - competência da assembleia geral da entidade sindical para fixar a contribuição sindical da 
categoria, para o custeio de suas atividades, a ser descontada em folha;  
5 - exclusividade de representação perante o Poder Público de uma das entidades sindicais, quando 
mais de uma pretender representar o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade  
de interesses.  
A Emenda harmoniza-se com parte do quadro constitucional acima explicitado, mas discrepa dele em 
parte.  
Somos pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:15539 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
a) Alínea "b", do Inciso IV, do Art. 17.  
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b) Alínea "c", do Inciso IV, do Art. 17.  
c) Alínea "d", do Inciso IV, do Art. 17.  
d) Alínea "e", do Inciso IV, do Art. 17.  
e) Alínea "f", do Inciso IV, do Art. 17.  
f) Alínea "g", do Inciso IV, do Art. 17.  
g) Alínea "h", do Inciso IV, do Art. 17.  
h) Alínea "i", do Inciso IV, do Art. 17.  
i) Alínea "j", do Inciso IV, do Art. 17.  
j) Alínea "l", do Inciso IV, do Art. 17.  
l) Alínea "m", do Inciso IV, do Art. 17.  
m) Alínea "n", do Inciso IV, do Art. 17.  
n) Alínea "o", do Inciso IV, do Art. 17. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada às 
mutações sociais insitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que, no inciso IV, do art. 17, do Projeto, só subsista a norma da alínea "a".  
Quanto à alínea "a", a proposta coincide com o nosso posicionamento.  
Das supressões propostas, a maioria já consta dos parâmetros por nós fixados no parecer à Emenda 
1p16815-5.  
Portanto, é o caso de aprovação parcial.  
   
   EMENDA:15608 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a alínea "d" do item IV do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
A matéria deve ser reservada para a Lei Ordinária a fim de que melhor possam ser avaliadas as 
situações a serem reguladas, além de que a extensão às associações ou comissões de trabalhadores 
da proteção legal, dispensada aos dirigentes sindicais, virá em prejuízo das relações trabalhistas.  
Parecer:   
   Segundo os parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a 
norma da alínea "d", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:15609 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a alínea "e" do item IV do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
A matéria deve ser reservada para a Lei Ordinária a fim de que melhor possam ser avaliadas as 
situações a serem reguladas.  
Parecer:   
   De acordo com os parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser 
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suprimida a norma da alínea "e", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:15611 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a alínea "f" do item IV do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
A matéria deve ser reservada para a Lei Ordinária a fim de que melhor possam se avaliadas as 
situações a serem reguladas.  
Parecer:   
   Pelos parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a 
norma da alínea "f", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:15612 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a alínea "n" do item IV do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
O dispositivo é muito genérico, podendo ocasionar conflitos de atribuições, além de que a matéria 
também deve ser reservada à Lei Ordinária. 
Parecer:   
   No parecer dado à Emenda 1P6815-5, resumimos os parâmetros constitucionais da organização 
sindical. A norma da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto, não foi contemplada naquela 
normatização.  
A presente Emenda harmoniza-se com nosso posicionamento, pelo que deve ser aprovada.  
   
   EMENDA:15613 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a alínea "o" do item IV do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
A matéria deve ser regulada na Lei Ordinária. Só tem sentido a participação de trabalhadores, se 
estes contribuírem para a entidade, não havendo razão da presença do Governo.  
Parecer:   
   No parecer dado à Emenda 1P16815-5, não figura a norma da alínea "o", do item IV, do art. 17, do 
Projeto, por ter sido entendida como matéria de lei ordinária.  
A Emenda merece acolhimento.  
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Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15615 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a alínea "q" do item IV do art. 17 do Projeto. 
Justificativa: 
O dispositivo, na realidade, enseja ingerência dos empregados em assuntos de excluída competência 
da administração da empresa.  
Parecer:   
   Somos favorável à supressão da norma da alínea "q", do item IV, do art. 17, do Projeto, por 
considerarmos que a matéria é de legislação ordinária.  
Pela aprovação.  
 
   EMENDA:15618 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a alínea "p" do item IV do art. 17  
do Projeto. 
Justificativa: 
O dispositivo confere poderes “em branco” á Justiça do Trabalho e aos Sindicatos para inovarem 
direitos e obrigações trabalhistas, não expressamente previstas em Lei. 
Parecer:   
   Embora sob outro fundamento, somos favoráveis à supressão da norma contida na alínea "p", do 
item IV, do art. 17, do Projeto.  
Entendemos que a matéria, se tiver de ser normatizada na Constituição, deve constar no capítulo que 
trata do Poder Judiciário.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15656 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No art. 17 inciso IV dê-se a seguinte redação para a letra O:  
O) Na administração de entidades de  
orientação, de formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social dirigidas aos  
trabalhadores, é assegurada a participação  
tripartite e paritária de governo, trabalhadores e  
empregadores. 
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Justificativa: 
Com esta emenda pretende-se democratizar a administração dessas entidades, bem como as 
relações entre patrões e empregados nos conselhos e outros níveis de decisão.  
Parecer:   
   Por ser matéria de lei ordinária, não foi por nós aproveitada a norma da alínea "o" do item IV, do art. 
17, do Projeto.  
A Emenda sob exame propõe outra redação para a referida norma, pelo que consideramo-la 
rejeitada.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:15684 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acresça-se a seguinte alínea "r" ao inciso  
IV, do artigo 17 do projeto da Comissão de Sistematização:  
r) os fundos originados de contribuição  
patronais e de trabalhadores, com exceção dos  
previdenciários, serão geridos por comissões  
paritárias, representativas de empregados e  
empregadores, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
Aas soluções emanadas dos interessados direitos podem ser mais ágeis na execução e tendem a 
refletir de forma mais verdadeira as suas aspirações.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que sejam geridos por comissões partidárias, representativas de empregados e 
empregadores, os fundos originados de contribuições deles, com exceção dos previdenciários.  
A matéria e de legislação ordinária.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:15751 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "n" do item IV do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Estabelece o item IV, letra “n”, do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário 
da Assembleia Nacional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização.  
“n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, bem como  
em empresas concessionárias de serviços públicos,  
onde seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e  
deliberação. A escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores”.  
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O dispositivo é muito genérico podendo ocasionar conflitos de atribuições, além de que a matéria 
também deve ser reservada à lei ordinária.  
Parecer:   
   No parecer dado à Emenda 1P16815-5, resumimos os parâmetros constitucionais da organização 
sindical. A norma da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto, não foi contemplada naquela 
normatização.  
A presente Emenda harmoniza-se com nosso posicionamento, pelo que deve ser aprovada.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:15752 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "o" do item IV do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Assembleia Nacional Constituinte. 
Justificativa: 
Dispõe o item IV, letra “o”, do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização: 
“o) nas entidades de orientação, de formação profissional, cultural, recreativa e de assistência social 
dirigidas aos trabalhadores, é assegurada a participação tripartite de Governo, trabalhadores e 
empregadores,”.  
A matéria deve ser regulada na lei ordinária. Só sentido a participação de trabalhadores se estes 
contribuírem para a entidade, não havendo razão da presença do Governo. 
Parecer:   
   No parecer dado à Emenda 1P16815-5, não figura a norma da alínea "o", do item IV, do art. 17, do 
Projeto, por ter sido entendida como matéria de lei ordinária.  
A Emenda merece acolhimento.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15753 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "f" do item IV do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Estabelece o item IV, “f” do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização: 
“f) ao dirigente sindical é garantida a proteção necessária ao exercício de sua atividade, inclusive o 
acesso aos locais de trabalho na sua base territorial de atuação,”. 
A matéria deve ser reservada para a lei ordinária a fim de que melhor possam ser avaliadas as 
situações a serem reguladas.  
Parecer:   
   Pelos parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a 
norma da alínea "f", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
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   EMENDA:15777 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "p" do item IV do art. 17  
do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão  
de Sistematização. 
Justificativa: 
Estabelece o art. 17, item IV, letra “p”, do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização. 
“p) a Justiça do Trabalho poderá restabelecer normas e as entidades sindicais poderão celebrar 
acordos sobre tudo que não contravenha ás disposições e normas de proteção ao trabalho,”. 
O dispositivo confere poderes “em branco” á Justiça do Trabalho e aos Sindicatos para inovarem 
direitos e obrigações trabalhistas não expressamente previstas em Lei. 
Parecer:   
   Embora sob outro fundamento, somos favoráveis à supressão da norma contida na alínea "p", do 
item IV, do art. 17, do Projeto.  
Entendemos que a matéria, se tiver de ser normatizada na Constituição, deve constar no capítulo que 
trata do Poder Judiciário.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:15842 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17, alínea m do inciso IV.  
Suprima-se a alínea m, inciso IV, do art. 17. 
Justificativa: 
Transcrevo, a seguir, para justificação a supressão da alínea m, inciso IV, do art. 17, oficio que acabo 
de receber da Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, 
Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos. 
A Federação Nacional dos Empregados Vendedores de Comércio, Propagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, órgão de cúpula nacional, representativo das 
categorias diferenciadas de Vendedores-Pracistas e Vendedores-Viajantes, bem como da de 
Propagandistas de Produtos Farmacêuticos (Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e 
Vendedores de Produtos Farmacêuticos) regulamentadas, respectivamente, pela Lei n° 5.207, de 
18.07.57 e Lei n° 6.224, de 14.07.75, face ao que consta no inciso IV, alínea “m” do artigo 17, do 
Projeto de Constituição, se dirige a Vossa Excelência, no sentido de pleitear EMENDA que possa 
garantir o direito de representação das categorias diferenciadas na nova Constituição, pelos 
seguintes motivos: 
“Pela alínea “m”, inciso IV, do artigo 17, instituiu-se a pluralidade sindical, mas com representação 
única, a saber: 
“Artigo 17 
IV ......................... 
m) se mais de um sindicato pretender representar o mesmo segmento categorial ou a mesma 
comunidade de interesses profissionais, somente um terá direito à representação perante ao Poder 
Público, conforme a lei”. 
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2. Como se vê, não se pode admitir que, ao se tratar da nova Constituição do País, se possa alegar 
direito de mais de 68 (sessenta e oito) entidades sindicais, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho 
e com representatividade própria no seio de sua respectiva categoria profissional, onde cada uma 
tem suas reinvindicações especificas e regalias diferenciadas, já arraigadas no elenco do quadro de 
direitos adquiridos, na forma do parágrafo 3° do artigo 153, da atual Constituição.  
3. Não é menos admissível, “DATA VÊNIA”, que um metalúrgico, um bancário, ou um doleiro 
qualquer, possa representar um ADVOGADO, um ENGENHEIRO, um MÉDICO, ou um daqueles que 
estão enquadrados em categorias regulamentadas por lei, que possuem atividades definidas em 
estatutos profissionais próprios.  
4. Desta forma, a liberdade sindical, com a constituição da pluralidade, numa coletividade em que 
prevaleça o grupo maior, deixa as categorias profissionais menores e próprias sem direitos de 
escolher a sua representatividade, como vem acontecendo.  
5. Nesse caso, a questão de representação das categorias profissionais diferenciadas ou das 
profissões liberais, não estará caracterizada na alínea “m”, inciso IV, do artigo 17, do Projeto de 
Constituição, oriundo da Comissão de Sistematização, se não houver a garantia de que não esteja 
resguardado o direito das categorias profissionais já regulamentadas por lei. 
6. O conteúdo da aludida alínea “m”, quando determina um único segmento categorial de 
representação, não especificando no regime de pluralidade sindical contido no Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização, sem a ressalva do direito de representatividade dessas 
categorias garantidas pela legislação vigente, poderá causar injusto problema social. 
7. Por outro lado, a manutenção da alínea “m”, como está redigida, conflita, frontalmente, com os 
demais dispositivos à igualdade de todos perante a lei.  
8. Vê-se, desde logo, que um sindicato constituído, nos termos da lei, como representante de sua 
categoria, estará em condições de representar pior em relação a outro sindicato igualmente criado 
pela forma legal que perde, aí, o direito de representar em função disto.  
9. Ademais, a diferenciação categorial, com conteúdo diverso, impede que um sindicato 
eventualmente majoritário represente adequadamente interesses de um sindicato minoritário, cujos 
direitos especificamente são distantemente diferentes. 
10. Por isso mesmo se justifica, de modo claro, preserva-se o direito de representação das categorias 
profissionais ou das profissões liberais, ante ao inciso IV, alínea “M”, do artigo 17 do Projeto de 
Constituição.  
Parecer:   
   A norma da alínea "m", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, que dá a um só sindicato a 
representação de cada segmento categorial perante o Poder Público, deve permanecer, conforme 
explicitado no parecer dado à Emenda 1P16815-5.  
Somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:15987 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "e" do item IV do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Estabelece o item IV, “f” do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização: 
“e) à entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e interesses da categoria, individuais ou 
coletivos, inclusive como substituto processual em questões judiciárias ou administrativas;”. 
A matéria deve ser reservada para a lei ordinária a fim de que melhor possam ser avaliadas as 
situações a serem reguladas.  
Parecer:   
   De acordo com os parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser 
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suprimida a norma da alínea "e", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:16086 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "d" do item IV do art. 17  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Dispõe a letra “d” do item IV do art. 17 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte, como direito coletivo de sindicalização: 
“d) é igualmente livre a organização de associações ou comissões de trabalhadores no seio das 
empresas ou estabelecimentos empresariais; ainda que sem filiação sindical, garantida aos seus 
integrantes a mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais,” 
A matéria deve ser reservada para lei ordinária, a fim de que melhor possam ser avaliadas as 
situações a serem reguladas. Além do mais, a extensão às associações ou comissões de 
trabalhadores da proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais virá em prejuízo das relações 
trabalhistas.  
Parecer:   
   Segundo os parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a 
norma da alínea "d", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:16106 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 17, item IV, alínea "d".  
Suprima-se, da alínea "d" do item IV do art.  
17, a ressalva contida na expressão "garantida aos  
seus integrantes a mesma proteção legal dispensada  
aos dirigentes sindicais". 
Justificativa: 
Trata-se de dispositivo de natureza não constitucional, impondo-se tratá-lo por via de legislação 
ordinária e de forma cabal, evitando-se exageros que possam fluir da excessiva generalização 
contida na presente redação. A regulamentação das associações possíveis de serrem criadas ao 
amparo da norma constitucional deve ser de natureza civil, podendo-se chegar ao absurdo de, em 
empresas de pequeno porte, reunir, em nível de diretoria da associação, a totalidade dos 
empregados, ficando o empregador impossibilitado de gerir seu empreendimento.  
Parecer:   
   Pelos parâmetros que delineamos no parecer à Emenda 1P16815-5, a proposta deve ser acolhida.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:16107 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Dispositivo emendado: art. 17, item IV,  
alínea "g".  
Dê-se à alínea "g" do item IV do art. 17 a  
seguinte redação:  
"g) a assembleia geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical". 
Justificativa: 
Suprime-se, assim, o texto que dá continuidade ao dispositivo, por conter matéria não constitucional, 
a ser tratada apenas através da legislação ordinária.  
Parecer:   
   É supérflua a referência proposta nesta Emenda, porque o seu conteúdo está implícito na liberdade 
e na autonomia sindicais.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:16183 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II - Dos Direitos Sociais - a seguinte redação.  
Dos Direitos dos Trabalhadores  
Art. 13 A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos, além de  
outros que visem á melhoria de sua condição social:  
I - salário mínimo legal capaz de satisfazer  
as necessidades normais do trabalhador e as de sua família;  
II - salário-família para os seus dependentes;  
III - proibição de diferença de salário e de  
critério de admissão, promoção e dispensa, por  
motivo de raça, sexo, religião, opinião política,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física ou condição social;  
IV - salário de trabalho noturno superior ao diurno;  
V - duração de trabalho não superior a  
quarenta e cinco horas semanais, não excedendo de  
oito horas diárias e intervalo para descanso,  
salvo casos especiais previstos em lei;  
VI - repouso remunerado, de preferência aos  
domingos, e nos feriados civis e religiosos, de  
acordo com a tradição local;  
VII - férias anuais renumeradas e décimo-  
terceiro salário por cada ano de trabalho;  
VII - higiene e segurança do trabalho;  
IX - uso obrigatório de medidas tecnológicas  
visando a eliminar ou a reduzir ao mínimo a  
insalubridade nos locais de trabalho;  
X - proibição de trabalho em indústria  
insalubres e de trabalho noturno e menores de  
dezoito anos, e de qualquer trabalho menores de  
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doze anos;  
XI - descanso remuneração da gestante, antes  
e depois do parto, com garantia de estabilidade no  
emprego, desde o início da gravidez, até noventa  
dias após o parto;  
XII - admissão mínima de dois terços de  
empregados brasileiros em todos os  
estabelecimentos, salvo nas microempresas e nas de  
cunho estritamente familiar;  
XIII - proibição de distinção entre trabalho  
manual, técnico ou intelectual, quanto à condição  
de trabalhador, ou entre os profissionais  
respectivos;  
XIV - integração na vida e no desenvolvimento  
da empresa, com participação nos lucros, e,  
excepcionalmente, na gestão, segundo critérios  
objetivos fixados em lei;  
XV - estabilidade, com indenização ao  
trabalhador despedido, ou fundo de garantia  
equivalente;  
XVI - vedação de prescrição no curso da  
relação de emprego;  
XVII - reconhecimento das convenções  
coletivas de trabalho e incentivo à negociação  
coletiva;  
XVIII - aposentadoria voluntária, após vinte  
anos de serviço, com proventos proporcionais à  
contribuição.  
XIX - greve, observação o disposto no artigo 3o.  
XX - seguro-desemprego, em caso de desemprego  
involuntário.  
Art. 14 A associação profissional ou sindical  
é livre. Ninguém será obrigado, por lei, a  
ingressar em sindicato, nem nele permanecer ou  
para ele contribuir. É assegurada a pluralidade da  
representação.  
Art. 15 Para o exercício do direito de greve  
serão tomadas providências e garantias que  
assegurem a manutenção dos serviços essenciais à  
comunidade, definidos em lei.  
§ 1o. A não observância do disposto no caput  
deste artigo justificará a rescisão do contrato de  
trabalho por justa causa.  
§ 2o. As categorias profissionais dos  
serviços essenciais que deixarem de recorrer ao  
direito de greve farão jus aos benefícios obtidos  
pela categorias análogas.  
§ 3o. Será responsabilidade civil e  
criminalmente o indivíduo ou entidade que causar  
dano à propriedade, ou incitar terceiros a fazê-  
lo, a pretexto de manifestação grevista.  
§ 4o. A greve só poderá ser declarada depois  
de exauridos todos os meios de negociação e se  
aprovada por um quinto da categoria profissional  
ou sindical. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   A presente emenda traz em seu bojo contribuições valiosas que deverão ser incorporadas ao 
Projeto, ainda que não totalmente.  
Estamos conscientes que os princípios que devem figurar  
neste capítulo não podem ser protecionistas e muito menos, facciosos. Por outro lado, temos que 
expungir do texto disposições que, pela sua natureza, podem e deverão ser implementadas pela 
legislação ordinária ou pelas negociações coletivas.  
Finalmente, é nossa preocupação constante refletir o consenso resultante da análise de milhares de 
emendas encaminhadas a esta Comissão.  
   
   EMENDA:16452 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
No art. 17, IV, suprima-se a letra "n" 
Justificativa: 
O aparelho administrativo do Estado visa a realização de interesses coletivos, isto é, de toda a 
sociedade. Não há razão para transformá-lo em foro de debates e reivindicações dos servidores do 
Poder Público, por mais respeitáveis que sejam tais interesses privados, os quais devem ser 
defendidos pelas vias próprias.  
Parecer:   
   A norma da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto foi por nós excluída, na elaboração do 
nosso substitutivo, por conter matéria da lei ordinária.  
A Emenda propõe a supressão também.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:16815 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
DÊ-SE A LETRA "A" DO INCISO IV, DO ARTIGO 17  
A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"A" - É LIVRE A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU  
SINDICAL; AS CONDIÇÕES PARA SEU REGISTRO, SUA  
REPRESENTAÇÃO NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE  
TRABALHO, BEM COMO O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA  
DO PODER PÚBLICO PARA ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO  
SINDICAL DESTINADA AO CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES  
SERÃO DEFINIDAS EM LEI". 
Justificativa 
A existência da contribuição sindical é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento do 
movimento sindical brasileiro, sendo fato inconteste que, sem aquele pagamento de natureza 
compulsória, desaparecerá a maioria dos sindicatos brasileiros, sejam de empregados ou 
empregadores, que dependem fundamentalmente daquela receita para funcionarem.  
Interessa ao País evitar o caos sindical. A ausência de interlocutores para administrar as tensões 
sociais e a perda abrupta da representatividade por parte dos trabalhadores e empresas cedo geraria 
conflitos e instabilidade social, por falta de adequado diálogo entre as categorias econômicas e 
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profissionais. A lacuna aberta, originária do vácuo na representatividade sindical, logo seria 
preenchida com avidez por setores de tendências exacerbadas, infensos à convivência pacífica e à 
harmonia das deferentes categorias sociais da produção.  
Não poderia, portanto, a Assembleia Nacional Constituinte assumir esta grave responsabilidade, 
desastrosa para o país, se for mantido o dispositivo supra referido do Projeto de Constituição. Urge, 
portanto, a instituição de norma expressa que permita aos sindicatos, por delegação de Poder 
Público, arrecadar a contribuição sindical de seus representados. 
Parecer:   
   Para nós, são os seguintes os parâmetros constitucionais da matéria da organização sindical:  
1 - liberdade de associação profissional ou sindical;  
2 - autonomia sindical, vedado à lei ordinária exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, instituir  
qualquer tipo de interferência na organização sindical ou obrigar à filiação ou à manutenção dela;  
3 - cometimento à lei ordinária da disposição sobre as condições para o registro das associações 
sindicais perante o Poder Público e para a representação nas convenções coletivas de trabalho;  
4 - competência da assembleia geral da entidade sindical para fixar a contribuição sindical da 
categoria, para o custeio de suas atividades, a ser descontada em folha;  
5 - exclusividade de representação perante o Poder Público de uma das entidades sindicais, quando 
mais de uma pretender representar o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade  
de interesses.  
A Emenda harmoniza-se com parte do quadro constitucional acima explicitado, mas discrepa dele em 
parte.  
Somos pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:16927 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "h" do item IV do art. 17 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 17 ....................................  
IV ..........................................  
h) as entidades de classe de nível superior  
podem estabelecer relações com organizações  
internacionais de nível equivalente;" 
Justificativa: 
A presente emenda sugere nova redação para a alínea “h” do item IV do art. 17 do Projeto de 
Constituição. É que a redação proposta pelo Projeto para o referido dispositivo conflita com o espirito 
que norteou a redação do art. 6°, item I e art. 29, item II, do mesmo Projeto de Constituição. 
As questões tratadas a nível de entidades de nível superior já estarão discutidas e amadurecidas, 
evitando inconvenientes do relacionamento a nível de entidades de menor hierarquia.  
Parecer:   
   A norma da alínea "h", do item IV, do art. 17, do Projeto não está contemplada no conjunto de 
preceitos constitucionais sobre organização sindical explicitados no parecer dado à Emenda 
1P16815-5 e, assim sendo, entendemos que deve ser suprimida.  
Como a emenda propõe alteração de redação, somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:16955 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Substituir o texto da letra "m", do inciso  
IV, do art. 17, do Projeto de Constituição, pelo a  
seguir transcrito, reordenando as letras, para que  
seja colocada a ora indicada como letra "b",  
alterando-se, por consequência as posteriores:  
"não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base  
territorial, que não poderá ser inferior a de  
um município". 
Justificativa: 
A questão da unicidade e do pluralismo sindical tem sido alvo de grandes debates.  
Existe um equívoco em se admitir que faz parte da liberdade organização sindical a autorização para 
o estabelecimento de mais de um sindicato de uma mesma categoria profissional em uma mesma 
base territorial. Em um município, todos os cidadãos estão submetidos a uma mesma Prefeitura, não 
se podendo admitir a existência de duas, em um País existente em único governo, em um prédio um 
único sindico. A existência de duplicidade de representação imporia na inexistência de representação 
unitária, na inexistência de organização e no esfacelamento da força sindical.  
A ideia de que devem os trabalhadores ser livres para dizerem se querem um ou mais sindicatos é 
falsa. Tão falsa como se disséssemos que os cidadãos devem ter o direito de dizer se querem uma 
ou duas prefeituras dentro da mesma área de administração. 
É igualmente falsa a ideia de o pluralismo partidário deve corresponder ao pluralismo sindical. Os 
partidos são plurais, como não poderia deixar de ser, mas a Câmara de Vereadores, A Câmara dos 
Deputados Estaduais ou a Federal é única. A pluralidade está na composição interna e não na 
organização. O pluralismo partidário nada tem a ver a com as diversas correntes sindicais, mesmo 
porque o Sindicato não representa linha política partidária.  
Parecer:   
   Conforme os parâmetros conceituados no parecer à Emenda 1P16815-5, adotamos, com algumas 
exceções, o pluralismo sindical.  
A Emenda propõe a Adoção da regra maior da unicidade sindical.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:16956 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar na letra "i", inciso IV, do art.  
17, do Projeto de Constituição:  
"desde que retornem à atividade." 
Justificativa: 
Fixou a letra “i” supramencionada que  “os aposentados terão direito de voltar a ser votados nas 
organizações sindicais”.  
Certamente que não devem ser marginalizados os aposentados, mas o direito de votar a ser votado 
deve ser dos trabalhadores em atividade.  
Em inúmeros sindicatos o número de aposentados é imenso, não tendo sentido que no processo 
eleitoral resulte uma diretoria composta por aposentados.  
Os interesses dos aposentados devem ser defendidos, mas, como regra, são antagônicos aos dos 
empegados em atividade.  
Parecer:   
   Não se acha contemplada no conjunto de normas sobre organização sindical descrito no parecer à 
Emenda 1P16815-5, razão pela qual consideramo-la suprimida.  
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A Emenda preconiza alteração dela.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:16957 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar ao dispositivo na letra "g", do  
inciso IV, do art. 17, a seguinte expressão "além  
de outras fixadas em lei." 
Justificativa: 
Como está disposto o texto, é eliminada a contribuição sindical prevista atualmente em lei e também 
não fica aberto qualquer espaço para qualquer regulamentação de contribuições para as entidades 
sindicais.  
É possível que, com o correr dos anos, chegue a classe trabalhadora á conclusão de que não deve 
existir contribuição sindical disposta em lei, mas é preciso não se fechar definitivamente a porta para 
a fixação da contribuição para as entidades sindicais através de lei, possivelmente amanhã as 
entidades sindicais podem encontrar grave dificuldade para o desenvolvimento de suas tarefas.  
Querem os subscritos da presente Emenda pedir atenção especial para o fato de que a Constituição 
não se dirigirá apenas aos grandes centros urbanos, mas a todo o Brasil, de todos os rincões. 
Certamente, categorias profissionais como de metalúrgicos, bancários, professores, de grandes 
metrópoles será fácil manter a unidade da categoria mercê da própria aglutinação em que trabalham 
os profissionais, isto sem se mencionar o próprio desenvolvimento econômico da região, que 
proporciona, por consequência, quadros de trabalhadores com formação cultural, social e política 
mais avançada.  
Para o trabalhador das cidades do interior, especialmente para o trabalhador rural, afastado das 
áreas desenvolvidas, a realidade é outra. Primeiro porque o distanciamento dificulta a aglutinação. O 
fundamental, no entanto, é que o trabalhador dos centos menores fica sujeito no seu isolamento, fica 
extremamente exposto à expressão patronal, que se exerce de forma eficaz e violenta. Veja-se 
quantos dirigentes sindicais, presidentes, delegados e advogados sindicais foram assassinados na 
área rural nos últimos anos. Várias dezenas. 
A pregação da liberdade absoluta, sem proteção legal, pode beneficiar categorias extremamente 
fortes, aglutinadas em grandes centros, concentrada em grandes empresas, mas só pode causar 
prejuízo e trabalhadores humildes, espalhados em territórios longínquos e submetidos à violência de 
pistoleiros, necessitando da proteção da lei. 
Os trabalhadores dos grandes centros urbanos podem até se dar ao luxo de desprezar a proteção 
legal. Os trabalhadores dos centros menores e em especial dos trabalhadores rurais, pelo contrário, 
não podem abrir mão dessa proteção, não podendo ser delegados ao abandono, não se permitindo o 
esfacelamento de suas entidades sindicais, onde a luta pela sobrevivência é uma constante. A 
liberdade absoluta de organização sindical, sem proteção da lei no sentido da manutenção da 
contribuição sindical só beneficia o patronato. “Entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, é a lei 
que liberta e a liberdade escraviza”, ensinou Lacordaire, quando surgiu o liberalismo econômico com 
a Revolução Francesa. Sempre que forças diferentes antagônicas são colocadas frente a frente, 
sendo deixadas em liberdade, privilegia-se o mais forte, que fará impor a sua vontade. 
O trabalhador das pequenas cidades e em especial o trabalhador rural não podem ficar sem proteção 
adequada para a sua organização sindical, sendo imprescindível a manutenção, na lei, da 
contribuição sindical. 
São os recursos da contribuição sindical que têm permitido a realização de grandes manifestações, 
inclusive a favor da Reforma Agrária, como para assegurar a evolução da legislação social. São os 
recursos da contribuição sindical que têm permitindo a todo o movimento sindical fazer grandes 
Congressos, Encontros Nacionais, estudos técnicos financiando o DIEESE, DIESAT e o DIAP. 
Atribuiu-se à contribuição sindical o único e exclusivo efetivo de contribuir para a manutenção dos 
chamados pelegos, para a sobrevivência de sindicatos fantasmas. Entretanto, os recursos da 
contribuição sindical serviram igualmente para financiar várias campanhas salariais de metalúrgicos 
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de São Bernardo, as greves nacionais dos bancários, bem como a luta das diversas categorias 
profissionais.  
O “espontaneismo” de contribuições preconizado por alguns setores só pode ser fruto da ingenuidade 
ou de desejo equivocado de ver desaparecer o sindicalismo que se mantem com recursos da própria 
classe trabalhadora.  
A abolição da contribuição sindical levará, inevitavelmente, os sindicatos a pedir e disputar ajuda 
externa ou governamental, o que sacrificará a autonomia. Por mais desinteressado que seja o 
doador, interno ou externo, sua contribuição poderá resultar em influencias indevidas e compromissos 
ou exigências incompatíveis com a autonomia e liberdade necessárias ao exercício da ação sindical.  
Não é verdade que a contribuição sindical por si só traga a subcomissão do sindicalismo. O 
movimento sindical tem dado mostras disso, assumido campanhas contra o arrocho salarial, a favor 
da reforma agrária, a favor de melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Outros 
setores, que vivem e atuam com importâncias arrancadas por lei, têm demonstrados que o 
recebimento de contribuição legal induz ao descomprometimento da luta. Exemplo importante é a 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Nenhum advogado pode atuar sem pagar uma anuidade 
para a OAB, importa para toda a categoria. No entanto, em nenhum momento ninguém imaginou que 
a OAB não atue em sua plenitude. Todos sabem do comportamento independente da OAB.  
A supressão da contribuição sindical, para se cair no “espontaneismo” da contribuição, levará, sem 
qualquer dúvida, o sindicalismo a sua total asfixia, especialmente o movimento sindical rural.  
Parecer:   
   De acordo com a parâmetros apresentados no parecer à Emenda 1P16815-5, a única referência à 
assembleia geral que cabe no texto constitucional é a da contribuição sindical, aqui também 
contemplada.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:16958 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprimir da letra "d", do inciso IV, do art.  
17, a expressão "ainda que sem filiação sindical." 
Justificativa: 
É importante que em cada empresa se4jam constituídas comissões de trabalhadores, as quais, no 
entanto, devem estar ligadas ao movimento sindical e devem ser braços do movimento sindical, 
permitindo uma atuação em conjunto pelo interesse da classe trabalhadora. 
As dificuldades de organizações associativa á margem do movimento sindical são, obviamente, 
maiores que dentro dele. Se assim é, nenhuma justificativa existe para a sua organização fora da 
organização sindical.  
Essa organização fora do movimento sindical servirá apenas para enfraquecer o sindicato e a força 
da classe trabalhadora. 
Parecer:   
   Segundo os parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a 
norma da alínea "d", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:16959 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Acrescentar ao dispositivo na letra "f", do  
inciso II, do art. 17, do Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização, a expressão  
"ressalvado o disposto na letra "g", inciso IV,  
deste artigo." 
Justificativa: 
A letra “g”, do inciso IV, do art. 17, dispõe: 
“g) a assembleia geral é o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, competindo-lhe deliberar 
sobre sua constituição, organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de 
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a contribuição da categoria, que deverá ser descontada 
em folha, para custeio das atividades da entidade”. 
Anteriormente, a parte final estava redigida de forma diversa, dispondo: “que poderá ser descontado 
em folha, mediante autorização por escrito do interessado”. 
O texto foi aprimorado, uma vez que a obrigatoriedade da autorização por escrito do interessado 
importava na eliminação de fontes de custeio para as entidades sindicais especialmente na área 
rural. 
Ocorre que o texto da letra “f”, do inciso II, do art. 17, que trata das Associações, pode criar 
confusões de interpretação ao dispor que “sem autorização por escrito do associado”. Possivelmente 
vozes se levantarão dizendo que o princípio geral é o da exigência de autorização escrita do 
interessado e que a letra “g”, do inciso IV, do art. 17, quanto usa a expressão “deverá” indica que 
deverá quando autorizado.  
De qualquer forma, considere-se ou não com válida interpretação distorcida, o melhor, o mais seguro 
é evitar-se qualquer conflito de interpretação em matéria d magna importância, acrescentando-se na 
letra “f”, referida: “ressalvado o disposto na letra “g”, do inciso IV, deste artigo”. 
Parecer:   
   Acrescenta ao disposto na letra "f" do inciso II do art. 17 do Projeto de Constituição a expressão 
"ressalvado o disposto na letra "g", inciso IV, deste artigo". Em nossa opinião, o melhor é suprimir 
totalmente a referida letra "f".  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17130 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título II - Capítulo III  
Art. 17 - Inciso IV - Alínea M  
Sugere-se a seguinte redação à referida  
alínea M:  
M) Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito é entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador a ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades. 
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia á categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer à luta em defesa de seus direitos e à conquistas de seus 
justos anseios.  
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Parecer:   
   Conforme os parâmetros conceituados no parecer à Emenda 1P16815-5, adotamos, com algumas 
exceções, o pluralismo sindical.  
A Emenda propõe a Adoção da regra maior da unicidade sindical.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:17147 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à letra "f" do item  
IV, do art. 17, do Projeto de Constituição:  
"ao dirigente sindical é garantida a proteção  
necessária ao exercício de sua atividade,  
estabilidade temporária no emprego e proteção  
contra qualquer tipo de violência, além do acesso  
aos locais de trabalho na sua base territorial de atuação". 
Justificativa: 
Não resta dúvida de que a redação proposta pela presente emenda é mais completa, atendendo com 
mais precisão as reivindicações da área sindical. O pleno exercício da atividade a que se refere o 
tópico acima só se admite se forem respeitadas todos os aspectos básicos explicitados. 
Parecer:   
   Pelos parâmetros delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, a alínea "f", do item IV, do art. 17, 
do Projeto, foi suprimida.  
Pela rejeição, porque a Emenda propõe a manutenção do dispositivo, sob outra redação.  
   
   EMENDA:17241 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso IV, do art. 17,  
do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:  
Art. 17. ...................................  
IV - A SINDICALIZAÇÃO  
a) É livre a associação profissional ou  
sindical em todos os níveis; a aquisição da  
personalidade jurídica de direito privado pela  
associação profissional ou sindical se dará  
mediante registro em cartório;  
b) a lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicato;  
c) é vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
d) é igualmente livre a organização de  
associações ou comissões de trabalhadores no seio  
das empresas ou estabelecimentos empresariais,  
ainda que sem filiação sindical, garantida aos  
seus integrantes a mesma proteção legal dispensada  
aos dirigentes sindicais;  
e) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
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direitos e interesses dos trabalhadores,  
individuais ou coletivamente, inclusive como  
substituto processual em questões judiciárias ou  
administrativas;  
f) ao dirigente sindical, além da  
estabilidade plena no emprego, é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho no âmbito  
de sua representação;  
g) a assembleia geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre a sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar,  
por ocasião de obtenção de normas coletivas,  
contribuição extensiva a todos os trabalhadores  
que por ela serão regidos e que deverá ser  
descontada em folha e recolhida à entidade para  
custeio de suas atividades;  
h) as organizações sindicais de qualquer grau  
podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais;  
i) os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais;  
j) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação;  
l) os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei;  
m) é prerrogativa da entidade sindical a  
representação nas negociações coletivas de trabalho;  
n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, bem como  
em empresas concessionárias de serviços públicos,  
onde seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e  
deliberação. A escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores;  
o) nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social dirigidas aos trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite de governo,  
trabalhadores e empregadores;  
p) a Justiça do Trabalho poderá estabelecer  
normas e as entidades sindicais poderão celebrar  
acordos sobre tudo que não contravenha às  
disposições e normas de proteção ao trabalho;  
q) é assegurada a participação das  
organizações de trabalhadores nos processos  
decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-  
de-obra e aos programas de reciclagem, prestados  
pela empresa, sempre que importar em redução ou  
eliminação de postos de trabalho ou ofício. 
Justificativa 
A emenda que ora oferecemos e é subscrita pela Bancada do PARTIDO DOS TRABALHADORES 
quer, efetivamente, estabelecer os princípios básicos da Liberdade e Autonomia Sindical tão 
reivindicada ao longo do tempo pela classe trabalhadora. 
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Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação a todo o inciso IV, do art. 17 do Projeto.  
Um exame do conjunto de normas oferecidas, em cotejo com os parâmetros por nós estabelecidos no 
parecer à Emenda 1p16815-5, mostra que alguns pontos são coincidentes, merecendo acolhimento e 
outros são divergentes, não podendo ser acolhidos.  
Somos, portanto, pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:17409 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   -Emenda Supressiva  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 17, inciso IV,  
alíneas "d", "e", "f", "g", "h", "i", "l", "p" e "q".  
Suprimam-se do inciso IV do artigo 17 do  
Projeto de Constituição, as alíneas "d", "e", "f", "g", "h", "i", "l", "p" e "q". 
Justificativa: 
O conteúdo das alíneas “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “l” é matéria do âmbito de legislação ordinária, não 
cabendo o seu disciplinamento pelo texto constitucional. Por outro lado, a matéria contida na alínea 
“p” (poder normativo da Justiça do Trabalho) deve ser deslocada para o capítulo que trata do Poder 
Judiciário. Além disso, a alínea “q” fere o direito de liberdade inerente á livre iniciativa não se 
coadunando com os princípios contidos neste projeto. 
Parecer:   
   A maioria das supressões propostas nesta Emenda acha-se em consonância com os parâmetros 
por nós fixados no parecer à Emenda 1p16815-5.  
Por outro lado, é proposta a permanência de textos que naquele parecer não foram aproveitados.  
A coincidência parcial com o nosso posicionamento nos leva a optar pela aprovação em parte.  
   
   EMENDA:17544 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17, inciso IV.  
Insira-se no inciso IV do artigo 17 do  
Projeto de Constituição a seguinte alínea "b",  
alterando-se a indicação das demais alíneas:  
b) a lei regulará a competência das entidades  
sindicais para arrecadar contribuições  
compulsórias destinadas ao custeio de suas  
atividades e de programas de interesse das  
categorias por elas representadas; 
Justificativa 
A manutenção da contribuição sindical compulsória é princípio que deve constar do texto 
constitucional em elaboração.  
Ao contrário do que se apregoa, incompatível com os princípios de liberdade e autonomia sindicais 
que devemos, da mesma forma, consagrar na Carta Magna. 
Com relação à autonomia sindical, essa visão errônea decorre do engano de receita tributária do 
governo, transferida aos sindicatos. Pelo contrário, ela configura o curto que uma categoria 
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econômica ou profissional assume para poder obter sua representação, visto que falhas estruturais 
relacionadas ao associativismo voluntário não lhe permitem a associação natural.  
Por outro lado, a extinção da contribuição inibiria a representação, já que só sobreviveriam as 
categorias mais numerosas e organizadas que, em pequeno número, desequilibrariam o sistema de 
representação, comprometendo o princípio fundamental de liberdade sindical que se pretende.  
Esta liberdade seria ainda maior se cada categoria econômica ou profissional, contrariamente ao que 
ocorre hoje, puder decidir onde aplicar os recursos da contribuição sindical. Os contribuintes, mas do 
que ninguém, através de sua participação devem eleger os pontos que merecem a atenção de suas 
lideranças, acabando por determinar, assim, a aplicação mais adequada de suas contribuições.  
A manutenção de uma estrutura sindical autentica passa pela compulsoriedade da contribuição. Sem 
ela as entidades sindicais não terão as condições necessárias para desenvolver seu trabalho de 
defesa das respectivas categorias representadas. 
Parecer:   
   Para nós, são os seguintes os parâmetros constitucionais da matéria da organização sindical:  
1 - liberdade de associação profissional ou sindical;  
2 - autonomia sindical, vedado à lei ordinária exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, instituir  
qualquer tipo de interferência na organização sindical ou obrigar à filiação ou à manutenção dela;  
3 - cometimento à lei ordinária da disposição sobre as condições para o registro das associações 
sindicais perante o Poder Público e para a representação nas convenções coletivas de trabalho;  
4 - competência da assembleia geral da entidade sindical para fixar a contribuição sindical da 
categoria, para o custeio de suas atividades, a ser descontada em folha;  
5 - exclusividade de representação perante o Poder Público de uma das entidades sindicais, quando 
mais de uma pretender representar o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade  
de interesses.  
A Emenda harmoniza-se com parte do quadro constitucional acima explicitado, mas discrepa dele em 
parte.  
Somos pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:17562 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 17, inciso iv, alínea  
"a". Dê-se a seguinte redação à alínea "a", inciso  
IV, art. 17 do Projeto de Constituição:  
"Art. 17 ....................................  
IV ..........................................  
a) é livre a organização e a associação  
sindicais; as condições para sua constituição e  
registro perante o Poder Público, sua base  
territorial, representação nas convenções  
coletivas de trabalho, bem como sua competência  
para arrecadar contribuições compulsórias  
destinadas ao custeio de suas atividades e de  
programas de interesses das categorias por elas  
representadas, serão definidas em lei; 
Justificativa 
A emenda consagra o princípio da liberdade de organização e associação sindicais, transferindo à lei 
ordinária a competência referente às condições para sua constituição e registro perante o Poder 
Público bem como o estabelecimento de critérios de representação nas convenções coletivas e 
fixação de sua base territorial.  
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Procura ainda consagrar, expressamente, o princípio da compulsoriedade da contribuição sindical, 
entendendo não ser este em nenhum aspecto, incompatível com os municípios de liberdade e 
autonomia sindicais que se pretende, da mesma forma, garantir. 
Com relação à autonomia sindical, essa visão errônea decorre do engano de se entender que a 
contribuição sindical consistiria de receita tributária do governo, transferida aos sindicatos. Pelo 
contrário, ela configura o custo que uma categoria econômica ou profissional assume para poder sua 
representação, já que falhas estruturais relacionadas ao associativismo voluntário não lhe permitem a 
associação natural.  
Por outro lado, a extinção da contribuição inibiria a representação, já que só sobreviveriam as 
categorias mais numerosas e organizadas que, em pequeno número, desequilibrariam o sistema de 
representação, comprometendo o princípio fundamental de liberdade sindical que se pretende.  
Esta liberdade seria ainda maior se cada categoria econômica ou profissional, contrariamente ao que 
ocorre hoje, puder decidir onde aplicar os recursos da contribuição sindical. Os contribuintes, mais do 
que ninguém, através de sua participação devem eleger os pontos que merecem a atenção de suas 
lideranças, acabando por determinar, assim, a aplicação mais adequada de suas contribuições.  
A manutenção de uma estrutura sindical autêntica passa pela compulsoriedade da contribuição. Sem 
ela as entidades sindicais não terão as condições necessárias para desenvolver seu trabalho de 
defesa das respectivas categorias representadas. 
Parecer:   
   Para nós, são os seguintes os parâmetros constitucionais da matéria da organização sindical:  
1 - liberdade de associação profissional ou sindical;  
2 - autonomia sindical, vedado à lei ordinária exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, instituir  
qualquer tipo de interferência na organização sindical ou obrigar à filiação ou à manutenção dela;  
3 - cometimento à lei ordinária da disposição sobre as condições para o registro das associações 
sindicais perante o Poder Público e para a representação nas convenções coletivas de trabalho;  
4 - competência da assembleia geral da entidade sindical para fixar a contribuição sindical da 
categoria, para o custeio de suas atividades, a ser descontada em folha;  
5 - exclusividade de representação perante o Poder Público de uma das entidades sindicais, quando 
mais de uma pretender representar o mesmo segmento categorial ou a mesma comunidade  
de interesses.  
A Emenda harmoniza-se com parte do quadro constitucional acima explicitado, mas discrepa dele em 
parte.  
Somos pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:17640 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Alínea "e', do inciso IV, do Artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada às 
mutações sociais ínsitas á relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituições.  
Parecer:   
   De acordo com os parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser 
suprimida a norma da alínea "e", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:17641 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDADO SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Alínea "f", do inciso IV, do Artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais á relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição.  
Parecer:   
   Pelos parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a 
norma da alínea "f", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:17643 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Alínea "g", do Inciso IV, do Artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais á relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição.  
Parecer:   
   A emenda, ora sob exame, dispõe sobre a supressão da alínea "g" do inciso IV, do artigo 17 que 
versa sobre a competência da Assembleia Geral.  
Entendemos que, o dispositivo deva ser alterado pois contém matéria concernente à legislação 
ordinária.  
Entretanto é de suma importância que o texto constitucional assegura a assembleia geral o poder de 
fixar a contribuição da categoria. 
   
   EMENDA:17644 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMEDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Alínea "i", do inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
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Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais á relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da norma da alínea "i", do item IV, do art. 17, do Projeto, o qual não 
consta do conjunto de normas arroladas no parecer à Emenda 1p16815-5.  
Somos favoráveis à supressão. Pela aprovação.  
   
   EMENDA:17645 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Alínea "m", do inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais á relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição.  
Parecer:   
   A norma da alínea "m", do inciso IV, do art. 17, do Projeto, que dá a um só sindicato a 
representação de cada segmento categorial perante o Poder Público, deve permanecer, conforme 
explicitado no parecer dado à Emenda 1P16815-5.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:17646 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "q", do inciso IV, do artigo 17 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais á relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de 
Constituição.  
Parecer:   
   Somos favorável à supressão da norma da alínea "q", do item IV, do art. 17, do Projeto, por 
considerarmos que a matéria é de legislação ordinária.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:17729 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à alínea "o" do item IV do art. 17 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 17 ................................  
IV - ..................................................  
o) nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social dirigidas aos trabalhadores, é  
assegurada a participação de trabalhadores e  
empregadores." 
Justificativa: 
SESC, SENAC, SESI e SENAI são entidades de direito privado, custeadas por contribuições do 
empresariado e que vêm se constituindo em instituições modelares, não só no Brasil, mas em toda a 
América Latina, seja na profissionalização do operário, seja na área de lazer, de assistência social 
etc. Entendemos que não se justifica promover a ingerência governamental em órgãos que vêm 
funcionando a contento, em especial num momento em que procura, o Governo mesmo atingir o grau 
necessário de descentralização nas atividades do setor. 
Parecer:   
   Suprimimos, na elaboração de nosso substitutivo, a norma da alínea "o", do item IV, do art. 17, do 
Projeto, por entendermos que contém matéria própria da lei ordinária.  
A Emenda propõe sua manutenção, alterada a redação.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:17814 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título II  
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
Artigo XVII - Capítulo III - IV - A sindicalização  
Art. 17, item IV - inclua-se letra r.  
r - aos dirigentes sindicais, além da  
estabilidade no emprego, serão asseguradas  
proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de  
violências às liberdades sindicais e de  
constrangimento no exercício de suas funções. 
Justificativa: 
A presente norma visa assegurar a mais ampla liberdade e autonomia sindical respeitando o direito 
do cidadão, no sentido de que lhe sejam assegurados todos os direitos trabalhistas, independente da 
ideologia por ele pregada na defesa dos trabalhadores. 
Parecer:   
   A garantia que existe para os dirigentes sindicais, no enfoque adotado em nosso substitutivo, para o 
exercício de suas atividades, está implícita na liberdade sindical, contra o que qualquer violação pode 
ser objeto de apreciação nos termos da lei ordinária e pelo Poder Judiciário.  
A emenda propõe, pois, algo redundante, além de fazer referência à estabilidade, também inadmitida 
no substitutivo, como vedação absoluta à rescisão do contrato de trabalho.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:17846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "n" do inciso IV, do art. 17,  
do Projeto da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
"n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, que se  
relacionem com seus interesses profissionais,  
sociais, previdenciários, culturais, recreativas,  
de formação profissional e de assistência social;"  
Suprima-se a letra "o", do inciso IV, do art.  
17, do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
As disposições das letras “n” e “o” do inciso IV do artigo 17, do Projeto da Comissão de 
Sistematização, estarão melhor identificadas e consolidadas num único item, evitando-se assim as 
duplicações e superposições desnecessárias a uma futura Constituição. Acrescente-se que nessa 
consolidação proposta, os trabalhadores continuam com todas as conquistas inicialmente 
apresentadas nas letras “n” e “p”. 
Parecer:   
   Por se tratar de matéria da lei ordinária, na elaboração de nosso substitutivo optamos pela exclusão 
da norma da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
A Emenda propõe sua manutenção, com outra redação.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:17938 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO II - CAPÍTULO III  
ART. 17 - INCISO IV - ALÍNEA M  
Sugere-se a seguinte redação à referida  
alínea M:  
M) - NÃO SERÁ CONSTITUÍDA MAIS DE UMA  
ORGANIZAÇÃO SINDICAL DE QUALQUER GRAU,  
REPRESENTATIVA DE UMA CATEGORIA PROFISSIONAL, EM  
CADA BASE TERRITORIAL. 
Justificativa: 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade.  
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia á categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer á luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios.  
Parecer:   
   A nova redação da alínea "m" do item IV, do art. 17 do Projeto, proposta nesta Emenda consagra o 
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princípio da unicidade sindical, ao passo que optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
exceções (parecer à Emenda 1p16815-5).  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:17979 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "l", do inciso IV, do artigo 1: 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   A supressão da norma da alínea "l" do item IV do artigo 17 do Projeto combina com os parâmetros 
por nós enumerados no parecer à Emenda 1p16815-5.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:17980 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "j", do inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   A norma da alínea "j" do inciso IV, do art. 17 do Projeto, foi por nós aproveitada (parecer à Emenda 
1p16815-5)  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18001 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 17  
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Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "h", do Inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   Já optamos pela exclusão da norma da alínea "h" do inciso IV, do art. 17 do Projeto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:18002 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 17.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "d", do inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   Acolhemos a presente emenda, pois como justifica o próprio autor, trata-se de matéria ordinária que 
regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada às mutações sociais ínsitas à 
relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível de Constituição.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:18003 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 17.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "c", do inciso IV, do art. 17 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   A norma da alínea "c" do item IV do art. 17 do Projeto foi por nós aproveitada, conforme consta dos 
parâmetros explicitados no parecer à Emenda 1p16815-5.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18004 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 297  

 

Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 17.  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "b", do inciso IV, do artigo 17. 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   Dentro do posicionamento por nós adotado, respeitante à preceituação constitucional da 
organização sindical, explicitado no parecer à Emenda 1p16815-5, foi aproveitada a norma da alínea 
"b" do inciso IV do art. 17 do Projeto.  
Como a emenda prevê a sua supressão, somos pela sua rejeição.  
 
   
   EMENDA:18005 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Alínea "a" do inciso IV do art. 17.  
A alínea "a" do inciso IV, do artigo 17 do  
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 17. ....................................  
IV - ........................................  
a) É livre a associação profissional ou  
sindical; a lei ordinária disporá sobre a  
organização, a independência administrativa, a  
forma de custeio e, assegurará a competência de  
representação na função delegada do poder público  
e nas convenções coletivas de trabalho. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa assegurar o livre direito de sindicalização, o direito de representação 
classista, a independência sindical, e os meios de sua manutenção.  
A aprovação do texto proposto no projeto, ora emendado, “levaria as entidades sindicais à 
pulverização, tornando-as frágeis e vulneráveis à influência de órgãos distanciados do seu real 
objetivo trazendo, como consequência, o desvirtuamento do movimento sindical” para uma tomada de 
posições indesejáveis ao país e à classe por ele representada, caracterizando-se por outro lado, um 
verdadeiro retrocesso na prática sindical. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação à alínea "a", do item IV do art. 17 do Projeto que coincide, em 
parte, com nosso posicionamento a respeito de organização sindical, explicitado no parecer à 
Emenda 1p16815-5, discrepando em outros pontos.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:18006 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 17, item IV, alínea e  
Dê-se a seguinte redação à alínea citada:  
17, IV, e - A entidade sindical poderá atuar  
como substituto processual da categoria para  
defesa de seus interesses coletivos, desde que  
previamente autorizada pelos interessados." 
Justificativa: 
Tal como constava na proposição da Comissão, a Entidade Sindical pode promover reclamações 
individuais ou coletivas em nome de seus associados, o que não teria cabimento sem prévia 
autorização dos interesses.  
Parecer:   
   Conforme expusemos no parecer à Emenda 1p16815-5, optamos pela exclusão da norma da alínea 
"e", do inciso IV, do art. 17 do Projeto.  
A Emenda propõe a permanência, mas com outra redação.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:18024 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "p"", do inciso IV, do artigo 17 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   A norma da alínea "p", do item IV, do art. 17, do Projeto, é de ordem processual, do campo da lei 
ordinária e, assim foi excluída, na elaboração de nosso substitutivo.  
É o que propõe a presente Emenda.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:18025 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "o" , do inciso IV, do artigo 17 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
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Parecer:   
   A supressão da alínea "o", do item IV, do artigo 17, do Projeto, foi feita por nós, na elaboração de 
nosso substitutivo (parecer à Emenda 1p16815/5).  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:18029 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 17  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Alínea "n" , do inciso IV, do artigo 17 
Justificativa: 
Trata-se de Matéria Ordinária que regulamenta o exercício da atividade sindical, diretamente ligada 
às mutações sociais ínsitas à relação de emprego e que não deve ser inflexivelmente tratada a nível 
de Constituição.  
Parecer:   
   A norma da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto foi por nós excluída, na elaboração do 
nosso substitutivo, por conter matéria da lei ordinária.  
A Emenda propõe a supressão também.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:18140 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "n", do inciso IV, do artigo  
17, do Título II, Capítulo III, a seguinte redação:  
Art. 17. ..................................  
I - ........................................  
............................................  
IV - ........................................  
a) ..........................................  
............................................  
n) É assegurada a representação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, na gestão dos organismos da  
Administração Pública incumbida da formulação e  
implementação de normas, políticas e programas  
afetos a seus interesses, na forma que vier a ser  
estabelecida em lei. 
Justificativa: 
A letra “n” do projeto, não define de que forma vai se dar a participação. Pretendemos com a presente 
emenda assegurar de forma clara a gestão.  
A finalidade da emenda acima é inscrever na nova Carta Magna na diretriz que assegure a 
representação dos trabalhadores nos colegiados encarregados da administração de políticas e 
programas de interesse da classe trabalhadora, tais como órgãos do Sistema Nacional de 
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Previdência e Assistência Social, PIS/PASEP, Conselho Curador do FGTS, Conselho do INPC 
(IBGE), Conselho Monetário Nacional, etc.  
Trata-se de preceito que encerra, a nosso ver, um profundo significado em termos do fortalecimento 
da cidadania do trabalhador, eis que o reconhecimento do direito á participação em tais instâncias 
decisórias do poder público há de traduzir, mais do que a ampliação do elenco de direitos sociais dos 
trabalhadores, uma nova dimensão dos direitos políticos da classe dos verdadeiros produtores de 
riqueza em nosso país.  
Como a ciência política já há muito desvendou, o aparelho burocrático do estado está longe de operar 
com o monolitismo e a imparcialidade a ele atribuídos por uma determinada concepção das 
instituições estatais – segundo a qual a burocracia se incumbirá da fiel execução das leis e decisões 
emanadas de instâncias propriamente políticas. Parece mais realista visualizar o campo de 
competência desses organismos como uma espécie de “arena”, na qual entram em competição 
diversos interesses divergentes, e do qual promanam decisões ou cursos de ação que, ao invés de 
obedecerem a uma lógica instrumental comumente associada aos processos de execução 
burocrática, na realidade são produto de processos políticos de pressão, negociação e barganha, isto 
é, em nada diferem em essência, dos processos decisórios transcorridos nas instâncias formalmente 
políticas.  
Ora, se assim é, parece pertinente indagar: se a burocracia dispõe de certa margem de autonomia 
pela qual produz – politicamente – sua própria interpretação do que é “bom” para a sociedade em 
geral, como se articulam os interesses dos trabalhadores nesses lócus de resolução de conflitos? 
É por entendermos que a resposta a essa indagação aposta no sentido da hegemonia permanente 
dos interesses vinculados às classes economicamente dominantes, que dispõe de meios políticos 
para avançar suas demandas nas diversas instâncias burocráticas, que consideramos fundamental 
criar mecanismos de representação dos trabalhadores nas esferas decisórias do aparelho 
burocrático, com o escopo de abrir um espaço institucional para que a classe trabalhadora 
tradicionalmente alijada dos processos políticos extra-parlamentares – passe a ter voz e presença 
efetiva no embate de interesses contraditórios que constituem o campo de ação da burocracia estatal. 
Parecer:   
   Por se tratar de matéria da lei ordinária, na elaboração de nosso substitutivo optamos pela exclusão 
da norma da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto.  
A Emenda propõe sua manutenção, com outra redação.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18144 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso IV do art. 17 a seguinte alínea "r":  
"Art. 17. ..................................  
I - ..................................  
......................................  
IV - ..................................  
a - ..................................  
......................................  
q - ..................................  
r) - Será obrigatória a contribuição  
sindical." 
Justificativa: 
Considerando-se que as entidades sindicais têm como incumbência essencial a defesa dos direitos e 
dos legítimos interesses e necessidades das categorias por elas representadas; 
Considerando-se que as entidades sindicais dão atendimento às áreas por elas tuteladas, sejam os 
trabalhadores destas, sindicalizados ou não; 
Considerando-se que não havendo exigência legal quanto à cobrança da contribuição sindical, as 
entidades representativas dos trabalhadores não terão as condições necessárias para desenvolver 
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seu trabalho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como sua atuação de luta no 
que se refere aos justos anseios da categoria. 
Considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da contribuição sindical, certamente, 
inúmeros Sindicatos serão compelidos a fechar suas portas, o que parra o trabalhador significará 
perda irreparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.  
Parecer:   
   A obrigatoriedade da contribuição sindical foi contemplada em nosso substitutivo, apenas que 
fixada pela assembleia geral da entidade sindical.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:18165 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "m" do inciso IV, do artigo  
17, do título II, capítulo III, a seguinte  
redação:  
Art. 17. ....................................  
I - ........................................  
............................................  
IV - ........................................  
a - ........................................  
............................................  
m - não será constituída mais de uma organização  
sindical de qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional em cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   A nova redação da alínea "m" do item IV, do art. 17 do Projeto, proposta nesta Emenda consagra o 
princípio da unicidade sindical, ao passo que optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
exceções (parecer à Emenda 1p16815-5).  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:18354 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
Acrescente-se ao final da alínea "a" do item  
IV do Art. 17:  
"Não será constituída mais de uma organização  
sindical, em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica em cada base  
territorial." 
Justificativa: 
A Comissão da Ordem Social decidiu por unanimidade a manutenção da unicidade sindical, vetando 
o pluralismo. O dispositivo que estressava essa tese foi, no entanto, suprimido pela Comissão de 
Sistematização, nada obstante tenha disso apresentada emenda no sentido de restaurar a oposição 
adotada pela da Ordem Social. De resto, o movimento sindical, por seus segmentos mais 
expressivos, vem-se manifestando continuadamente pela unidade do movimento, unidade que o 
dispositivo apresentado pretende manter e consolidar.  
Parecer:   
   A emenda propõe a inserção de norma definidora da unicidade sindical.  
Conforme parecer à Emenda 1p16815-5, posicionamo-nos pelo pluralismo sindical, embora com 
algumas normas não muito conciliáveis com ele, mas atinentes às peculiares do sindicalismo 
nacional, como a relativa à contribuição sindical compulsória.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18358 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 17  
a) Suprima-se a alínea "i" do item II, do  
art. 17 do projeto  
b) Suprima-se a alínea "m" do item IV, do  
art. 17 do projeto  
c) Suprima-se a alínea "d" do item IV, do  
Art. 17 do projeto 
Justificativa: 
Na forma como redigidas, as alíneas cuja supressão se propõe estão admitindo a pluralidade sindical, 
o que não foi, de forma alguma, admitido pela Comissão da Ordem Social, conforme se pode ler no 
item II do Art. 6° de seu Anteprojeto, aprovado por unanimidade.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo deliberamos suprimir as alíneas "i", do item II e "d", do item IV, do art. 17, do 
Projeto, mantendo a alínea "m", deste último inciso, porque, quanto aos sindicatos, a representação 
oficial única é necessária, nos acordos coletivos.  
Pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:18447 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Ao art. 17, inciso IV (Sindicalização):  
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Suprimir as alíneas "a", "b", "c", "e", "g", "i", "l", "m", "n", "o", "p".  
A alínea "d" passa a alínea "a" com a mesma redação do Projeto.  
A alínea "f" passa a alínea "b", suprimindo-  
se a expressão final "inclusive o acesso aos  
locais de trabalho na sua base territorial de atuação"  
A alínea "h" passa a alínea "c", acrescida ao  
final a expressão "..., atendidas as exigências  
legais para sua formalização."  
A alínea "j" passa a alínea "d"  
A alínea "p" passa a alínea "e", com a  
seguinte redação: "os acordos coletivos e as  
sentenças normativas poderão estabelecer normas  
sobre tudo que não contravenha às leis de proteção ao trabalho". 
Justificativa: 
A liberdade de associação, afirmada no inciso II deste mesmo artigo do Projeto não tem porque ser 
excepcionada em relação ao sindicato, sem prejuízo da liberdade sindical por isso, o inciso IV contém 
uma série de preceitos desnecessários. O que realmente é necessário, em favor da associação de 
trabalhadores, é o que consta da alínea d (que amplia o conceito de liberdade de associação em 
matéria trabalhista), da alínea f (que protege o dirigente sindical, embora deva ser suprimido o direito 
de acesso aos locais de trabalho, invasão da propriedade alheia que a Constituição não pode 
autorizar a particulares, embora possa ser negociado o acesso), da alínea h (filiação a organizações 
internacionais, devendo porém prever que a lei possa estabelecer exigências, no interesse nacional), 
da alínea j (expressão eloquente da verdadeira liberdade sindical no sentido individual) e da alínea p 
(amplitude do poder negocial das partes e do poder normativo da Justiça do Trabalho, aperfeiçoada a 
redação, como proposto). Os demais preceitos devem ser suprimidos porque não deve existir 
condição ou registro diferente para o sindicato, razão pela qual a lei nada poderá exigir nem o Poder 
Público poderá interferir, porque já não pode fazê-lo nas associações em geral toda proclamação de 
não-intervenção, ao contrário do que pode parecer encerra o reconhecimento de algum cuidado 
“especial” em relação ao sindicato, resquício do regime corporativista: assim também o vezo de 
definir a “competência” e a capacidade representativa do sindicato. Mais absurdo é pretender regular 
até assembleias e eleições sindicais na Constituição, inclusive conteúdo de suas celebrações, voto 
permanente de aposentado, acesso a propriedade de terceiros (meios de comunicação). A 
representação, no pluralismo, de ser negociada entre as associações e não imposta por lei a 
participação, no Governo ou na empresa também não cabe na Constituição.  
Parecer:   
   Cotejamos as propostas da presente Emenda com as normas por nós consideradas pertinentes, em 
matéria de organização sindical, enunciadas no parecer à Emenda 1p16815/5 e concluímos que 
algumas delas devem ser aproveitadas e outras não.  
Somos, por isso, pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:18460 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no art. 17, inciso IV, letra "q",  
após "... sempre que ..." o seguinte texto: "a  
introdução de novas tecnologias no processo de  
produção".  
A redação é a que segue:  
Art. 17 - Inciso IV - Letra q: "É assegurada  
a participação das organizações de trabalhadores  
nos processos decisórios relativos ao  
reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de  
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reciclagem, prestados pela empresa, sempre que a  
introdução de novas tecnologias no processo de  
produção importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício". 
Justificativa: 
A transcrição desta matéria, que constava nos substitutivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na 
medida em que o texto se propõe incluir aqui constava no “caput” do artigo correspondente. O texto 
transcrito, por este motivo, ficou prejudicado no seu teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer 
o princípio constitucional naquele momento estabelecido.  
Parecer:   
   Excluímos a alínea "q", do item IV, do artigo 17, do Projeto, na elaboração de nosso substitutivo, por 
se tratar de matéria para a lei ordinária.  
A Emenda propõe sua manutenção, com redação alterada.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18534 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
No art. 17, IV, suprima-se a letra "n" 
Justificativa: 
O aparelho administrativo do Estado visa a realização de interesses coletivos, isto é, de toda a 
sociedade. Não há razão para transformá-lo em foro de debates e reivindicações dos servidores do 
Poder Público, por mais respeitáveis que sejam tais interesses privados, os quais devem ser 
defendidos pelas vias próprias.  
Parecer:   
   A norma da alínea "n", do item IV, do art. 17, do Projeto foi por nós excluída, na elaboração do 
nosso substitutivo, por conter matéria da lei ordinária.  
A Emenda propõe a supressão também.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:18705 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Título II - Capítulo III  
Dê-se à letra "m" do inciso IV do art. 17 a redação seguinte:  
"Art. 17 ........................  
IV - ............................  
m) - se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente  
terá direito à representação perante o Poder  
Público aquele que tiver o maior número de  
filiados da categoria;" 
Justificativa: 
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A redação do projeto não é feliz e deixa a solução a cargo da lei, transferindo o problema. Mais 
prático é o que se contém na emenda com simplicidade – havendo mais de um sindicato que 
pretenda a representação, esta incumbirá ao que possuir maior número de filiados da categoria.  
Parecer:   
   A proposta desta Emenda, de que a Constituição contenha desde logo o critério para determinação 
do Sindicato reconhecido perante o Poder Público, na ocorrência de mais de um representante do 
mesmo segmento categorial, discrepa da nossa opção, manifestada no parecer à Emenda 1p16815-
5, onde aquela determinação fica ao critério do legislador.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18857 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 17  
Adite-se ao art. 17 no inciso IV a letra "r"  
com a seguinte redação:  
Os empregados de uma empresa integrarão um  
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou a atividade da empresa, RESSALVADOS OS  
CASOS DE CATEGORIA DIFERENCIADA, PREVISTOS EM LEI. 
Justificativa: 
Mantendo o espírito do legislador, há que se permitir o direito do trabalhador manter vínculo com o 
grupo profissional a que está ligado ou, então, fazer a opção pelo Sindicato ao qual pertencer. 
Reconhecer-se, assim, que a atividade diferenciada deve ser extremamente limitada pela legislação 
ordinária.  
Parecer:   
   A proposta da presente Emenda envolve comprometimento com o princípio da unicidade sindical, 
ao passo que, no substitutivo que estamos elaborando, pretendemos optar pelo pluralismo, embora 
não absoluto.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:18886 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva à alínea a, do inciso IV do art. 17 .  
Dê-se à alínea "a" do inciso IV do art. 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 17 - ................................. 
IV - ........................................ 
a - É livre a associação profissional ou  
sindical; a sua constituição, registro, a  
representação legal nas convenções coletivas de  
trabalho e as funções delegadas do Poder Público,  
entre elas a de arrecadar contribuições para o seu  
custeio e para a execução de programas de  
interesse das categorias por eles representadas,  
serão regulados em lei". 
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Justificativa: 
Os sindicatos e as associações profissionais exercem hoje em dia um papel preponderante na vida 
econômica e social do Brasil.  
Tais entidades exercem funções sociais vitais para o relacionamento empresa. Estado e empregado, 
entre essas funções encontram-se muitas que são o espelho das funções públicas, próprias do 
Estado.  
Assim, nada mais justo, que além do encargo que a eles é dado, também seja delegada a 
arrecadação de contribuições compulsórias por lei instituídas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação à alínea "a", do item IV do art. 17 do Projeto que coincide, em 
parte, com nosso posicionamento a respeito de organização sindical, explicitado no parecer à 
Emenda 1p16815-5, discrepando em outros pontos.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:18894 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva e supressiva  
Dê-se à alínea "d" do inciso IV do art. 17 do  
Projeto a seguinte redação, suprimindo-se a alínea  
"f".  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
d) - os sindicatos de categorias  
profissionais poderão estabelecer, em convenção ou  
acordo coletivo, o direito de acesso aos locais de  
trabalho de seus representantes, dentro de sua  
base territorial". 
Justificativa: 
A proposta impositiva do Substitutivo, data vênia, representa intervenção na propriedade privada, por 
outra entidade privada.  
A fiscalização não cabe aos sindicatos mas aos servidores públicos investidos deste poder, seja na 
área do trabalho, na previdência, dos tributos, de obras, etc. 
Os sindicatos, na defesa e coordenação dos interesses da categoria já têm a faculdade de se dirigir 
às autoridades administrativas para denunciar a existência de irregularidades, e a estas então caberá 
a fiscalização que, constatando-as, imporá as penalidades previstas na lei. De resto, o direito de 
notificar a existência de irregularidades, inerente às prerrogativas dos organismos sindicais, está 
consagrado no parágrafo 3° do mesmo artigo. 
Assim, o que se deve é estimular as partes interessadas, quando assim lhes convier, a estabelecer o 
direito de acesso aos locais de trabalho.  
Parecer:   
   Em nosso parecer à emenda 1p16815-5, declaramos nossa opção pela exclusão da norma da 
alínea "d", do inciso IV, do art. 17 do Projeto.  
Como a Emenda propõe sua manutenção com redação alterada, somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:18910 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
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Texto:   
   Emenda substitutiva da alínea "e" do inciso IV, do artigo 17  
Dê-se à alínea "e" do inciso IV do artigo 17  
do projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
e) Poderão as organizações sindicais  
representar os interesses coletivos, bem como, nos  
casos expressos em lei, os interesses individuais  
da categoria." 
Justificativa: 
A legitimação extraordinária (substituição processual), por ser exceção à regra de legitimidade para 
agir daquele que tem o direito ameaçado ou violado, não deve ser dilatada sem importante razão que 
a justifique. Nossa ordem jurídica já prevê diversas hipóteses em que pode o sindicato agir como 
substituto processual. Em outras, não está impedido de representear seus filiados, podendo fazê-lo 
através do competente instrumento de mandato (procuração).  
Parecer:   
   Conforme expusemos no parecer à Emenda 1p16815-5, optamos pela exclusão da norma da alínea 
"e", do inciso IV, do art. 17 do Projeto.  
A Emenda propõe a permanência, mas com outra redação.  
Somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:19142 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar ao art. 17, inciso IV letra "d" do  
Projeto, a expressão "assegurada aos locais de  
culto e suas liturgias particulares a proteção, na  
forma da Lei." 
Justificativa: 
A liberdade Religiosa está assegurada no texto do projeto e a Emenda Proposta não altera a 
substância da redação anterior, entretanto, dá uma configuração ampla ao conceito de liberdade 
Religiosa, nele fazendo menção aos locais aonde esta liberdade mais se projeta. 
Parecer:   
   O texto proposto não se coaduna com a orientação geral adotada para a matéria.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:19147 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá-se à alínea "g" do inciso IV do art. 17, a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
g) A Assembleia Geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
decidir sobre sua constituição, organização,  
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extinção, eleições para órgãos de administração e  
representação, seu estatuto e a contribuição  
associativa, que somente poderá ser descontada em  
folha mediante autorização escrita do interessado,  
ressalvada a contribuição sindical devida pelos  
integrantes das categorias econômicas e  
profissionais na forma da lei." 
Justificativa: 
Suprimir a contribuição sindical será salto no escuro em nome de tese que só resiste em hipóteses 
sustentada por argumentos doutrinários, enquanto que mantê-la traz o respaldo da fiança idônea da 
prática do sistema ao longo de quase meio século. Não será razoável impor a nível constitucional, a 
contramão para o associativismo sindical.  
Parecer:   
   Aproveitamos a alínea "g" do item IV do art. 17 do Projeto, apenas na parte que contempla a 
contribuição sindical.  
A Emenda propõe vários outros tópicos e, na parte da contribuição sindical, estabelece um sistema 
vinculado à lei.  
Nós vinculamos tal contribuição à Assembleia Geral da entidade, razão pela qual a Emenda deve ser 
rejeitada.  
   
   EMENDA:19149 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se à alínea "m" do inciso IV do art. 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 17 - ..................................  
IV - ........................................  
m) não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica em cada base territorial." 
Justificativa: 
A emenda objetiva restabelecer dispositivo integrante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, 
perfeitamente compatível com as demais disposições capituladas.  
Em seu lugar, o presente Anteprojeto estabeleceu mecanismo assegurador da exclusividade da 
representação sindical muito mais complexo, a aponto de socorrer-se da lei ordinária, o que não 
impediria, na prática, contendas intermináveis, em prejuízo dos associados sindicais de boa-fé.  
O sistema da representação sindical unitário, indevidamente excluído do texto do presente 
Anteprojeto, de modo algum é incompatível com a liberdade sindical, e proporciona condições muito 
mais favoráveis á organização social duradoura.  
Se em cada base territorial puder existir uma única organização sindical representativa de 
determinada categoria, a desejável disputa democrática visará o controle diretivo de tais entidades, 
como, aliás frequentemente já acontece na ainda incipiente vida associativa sindical brasileira.  
Prevalecendo a emenda que estabelece o princípio eleito pela Comissão Temática, torna-se 
despiciendo o dispositivo substituído.  
Parecer:   
   A nova redação da alínea "m" do item IV, do art. 17 do Projeto, proposta nesta Emenda consagra o 
princípio da unicidade sindical, ao passo que optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
exceções (parecer à Emenda 1p16815-5).  
Pela rejeição.  
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   EMENDA:19259 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao Artigo 17 - Inciso IV - alínea "o" a  
seguinte redação:  
As entidades de orientação, de forma  
profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social dirigidas aos trabalhadores  
serão administradas paritariamente por  
representantes de trabalhadores e empregadores; 
Justificativa: 
A organização do ensino profissional e técnico e as atividades de natureza recreativa e de assistência 
social, para a valorização de recursos humanos constitui direitos de cidadania operária, inseparáveis 
da dignidade humana, e, como tal, têm sido tratados pelo direito social no plano internacional e nas 
constituições modernas.  
A Constituição da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em seu preâmbulo, apontava “a 
organização do ensino profissional e técnico” como um dos fundamentos da proteção e melhoria das 
condições de trabalho. 
Em excelente trabalho elaborado para o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, 
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do município do Rio de 
Janeiro – SENALBA – que, “a Convenção 142, da OIT, ratificada pelo Brasil, em pleno vigor, em seu 
artigo salienta que os diversos políticos e os diversos programas nacionais direcionados à orientação 
profissional e à formação profissional deverão ter como objetivo incorporar e ajudar todas as pessoas, 
sob o mesmo pé de igualdade e sem qualquer discriminação, a desenvolver e a utilizar suas aptidões 
profissionais em seu próprio interesse e conforme as suas aspirações, tendo em conta as 
necessidade e objetivos da sociedade.  
A fundamentação da presente emenda está contida no excelente trabalho sobre a matéria elaborado 
por Júlio Cezar de Prato Leite para o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, 
de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do município do Rio de Janeiro – 
SENALBA – Rio de Janeiro, que lemos atentamente, e o endossamos, para anexá-los e torna-lo parte 
integrante desta emenda. 
Apenas suprimimos a representação do Estado na administração das entidades de que trata a 
emenda por entendemos que tal participação já se efetiva através do controle das contas pelo 
Tribunal de Contas da União. 
Realmente como se assinala no trabalho anexo “Os empregadores foram ao Estado e obtiveram do 
Estado disposições coercitivas para arrecadação de contribuições que incidem sobre as folhas de 
pessoal, constituindo, assim, inequivocamente custo social que, como se sabe, contamina por um 
processo de reversão natural, a linha de salários. Com efeito, a linha de salários passa a ser aditada 
pelo custo das contribuições para entidades de serviço social e de formação profissional, exercendo 
naturalmente uma compressão sobre o nível linear das remunerações.  
Pelo mecanismo descrito, pode-se ter, sem sombra de dúvida, que o custo de tais entidades resulta 
de contribuições indiretas dos trabalhadores arrecadados compulsoriamente pelo Estado mediante o 
recolhimento das importâncias pelo mecanismo contábil das empresas. 
Por ser assim, parece sumamente esdruxulo que as entidades que cuidam da formação profissional e 
dos serviços sociais para os trabalhos venham a ser administrados pelos empregadores com quase 
nenhuma assistência do Estado e sem nenhuma participação dos trabalhadores.” Portanto, sendo 
como são custeadas com recursos compulsoriamente arrecadados do consumidor contribuinte, 
trabalhadores em sua maioria, devem contar com representantes dos trabalhadores, de forma efetiva, 
na sua gestão.  
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Tal participação representará, ao lado da garantia contra dispensa imotivada, a democratização do 
esquema de relações entre o Capital e o Trabalho, sem a qual será inviável a consolidação de uma 
sociedade politicamente aberta.  
Parecer:   
   Suprimimos, na elaboração de nosso substitutivo, a norma da alínea "o", do item IV, do art. 17, do 
Projeto, por entendermos que contém matéria própria da lei ordinária.  
A Emenda propõe sua manutenção, alterada a redação.  
Pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:19301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso IV, alínea e do art. 17.  
e) À entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos, inclusive como substituto processual  
em questões judiciárias, administrativas e  
regulamentares. 
Justificativa: 
A Jurisprudência dominante dos Tribunais do Trabalho, entendem inadmissível o substituto 
processual às ações de cumprimento relativas a regulamentação profissional ás diversas categorias 
que possuem regulamentação diferenciada (e.g. jornalistas, aeronautas), não seriam contempladas 
pelo referido instituto fundamental ao exercício da livre atuação sindical em defesa dos trabalhadores.  
Faz-se mister exaurimos taxativamente a abrangência desta via de defesa processual, tornando-a 
eficaz em sua plenitude.  
Parecer:   
   Em nosso parecer à emenda 1p16815-5, optamos pela supressão da norma da alínea "e", do inciso 
IV, do art. 17, do Projeto.  
Como a Emenda propõe sua manutenção, apenas que com outra redação, somos pela rejeição.  
   
   EMENDA:19428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título II - Capítulo III  
Art. 17 - Inciso IV - Alínea M  
Sugere-se a seguinte redação à referida alínea M:  
M) - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
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reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer á luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   A nova redação da alínea "m" do item IV, do art. 17 do Projeto, proposta nesta Emenda consagra o 
princípio da unicidade sindical, ao passo que optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
exceções (parecer à Emenda 1p16815-5).  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:19562 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Ao art. 17, inciso IV (Sindicalização):  
Suprimir as alíneas a, b, c, e, g, i, l, m, n, o, q.  
A alínea "d" passa a alínea "a" com a mesma  
redação do Projeto.  
A alínea "f" passa a alínea "b", suprimindo-  
se a expressão final "inclusive o acesso aos  
locais de trabalho na sua base territorial de atuação"  
A alínea "h" passa a alínea "c", acrescida ao  
final a expressão "..., atendidas as exigências  
legais para sua formalização."  
A alínea "j" passa a alínea "d".  
A alínea "p" passa a alínea "e", com a  
seguinte redação: "os acordos coletivos e as  
sentenças normativas poderão estabelecer normas  
sobre tudo que não contravenha às leis de proteção  
ao trabalho." 
Justificativa: 
A liberdade de associação, afirmada no inciso II deste mesmo artigo do Projeto não tem porque ser 
excepcionada em relação ao sindicato, sem prejuízo da liberdade sindical por isso, o inciso IV contém 
uma série de preceitos desnecessários. O que realmente é necessário, em favor da associação de 
trabalhadores, é o que consta da alínea d (que amplia o conceito de liberdade de associação em 
matéria trabalhista), da alínea f (que protege o dirigente sindical, embora deva ser suprimido o direito 
de acesso aos locais de trabalho, invasão da propriedade alheia que a Constituição não pode 
autorizar a particulares, embora possa ser negociado o acesso), da alínea h (filiação a organizações 
internacionais, devendo porém prever que a lei possa estabelecer exigências, no interesse nacional), 
da alínea j (expressão eloquente da verdadeira liberdade sindical no sentido individual) e da alínea p 
(amplitude do poder negocial das partes e do poder normativo da Justiça do Trabalho, aperfeiçoada a 
redação, como proposto). Os demais preceitos devem ser suprimidos porque não deve existir 
condição ou registro diferente para o sindicato, razão pela qual a lei nada poderá exigir nem o Poder 
Público poderá interferir, porque já não pode fazê-lo nas associações em geral toda proclamação de 
não-intervenção, ao contrário do que pode parecer encerra o reconhecimento de algum cuidado 
“especial” em relação ao sindicato, resquício do regime corporativista: assim também o vezo de 
definir a “competência” e a capacidade representativa do sindicato. Mais absurdo é pretender regular 
até assembleias e eleições sindicais na Constituição, inclusive conteúdo de suas celebrações, voto 
permanente de aposentado, acesso a propriedade de terceiros (meios de comunicação). A 
representação, no pluralismo, de ser negociada entre as associações e não imposta por lei a 
participação, no Governo ou na empresa também não cabe na Constituição.  
Parecer:   
   Cotejamos as propostas da presente Emenda com as normas por nós consideradas pertinentes, em 
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matéria de organização sindical, enunciadas no parecer à Emenda 1p16815/5 e concluímos que 
algumas delas devem ser aproveitadas e outras não.  
Somos, por isso, pela aprovação parcial.  
   
   EMENDA:19606 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado Art. 17  
Substitua-se no projeto:  
Inciso IV, a letra M, com a seguinte redação:  
"Não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base  
territorial". 
Justificativa: 
Estranhamente o projeto incorpora uma redação contrária dos interesses dos trabalhadores. A 
presente proposta é caracterizada pela unicidade sindical visando consolidar a estrutura do 
movimento sindical brasileiro. 
Parecer:   
   A nova redação da alínea "m" do item IV, do art. 17 do Projeto, proposta nesta Emenda consagra o 
princípio da unicidade sindical, ao passo que optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
exceções (parecer à Emenda 1p16815-5).  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:19673 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 17, item IV, letra "l"  
Suprima-se do Artigo 17, item IV, letra "l", a expressão:  
"os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei". 
Justificativa: 
A permissão aos Sindicatos de terem acesso aos meios de comunicação social, escrita no 
anteprojeto de constituição, a nosso ver não se aplica necessariamente à Constituição Federal que 
pretende tornar livre a democrática a sociedade brasileira. Os sindicatos já têm livre acesso aos 
meios de comunicação social, portanto dispensável a escrituração deste artigo na Constituição.  
Parecer:   
   A supressão da norma da alínea "l" do item IV do artigo 17 do Projeto combina com os parâmetros 
por nós enumerados no parecer à Emenda 1p16815-5.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:19690 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à letra "q" do inciso IV, do artigo 17,  
do Projeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"q) é assegurada a participação de  
representante dos empregados da empresa nos  
processos decisórios relativos ao reaproveitamento  
de mão-de-obra e aos programas de reciclagem,  
sempre que importar em redução ou eliminação de  
postos de trabalho ou ofício"; 
Justificativa: 
A designação, por parte dos empregados, de um (ou mais) representante (s) da categoria, a fim de 
participar do processo decisório atinente a questões de aproveitamento e reciclagem de mão de obra, 
é fundamental. É uma forma legítima de participação ao lado do empregador, seja setor público, seja 
setor privado. 
Parecer:   
   Excluímos a alínea "q", do item IV, do artigo 17, do Projeto, na elaboração de nosso substitutivo, por 
se tratar de matéria para a lei ordinária.  
A Emenda propõe sua manutenção, com redação alterada.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:19756 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Dá a seguinte redação à letra "m"  
Item IV do Art. 17.  
m) - É vedada a pluralidade sindical em um  
mesmo segmento categorial, ou na mesma comunidade  
de interesses profissionais. 
Justificativa: 
A multiplicidade de entidades sindicais em um mesmo categorial, ou na mesma comunidade de 
interesses profissionais tem ensejado o peleguismo. 
Grupos minoritários derrotados no processo democrático de agruparem dando origem a instituições 
que tem apenas o fim de defender seus interesses particulares e não o coletivo. 
Parecer:   
   A Emenda visa a consagrar a unicidade sindical. Mas pretendemos adotar, em nosso substitutivo, o 
pluralismo.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:19929 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se outra disposição ao texto da  
alínea "l" do item IV (A Sindicalização), do art.  
17, do Capítulo III do Título II, que trata do  
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acesso dos Sindicatos aos meios de comunicação,  
como segue:  
"l) a lei regulará o acesso dos Sindicatos  
aos meios de comunicação social, para fins de  
exclusivo interesse sindical;" 
Justificativa: 
O preceito, inovador e altamente benéfico para o sindicalismo brasileiro, oferecendo acesso aos 
meios de comunicação social para os Sindicatos, merece aplauso – mas precisa ser acompanhado 
da competente delimitação dos fins desse benéfico: o exclusivo interesse sindical, para que se evitem 
excessos que venham gerar conflitos não desejados.  
Parecer:   
   A emenda preconiza a regulamentação, através de lei, do acesso aos meios de comunicação social 
pelos sindicatos.  
Em nosso substitutivo vamos suprimir esta alínea do Projeto.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:19930 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se parte do texto da alínea "n" do  
item IV (A Sindicalização), do art. 17 do Capítulo  
III, do Título II, que trata da participação de  
trabalhadores nos órgãos da administração, como segue:  
"n) a lei assegurará a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todo e qualquer órgão ou  
entidade da administração pública em que seus  
interesses profissionais, sociais ou  
previdenciários sejam objeto de deliberação,  
devendo a escolha dos representantes ser feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores;" 
Justificativa: 
O preceito, inovador e altamente benéfico para o sindicalismo brasileiro, oferecendo acesso aos 
meios de comunicação social para os Sindicalismos, merece aplauso – mas precisa ser 
acompanhado da competente delimitação dos fins desse benefício: o exclusivo interesse sindical, 
para que se evitem excessos que venham gerar conflitos não desejados.  
Parecer:   
   Temos a intenção de suprimir a alínea "n", do item IV, do artigo 17, do Projeto, na elaboração de 
nosso substitutivo.  
Como a Emenda pretende mantê-la, embora sob outra redação, somos pela sua rejeição.  
 
   
   EMENDA:19931 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Reúnam-se, numa só alínea "b", as duas  
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alíneas "b" e "c" do item IV (A Sindicalização)  
do art. 17, do Capítulo III, do Título II, que  
tratam da livre fundação e funcionamento dos  
Sindicatos, como segue:  
"b) a lei não poderá exigir autorização  
estatal para a fundação de Sindicato, vedada  
qualquer interferência do Poder Público no seu  
funcionamento;" 
Justificativa: 
Os preceitos contidos nas duas alíneas, no Projeto, são de importância indiscutível e têm grande 
significação para que sejam instituídos em nosso país Sindicatos livres.  
Resumidos numa só alínea, mantêm-se com a mesma expressividade, pretendida pelo autor da 
norma – tornando-se, porém, numa unidade homogênea para melhor aplicação.  
Parecer:   
   Embora sob outra forma, isto é, sob alíneas diversas, queremos aproveitar, em nosso substitutivo, 
as normas da alínea "b" e "c", do item IV, do artigo 17, do Projeto, como quer a presente Emenda. 
   
   EMENDA:19988 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 17 - Inciso V -  
Alínea "d"  
A alínea "d" do Inciso V do artigo 17 do  
Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 17 - ..................................  
V - ........................................  
"d" - os abusos cometidos por ocasião de  
greves ou manifestações coletivas, assim  
considerados, além de outros que a lei declare, a  
interrupção do livre trânsito de pessoas, veículos  
ou bens por quaisquer meios físicos ou  
coercitivos, sujeitam os seus responsáveis às  
penas de lei, por todas as consequências daí  
decorrentes, previsíveis ou imprevisíveis,  
desejadas ou não. 
Justificativa: 
O cerceamento á liberdade não deve ser incentivado, quer por omissão quer por outros motivos. Daí 
a proposta dando definida abrangência no texto para salvaguardar essa liberdade dos que nada têm 
a greve e daqueles que, direta ou indiretamente envolvidos no progresso, queiram ou não trabalhar. 
Entretanto é demais importante a cristalinidade das consequências para todo aquele que, envolvido 
em greve, não a administre dentro da legalidade, trazendo prejuízos a terceiros. Por isso a 
complementação da alínea.  
Parecer:   
   Pretendemos excluir aa alínea "d", do item IV, do artigo 17, do Projeto, em nosso substitutivo.  
Como a Emenda propõe a sua manutenção, somos pela rejeição.  
 
   
   EMENDA:20417 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 316  

 

Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 17  
Suprima-se a alínea "e" do item IV, do art.  
17, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
À entidade sindical deve caber a defesa dos interesses coletivos da categoria. Não se lhe pode 
conferir a substituição de cada trabalhador individualmente, furtando-lhe o direito de escolha dos 
caminhos a percorrer, pena de se lhe equiparar aos interditos.  
Parecer:   
   A norma da alínea "e", do item IV, do artigo 17, do Projeto, ou já está contida implicitamente na 
liberdade sindical ou é de lei ordinária.  
Concordamos com sua supressão.  
Pela aprovação.  
 
   
   EMENDA:20420 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 17  
Suprima-se a alínea "n" do item IV, do art.  
17 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A norma proposta pela Comissão não encontra limites e essa ausência de limites, incomparável com 
um Estado de Direito, é atentatória ao desenvolvimento das relações sociais, retirando do 
empregador estatal a eleição de conveniência e oportunidade de seus programas empresariais.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo pretendemos suprimir a norma da alínea "n", do item IV, do artigo 17, do 
Projeto, que contém matéria de lei ordinária, a qual, por outro lado, demanda estudo 
mais aprofundado sobre a sua conveniência.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20442 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 17  
Suprima-se a alínea "d" e "f" do item IV, do  
art. 17, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O direito da propriedade do estabelecimento não pode sofrer restrição, pena de prejuízo à produção. 
Os direitos que se pretende assegurar via os dispositivos que aqui se sugere sejam suprimidos 
atentam, não só ao direito de propriedade, como ao da iniciativa do empregador de comandar seu 
estabelecimento. Às entidades sindicais já são assegurados os mecanismos de defesa da categoria, 
não precisando ser repetida a regra que criaria “sindicatos” menores a cada estabelecimento.  
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Parecer:   
   Concordamos com as supressões propostas por esta Emenda, porque as matérias contidas na 
alínea "d" e "f", do item IV, do artigo 17, do Projeto não são próprias de texto constitucional.  
Pela aprovação.  
   
   EMENDA:20443 PARCIALMENTE APROVADA 
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. 17  
Dê-se nova redação à alínea "c", do item IV,  
do art. 17, do Projeto de Constituição.  
"c) É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização das entidades  
sindicais". 
Justificativa: 
O acréscimo da palavra entidades ao texto proposto pela Comissão se impõe para corrigir ostensiva 
falha técnica.  
O contrário seria reconhecer-se às entidades sindicais uma situação de privilégio, insustentável de 
serem parte, inclusive, em procedimento judicial, para responderem por responsabilidade de seus 
atos, hipótese consagrada por todos as ordens legais das sociedades modernas e desenvolvidas. 
Parecer:   
   Pretendemos aproveitar a norma da alínea "c", do item IV, do artigo 17, do Projeto.  
A redação proposta nesta Emenda é da mesma abrangência, e portanto, aproveitada na que 
adotaremos.  
Pela aprovação parcial.  
 
   
   EMENDA:20502 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 17, inciso IV pelo seguinte:  
" IV - É livre a organização dos Sindicatos  
que terão por base a unidade de trabalho, em 1o.  
grau, a unidade territorial em 2o. grau e a  
categoria profissional em 3o. grau. Os benefícios  
de qualquer natureza, negociados pelos sindicatos,  
através de acordo coletivo beneficiam única e  
exclusivamente os respectivos filiados. A  
organização e as eleições sindicais serão  
fiscalizadas pela Justiça do Trabalho". 
Justificativa: 
É trabalho acabar com o patrimonialismo da organização sindical brasileira, que data de 1939, 
estabelecendo-se, como na Constituição de 43, a plena liberdade de organização sindical. 
Parecer:   
   A proposta da presente Emenda não se coaduna com a liberdade sindical ampla e o pluralismo 
sindical, que pretendemos adotar em nosso substitutivo.  
Pela rejeição.  
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   EMENDA:20508 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao capítulo III do Título II dos Direitos Coletivos  
Substitua-se o texto constante do capítulo III do Título II do projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
Capítulo III  
Dos Direitos Coletivos  
Art. 8o. - São direitos e liberdades  
coletivos, na forma da lei:  
I - A reunião:  
a) Todos podem reunir-se pacificamente, em  
locais abertos ao público, sem necessidade de  
autorização nem de prévio aviso à autoridade,  
salvo, no último caso, quando a reunião interferir  
no fluxo normal de pessoas e veículos;  
b) É livre a formação de grupos para reuniões  
periódicas.  
I - A associação, sendo que:  
a) É plena a liberdade de associação,  
inadmitidas as de caráter paramilitar;  
b) A violabilidade do domicílio é extensiva  
às sedes das entidades associativas e às de  
ensino;  
c) As entidades associativas, quando  
expressamente autorizadas, possuem legitimidade  
para representar seus filiados em juízo ou fora dele;  
III - A profissão de culto, segundo a qual:  
a) É livre a profissão de cultos e são  
permitidas as reuniões e cerimônias religiosas,  
assim como as pregações e atos públicos, salvo os  
casos de desvirtuamento;  
b) Respeitada a liberdade individual de  
participar, é livre a assistência religiosa nas  
entidades civis e militares e nos estabelecimentos  
de internação coletiva.  
IV - O sindicato:  
a) É livre a associação profissional ou  
sindical. A lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação do sindicato;  
b) É vedada ao poder público qualquer  
interferência na organização sindical;  
c) À entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, coletivos,  
inclusive como substituto processual em questões  
judiciárias ou administrativas;  
d) A Assembleia Geral dos sindicalizados é  
órgão deliberativo supremo da entidade sindical;  
e) A lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
V - A manifestação coletiva:  
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a) É livre a manifestação coletiva em defesa  
de interesses grupais, associativos e sindicais.  
b) É livre a greve, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela  
defender  
c) As organizações de classe são responsáveis  
pela adoção das providência que garantem a  
manutenção dos serviços indispensáveis aos  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade;  
d) Os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei;  
VI - A visibilidade dos Poderes:  
a) Aos sindicatos e às associações em geral é  
reconhecida a faculdade de exigir do Estado a  
informação clara, atual e precisa do que fez, do  
que faz e do que programou fazer, bem como a  
exibição dos documentos correlatos, não podendo a  
resposta exceder de noventa dias;  
b) O dever de informar, de que se trata este  
inciso, abrange os informes sobre a realização da  
receita e as despesas de investimentos e custeio  
dos fundos públicos, obriga a todos os órgãos  
federais, estaduais e municipais, da Administração  
Direta ou Indireta, e se estende às empresas que  
exercem atividade social de relevância pública,  
ressalvados quanto a estas as que digam respeito  
a custos e investimentos com repercussão na  
balança comercial do país;  
c) O requerimento de informações não será  
indeferido, sob alegação de sigilo de Estado,  
salvo nas questões que digam respeito às relações  
diplomáticas ou militares com outros Estados e,  
nas questões econômicas e financeiras, pelo tempo  
necessário à preparação de medidas, cujo prévio  
conhecimento pode torna-las ineficazes ou  
favorecer o enriquecimento ilícito.  
VII - A participação direta, através das  
entidades e associações representativas de  
interesses sociais e coletivos, vinculadas ou não  
a órgãos públicos, que serão parte legítima para  
requerer informações ao Poder Público e promover  
as ações que visem à defesa dos interesses que  
representam.  
VIII - Ao meio ambiente sadio, à preservação  
da natureza e à identidade histórica e cultural.  
IX - Ao consumo, pelo qual o consumidor tem  
direito à clara identificação da mercadoria e suas  
condições de utilização e à responsabilização do  
produtor e intermediário pelas consequências de  
suas deficiências. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
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Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto de emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente, procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência, na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, a uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda substitutiva relativa ao Capítulo III do Título II do Projeto de Constituição e se 
relaciona a direitos coletivos. Tenta sintetizar num artigo composto de onze incisos os dispositivos 
constantes do Projeto da Comissão de Sistematização. Este Relator entende que não deve o 
texto constitucional separar em diferentes capítulos os direitos coletivos e os individuais e preferiu 
tratá-los num capítulo único para evitar dúvidas de interpretação. Apesar de considerarmos 
desaconselhável a enumeração, por exemplo, do direito coletivo à visibilidade dos poderes, ao meio 
ambiente sadio ou ao consumo, constatamos que várias sugestões da presente emenda coincidem 
com o nosso ponto de vista. 
   
   EMENDA:20552 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "d" do item IV do Artigo  
17 do Projeto de Constituição e dê-se a alínea "a"  
do mesmo item e artigo, a seguinte redação:  
"a) É livre a associação profissional ou  
sindical; os sindicatos, que se orientarão por  
normas democráticas de gestão e organização,  
poderão criar, como extensão de sua organização,  
comissões sindicais de empresas, constituir  
Federações, Confederações e entidades centrais, e  
terão os seus dirigentes eleitos mediante  
escrutínio secreto e prazo determinado de mandato." 
Justificativa: 
A Constituição precisa definir a liberdade para organização das entidades de representação nacional 
dos trabalhadores.  
Por outro lado, a supressão da alínea não prejudica o texto constitucional, mas sim, propicia-lhe 
maior concisão e clareza.  
Parecer:   
   Concordamos com a supressão da norma da alínea "d", do item IV, do artigo 17, do Projeto, por se 
tratar de matéria de lei ordinária.  
Quanto à redação da norma da alínea "a" do mesmo item, preferimos a que manifestamos através do 
parecer à Emenda 1p16815/5.  
Pela aprovação parcial.  
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   EMENDA:20634 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do item IV do Artigo 17 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"a) direito de organização, associação e  
sindicalização, de forma livre e independente." 
Justificativa: 
A liberdade para os trabalhadores se organizarem de forma independente, nenhuma ingerência do 
Estado ou de quem quer que seja, deve ser claramente expressa na Constituição. Cabe aos 
trabalhadores definir a forma de organização que mais atenda seus interesses, com o objetivo de 
representa-los no debate com os representes patronais e nas discussões com os governantes.  
Parecer:   
   Em nosso substitutivo, temos a intenção de consagrar a liberdade de associação sindical aqui 
proposta.  
Pela aprovação, com outra redação.  
 
   
   EMENDA:20647 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "f" do item IV do artigo 17 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"f) Os representantes dos trabalhadores  
eleitos para os sindicatos, comissão sindical na  
empresa, Federação, Confederação ou entidades  
centrais não poderão sofrer qualquer limitação ou  
constrangimento no exercício de suas funções." 
Justificativa: 
Pretendemos, com esta emenda, assegurar a defesa dos dirigentes de entidades que representam os 
trabalhadores contra constrangimentos e limitações no exercício de suas funções sindicais.  
Parecer:   
   A matéria da alínea "f", do item IV, do artigo 17, do Projeto, já está contida na liberdade sindical 
definida em outro dispositivo, o qual pressupõe a garantia do exercício da atividade sindical.  
Como a Emenda propõe a manutenção da norma, sob outra redação, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:20772 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Insere, no Capítulo III (Dos Direitos  
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Coletivos); do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais) o que se segue:  
"Acrescente-se, ao inciso IV A Liberdade  
do Art. 17, do Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização, a seguinte alínea,  
realinhando-se as demais:  
- É garantido às categorias diferenciadas e  
às profissões regulamentadas, de Constituição de  
respectivas entidades sindicais únicas por base  
territorial, não se lhes aplicando o disposto na  
alínea "m" deste inciso." 
Justificativa: 
Categoria diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções 
diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de vidas singulares (art. 
511 – CLT). 
Consequentemente tais categorias profissionais não tem como serem representadas por entidades 
sindicais majoritárias, decorrentes do ramo de produção ou da atividade das empresas. 
Não há como unificar direitos e interesses, individuais e coletivos, em pleiteações coletivas se, por 
definição todos eles são diferenciados entre si. 
As categorias diferenciadas, por outro lado, são compostas, relativamente aos demais trabalhadores 
da empresa, por pequeno número de membros. 
Assim, permitir a divisão de sua representação sindical no próprio território, significa impedir de 
possuírem suas entidades sindicais, o que contraria o princípio de liberdade sindical.  
Deste modo, se se quer implantar o sistema de pluralidade absoluta para as demais categorias não é 
possível fazê-lo com as diferenciadas e com as profissões regulamentadas, quer pela falta de 
legitimidade das representações majoritárias, quer pela força insignificante que passarão a ter tais 
entidades, com inegáveis prejuízos aos respectivos profissionais e, portanto, ao país, como um todo. 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMERCIO, 
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS; 
- SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DE 
SÃO PAULO; 
- SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMERCIO NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria. 
2. Dê-se ciência ao interessado. 

Parecer:   
   A presente Emenda pretende a inclusão da alínea ao item IV, do art. 17 do Projeto, no sentido de 
autorizar a organização de entidades sindicais únicas por base territorial.  
A fórmula prevista no Projeto deve prevalecer a fim de que não haja superposição de entidades 
quando da representação das convenções coletivas.  
Visando melhor harmonização da matéria bem como a própria conveniência do setor sindical, 
optamos pela rejeição da presente Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21096 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título II - Capítulo II  
Dê-se ao § 5o do art. 9o a redação seguinte:  
"Art. 9o. ..................................  
............................................  
§ 5o. Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente  
terá direito à representação nas convenções  
coletivas aquela que tiver o maior número de  
filiados da categoria." 
Justificativa: 
A redação do Projeto não é a melhor e deixa a solução a cargo de lei ordinária. Mais prático é o que 
se contem na emenda com simplicidade – havendo mais de um sindicato que pretenda a 
representação, esta incumbirá ao que possuir maior número de filiados da categoria.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que, na ocorrência de mais de uma entidade sindical, representativa, todas elas, 
da mesma categoria ou comunidade de interesses profissionais, tenham representação nas 
convenções coletivas aquela que tiver o maior número de filiados daquela categoria ou comunidade.  
Preferimos, como sendo mais apropriado à Constituição, que se declare o princípio da exclusividade 
da representação. O critério para a determinação da entidade, à qual caberá a representação, é 
matéria que compete à lei ordinária prever, inclusive porque pode tal critério variar no tempo e no 
espaço.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21331 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprimir o Parágrafo 6o do Artigo 9o. 
Justificativa: 
O Parágrafo é desnecessário, na medida em que todas as vezes que é mencionado o sindicato, é 
feito de forma geral.  
Parecer:   
   As relações de trabalho no meio rural são muito diferentes das da cidade. Como consequência 
diferem também os condicionamentos da associatividade.  
É preciso assegurar, expressamente, a adoção dos princípios que regem o sindicalismo urbano, mas 
é também necessário deixar à lei a margem de flexibilidade que permita a escolha de formas 
condizentes com as peculiaridades da vida do campo.  
Assim, a norma do parágrafo 6o do art. 9o do Substitutivo deve permanecer.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21338 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 5o do artigo 9o, do  
projeto e sejam renumerados os seguintes 
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Justificativa: 
Segundo nosso entendimento apenas uma associação ou sindicato pode representar uma categoria. 
Sua pulverização e enfraquece.  
Parecer:   
   A Emenda pede a supressão da norma do parágrafo 5o do art. 9o do Substitutivo para evitar que a 
Constituição permita a existência de mais de uma entidade sindical representativa da mesma 
categoria ou comunidade de interesses.  
Isso significa a adoção do princípio da unicidade sindical. Em nosso Substitutivo optamos pelo 
pluralismo, como a melhor forma de prática da democracia sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:21364 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o § 5o do Artigo 9o.  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 9o. ............................ 
§ 5o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base Territorial. 
Justificativa: 
A modificação que estamos apresentando segue o aprovado na Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores, que de forma correta soube resguardar a unicidade da estrutura sindical, não 
permitindo a aprovação do Pluralismo, por entender que esta forma não contribui com o 
fortalecimento da organização dos trabalhadores brasileiros.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe a inscrição, na Constituição, da regra máxima da unicidade sindical.  
Entretanto, em nosso Substitutivo, optamos pela adoção do pluralismo sindical, embora mitigado por 
algumas normas que reputamos necessárias ao atendimento das peculiaridades do sindicalismo 
brasileiro.  
O pluralismo, a nosso ver, é a fórmula mais consentânea com a liberdade e a autonomia sindicais.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:21391 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 9o a seguinte redação:  
Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical, permitindo-se apenas uma entidade por categoria. 
Justificativa: 
Associação profissional ou sindical não pode ser pulverizada. Essas entidades devem ser fortes e 
unas.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe a inscrição, na Constituição, da regra máxima da unicidade sindical.  
Entretanto, em nosso Substitutivo, optamos pela adoção do pluralismo sindical, embora mitigado por 
algumas normas que reputamos necessárias ao atendimento das peculiaridades do sindicalismo 
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brasileiro.  
O pluralismo, a nosso ver, é a fórmula mais consentânea com a liberdade e a autonomia sindicais.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:21454 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o do artigo 9o do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
Art. 9o. ....................................  
§ 1o. ......................................  
............................................  
§ 5o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma organização sindical somente tem força de representação quando devidamente reconhecida 
pelo poder público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito á entidade. 
A pluralidade sindical referente a uma mesma categoria servirá tão somente para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquece sua força no que tange as suas legitimas 
reivindicações junto ao empregador e ao Estado.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando apontar um mesmo caminho a percorrer 
à luta em torno dos direitos e dos legítimos interesses e necessidades do trabalhador, assim como 
fortalece a representatividade da categoria.  
Sendo a Assembleia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade sindical, a atuação dessa 
entidade corresponderá sempre a vontade soberana da maioria de seus filiados. Sendo, portanto, a 
entidade sindical, a categoria que a mesma representa; 
Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe a inscrição, na Constituição, da regra máxima da unicidade sindical.  
Entretanto, em nosso Substitutivo, optamos pela adoção do pluralismo sindical, embora mitigado por 
algumas normas que reputamos necessárias ao atendimento das peculiaridades do sindicalismo 
brasileiro.  
O pluralismo, a nosso ver, é a fórmula mais consentânea com a liberdade e a autonomia sindicais.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:21464 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o do artigo 9o do Substitutivo  
do Relator a seguinte redação:  
Art. 9o. - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Será obrigatória a Contribuição  
Sindical. 
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Justificativa: 
Considerando-se que as entidades sindicais têm como incumbência essencial a defesa dos direitos e 
dos legítimos interesses e necessidades das categorias por elas representadas; 
Considerando-se que as entidades sindicais dão atendimento às áreas por elas tuteladas, sejam os 
trabalhadores destas, sindicalizados ou não; 
Considerando-se que não havendo  exigência legal quanto à cobrança da contribuição sindical, as 
entidades representativas dos trabalhadores não terão as condições necessárias para desenvolver 
seu trabalho de defesa relativamente aos direitos, do trabalhador, bem como sua atuação de luta no 
que se refere aos justos anseios da categoria. 
Considerando-se ainda que com a não cobrança obrigatória da contribuição sindical, certamente, 
inúmeros Sindicatos serão compelidos a fechar suas portas, o que parra o trabalhador significará 
perda irreparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.  
Parecer:   
   Propõe o autor que seja obrigatória a contribuição sindical.  
No Substitutivo, adotamos o princípio constitucional da obrigatoriedade da contribuição sindical. 
Apenas acrescentamos algumas regras necessárias à efetividade da referida contribuição e a sua 
legitimidade, sem quebra da liberdade e da autonomia sindicais. Assim, o Substitutivo dispõe que a 
contribuição será fixada pela assembleia geral e será descontada em folha.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21812 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título II - Capítulo II  
Art. 9o. - Parágrafo 5o.  
Sugere-se a seguinte redação ao parágrafo 5o.:  
§ 5o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de suma importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer à luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a adoção do princípio de unicidade sindical, enxergando uma contradição entre 
os parágrafos 3o e 5o, do art. 9o,do Substitutivo.  
Entende o autor que, enquanto o parágrafo 3o pressupõe a unicidade, o parágrafo 5o. abre espaço 
para o pluralismo.  
Adotamos, no Substitutivo, um pluralismo relativo, contendo normas que não se coadunam 
inteiramente com ele, mas que reputamos necessárias às peculiaridades do sindicalismo brasileiro, 
como a preservação da contribuição da categoria para o custeio das atividades da entidade.  
Assim, não há contradição, mas, de certo modo, uma concessão inevitável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22134 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 5o do artigo 9o.  
Proposição:  
"Se mais de uma entidade pretender a  
investidura sindical para representar a mesma  
categoria econômica ou profissional, na mesma base  
territorial, somente uma terá direito ao registro  
previsto no artigo 9o., e representação conforme a Lei". 
Justificativa: 
Assegurar claramente no texto Constitucional que apenas uma entidade sindical terá o direito de 
representação nas convenções coletivas evitando-se caos de não se ter interlocutor distinto e definido 
nas negociações trabalhistas.  
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo, apenas difere do 
texto original, mas o conteúdo é aproximadamente idêntico.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22147 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modifique-se o parágrafo 5o., do Artigo 9o., para a seguinte redação:  
Artigo 9o. - ................................  
............................................  
§ 5o. - Não pode haver mais de um sindicato  
por categoria profissional, respeitada a  
representação e o princípio federativo conforme  
dispuser a lei 
Justificativa: 
Corrigir anomalia do substitutivo e definir, desde logo, o princípio federativo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical, respeitada a representação e o princípio federativo.  
Mas optamos no Substitutivo, pelo pluralismo sindical, embora mitigado por normas concessivas às 
peculiaridades do nosso sindicalismo, como a melhor forma de assegurar a autonomia e a 
democracia no campo da organização sindical.  
Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:22224 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 9o, § 5o.  
"Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical. A lei definirá as condições para seu  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 328  

 

registro perante o Poder Público e para sua  
representação nas convenções coletivas.  
§ 5o. - A mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais poderá ser  
representada por mais de um sindicato, exceto  
quando se tratar de sindicato constituído com base  
em uma única empresa. 
Justificativa: 
A modificação proposta ocorre no § 5°. 
O caput assegura a liberdade sindical, na forma da Convenção n. 87, da O.I.T., aprovada pelo 
Senado, recentemente, e pendente de apreciação na Câmara dos Deputados. 
A liberdade sindical, por sua vez, tem de ser consequente, para admitir a pluralidade sindical.  
Ora, o Projeto prega a liberdade sindical, mas, no § 5°, nega o pluralismo sindical, ao determinar que 
uma categoria profissional ou comunidade de interesses só pode ser representada por um sindicato 
...................................... 
Voltamos, assim, só sindicato único.... 
A modificação sugerida fica dentro da linha da O.I.T. liberdade sindical e pluralismo sindical, como 
uma única exceção: quanto se tratar de sindicato com base em uma única empresa. Por exemplo: 
sindicato dos trabalhadores do Banco do Brasil S.A. Nessa hipótese, é admissível que a 
representação, nas convenções coletivas, se faça através do sindicato com base na própria empresa. 
Fora dessa exceção, seria negar-se, com o § 5°, a regra do caput. 
Parecer:   
   A norma do parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo é necessária, apesar da adoção do princípio do 
pluralismo sindical, a fim de dirimir os conflitos de representação na celebração de convenções 
coletivas, quando mais de um sindicato pretender representar a mesma categoria em um único 
território.  
A nova redação proposta na Emenda não atende a esta necessidade.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:22343 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO § 3o. DO ARTIGO 9o.  
Proposta:  
§ 3o. - "A Assembleia Geral fixará a  
contribuição da categoria profissional ou  
econômica destinada ao custeio das atividades do  
sistema sindical, confederativo, que, quando  
couber, será descontado em folha". 
Justificativa 
A redação dada originalmente ao § 3° do artigo 9° permite a interpretação de que somente sindicais 
de empregados poderão estabelecer contribuição da categoria, vez que na prática, não haveria como 
“descontar em folha” contribuição de categoria econômica. A modificação proposta pretende ainda 
permitir o custeio de todas as atividades abrangidas no sindicalismo e não apenas as de 
representação. 
Parecer:   
   A Emenda merece aprovação, sob outra forma, no Substitutivo.  
Convém ficar expresso que podem também instituir a contribuição sindical, a categoria econômica e 
outras, objetivando o custeio das atividades do respectivo sistema confederativo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22349 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDANDO: Artigo 9o, parágrafos  
1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o. e 7o.  
Dê-se ao artigo 9o. e aos parágrafos 1o, 2o.  
e 3o, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação, suprimindo os  
parágrafos 4o, 5o, 6o. e 7o:  
"Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical; a sua constituição, registro,  
representação legal nas convenções coletivas de  
trabalho e as funções delegadas do Poder Público,  
entre elas a de arrecadar contribuições para o seu  
custeio e para a execução de programas de  
interesse das categorias por eles representadas,  
serão reguladas em lei.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização  
do Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica em cada base territorial." 
Justificativa: 
O Sistema de representação sindical unitário, de modo algum é incompatível com a liberdade 
sindical, e proporciona condições muito mais favoráveis á organização social duradoura. 
Se em cada base territorial puder existir uma única organização sindical representativa de 
determinada categoria, a desejável disputa democrática visará o controle direto de tais entidades, 
como aliás, frequentemente já acontece na ainda incipiente vida associativa sindical brasileira.  
As organizações sindicais exercem funções sociais votais para o relacionamento empresa, Estado e 
empregado. Entre essas funções encontram-se muitas que são o espelho das funções públicas, 
próprias do Estado.  
Assim, nada mais justo, que além do encargo que a eles é dado, também seja delegada a 
arrecadação de contribuições compulsórias por lei instituídas, necessárias ao custeio de seus 
serviços e programas.  
Parecer:   
   A alteração fundamental proposta pela emenda é a reintrodução do princípio da unicidade sindical, 
o que rejeitamos.  
A nosso ver, tal princípio não se coaduna com o estado de plena liberdade de associação sindical 
que desejamos.  
Cada categoria deve ser a única a decidir se necessita de um ou mais sindicatos a representá-la. As 
partes que coincidem com o Substitutivo ficam prejudicadas pela adoção da unicidade sindical, na 
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22579 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o parágrafo 5o., do Artigo 9o,  
para a seguinte redação:  
Artigo 9o. - ................................  
§ 5o. - Não pode haver mais de um sindicato  
por categoria profissional, respeitada a  
representação e o princípio federativo conforme  
dispuser a lei. 
Justificativa: 
Corrigir anomalia do substitutivo e definir, desde logo, o princípio federativo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical, rejeitada a representação e o princípio federativo.  
Mas optamos no Substitutivo, pelo pluralismo sindical, embora mitigado por normas concessivas às 
peculiaridades do nosso sindicalismo, como a melhor forma de assegurar a autonomia e a 
democracia no campo da organização sindical.  
Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:22629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o do Art. 9o, remunerando-se os demais 
Justificativa: 
O dispositivo repete o que dispõe o “caput” do Artigo. 
Parecer:   
   A Emenda pede a supressão do parágrafo 4o., do art. 9o., do Substitutivo, sob o argumento de que 
repete o disposto no caput do artigo.  
Mas a liberdade de associação profissional ou sindical, declarada no caput do art. 9o. refere-se à 
formação das associações.  
O parágrafo 4o se refere à pessoa do trabalhador ou empregador, quanto à perspectiva de associar-
se ou não.  
São duas situações diferentes que demandam normas específicas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22815 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprimam-se, por inteiro, as disposições do § 3o do Art. 9o do Substitutivo. 
Justificativa 
A matéria tratada no comando constitucional é pertinente à legislação ordinária.  
Mantido o dispositivo, sérios conflitos surgirão em sua aplicação, por conflitante com o conteúdo de 
outras normas, especialmente o § 4° do mesmo Artigo.  
A verdadeira liberdade sindical pressupõe a participação de seus ASSOCIADOS EFETIVOS, dos 
membros da associação, dos sócios do sindicato. Mas pressupõe, e isto o texto do Substitutivo 
consagra o princípio de associação, filiação voluntária.  
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De que adiantaria o direito à não filiação previsto, se o mesmo dispositivo constitucional obrigará o 
trabalhador NÃO FILIADO a contribuir para o Sindicato em condições idênticas ao filiado efetivo? Ou 
até mesmo em condições mais onerosas ou mais desvantajosas que o próprio associado? 
Ademais, qual o procedimento a ser observado pelo trabalhador, na hipótese, de existirem dois ou 
mais sindicatos na mesma área de jurisdição e todos impuserem à categoria uma contribuição 
obrigatória. Teria o trabalhador que não se associou a nenhum, de coativamente contribuir para 
todos? 
No vigente contexto jurídico, tem o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, reiteradamente 
consagrado a tese de que os descontos assistenciais constantes de clausulas de convenções 
coletivas, somente se aplicam aos trabalhadores não associados, na hipótese de inexistir oposição 
formal destes.  
É de tido a justiça que os trabalhadores não membros, não associados ou filiados a sindicatos, 
venham a participar de eventual rateio das despesas originarias e ou causadas para o 
processamento das negociações e acordos salariais. Mas entre participação em despesas ou rateio 
de encargos que lhe proporcionaram benefícios e a imposição de contribuições para financiar 
benefícios proporcionados tão somente aos associados, é prejudicial ao trabalhador não filiado, e 
atentatório aos seus mais elementares direitos. A participação no rateio deveria ser fixado na própria 
convenção ou acordo.  
Ademais, salvo melhor juízo, a redação proposta no Substitutivo, conflita com as disposições do  
Art. 201. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22901 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se, por inteiro, as disposições do § 3o do art. 9o do Substitutivo. 
Justificativa 
A matéria tratada no comando constitucional é pertinente à legislação ordinária.  
Mantido o dispositivo, sérios conflitos surgirão em sua aplicação, por conflitante com o conteúdo de 
outras normas, especialmente o § 4° do mesmo Artigo.  
A verdadeira liberdade sindical pressupõe a participação de seus ASSOCIADOS EFETIVOS, dos 
membros da associação, dos sócios do sindicato. Mas pressupõe, e isto o texto do Substitutivo 
consagra o princípio de associação, filiação voluntária.  
De que adiantaria o direito à não filiação previsto, se o mesmo dispositivo constitucional obrigará o 
trabalhador NÃO FILIADO a contribuir para o Sindicato em condições idênticas ao filiado efetivo? Ou 
até mesmo em condições mais onerosas ou mais desvantajosas que o próprio associado? 
Ademais, qual o procedimento a ser observado pelo trabalhador, na hipótese, de existirem dois ou 
mais sindicatos na mesma área de jurisdição e todos impuserem à categoria uma contribuição 
obrigatória. Teria o trabalhador que não se associou a nenhum, de coativamente contribuir para 
todos? 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
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sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23021 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Título II - capítulo II  
Art. 9o. - parágrafo 5o.  
Sugere-se a seguinte redação ao parágrafo 5o.:  
§ 5o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa: 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer à luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23279 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, integralmente, o parágrafo 5o do Art. 9o do Substitutivo. 
Justificativa: 
O dispositivo que se pretende ver surpreso integralmente constitui, sem dúvida, lamentável 
retrocesso na organização sindical do nosso País. É inaceitável a imposição de modelo sindical que 
preconize qualquer princípio (unidade versus pluralidade).  
Não resta dúvida de que o movimento sindical brasileiro se acha maduro o suficiente para traçar os 
seus próprios rumos, sem intervenção estatal.  
Parecer:   
   É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o., do art. 9o, do Substitutivo, porque ele admite o 
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pluralismo sindical.  
O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sindical.  
Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como forma mais condizente com a autonomia e a 
democratização, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23373 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se os §§ 4o e 5o do artigo 9o.  
(Capítulo II - Dos Direitos Sociais), do  
Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não será permitido a filiação livre que se irá fortalecer os sindicatos como entidades coletivas.  
Acaso se desconhece que o Brasil não vive em pleno emprego e que, portanto, não poderão os 
trabalhadores resistir às ordens de não filiação a sindicato dócil a empresa? E, que, portanto, a 
liberdade de filiação, constante do § 4° do art. 9° do Substitutivo, acabará sendo obrigação de filiação, 
segundo os interesses dos patrões, resultando exatamente ao contrário do pretendido pelo citado 
parágrafo? 
O § 5° do art. 9° do Substitutivo, por sua vez, conduz ao odioso privilégio de dotar um sindicato com 
maiores direitos que os outros na medida em que garante a um só o direito de representar os 
interesses de todos nas convenções coletivas.  
O § 5° atual privilegia um Sindicato em detrimento de outro como se aquele, constituído na forma da 
lei, igualmente a este, pudesse ter mais direitos que este.  
Finalmente, constitui um absurdo permitir a determinadas categorias formar seus Sindicatos e impedir 
que ele as representem nas negociações impedindo, na realidade, o exercício de um dos principais 
atributos do Sindicato. Por isso ambos os §§ devem ser suprimidos. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão dos parágrafos 4o e 5o, do art. 9o, do Substitutivo, por entender que 
o primeiro acabará por resultar em submissão do empregado ao empregador e o segundo estabelece 
odioso privilégio para o sindicato reconhecido pelo Poder Público.  
Se com a norma o empregado ainda ficar submetido ao patrão, o ficará muito mais sem ela.  
Quanto ao mencionado parágrafo 5o, é preciso decidir a priori que um dos sindicatos pluralistas será 
o representante da categoria, por exemplo, na celebração de acordos ou convenções coletivas de 
trabalho, do contrário haveria conflito de representação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23375 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se um § 4o ao art. 9o do  
Substitutivo, do Relator do Projeto e, por  
consequência, realinhem-se os demais a partir do  
atual § 4o, com a seguinte redação:  
"Art. 9o. - .......................... 
§ 4o. - haverá uma única entidade sindical,  
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de qualquer grau, por território e categoria,  
observado quanto a esta os ramos de produção ou  
atividades, bem como as funções correspondentes,  
as funções ou profissões diferenciadas e as  
profissões regulamentadas". 
Justificativa: 
Os princípios de liberdade sindical possuem várias facetas.  
Podem ser vistos como liberdade de se associar ou não aos respectivos sindicatos (e aí temos a 
liberdade de se sindicalizar ou não); pode ser liberdade de organização de mais de um sindicato por 
categoria e território (e aí temos o pluralismo sindical absoluto); pode ser liberdade de se fundar 
sindicato e de fazê-lo funcional sem intervenção de terceiros inclusive do Estado (e aí temos a 
autonomia).  
Muitos entendem que a liberdade sindical na sua face de pluralidade absoluta, está em oposição 
frontal ao sistema de unicidade que impõe o Sindicato único por categoria e território.  
No entanto, tal ocorreria efetivamente se as categorias fossem apenas aquelas decorrentes dos 
ramos de produção ou da atividade de preponderante das empresas.  
Aí sim teríamos unicidade absoluta em oposição e pluralidade absoluta.  
Não é o caso do sistema que vigora hoje, e que se quer manter.  
O Sistema atual adota o critério de categorias econômicas por ramos de produção e por atividade 
preponderante e de categorias profissionais a elas correspondentes, mas também por funções ou 
categorias diferenciadas e por profissões regulamentadas.  
Vale dizer: hoje já vigora uma pluralidade sindical, dentro do sistema de unicidade.  
E não há dúvida que este sistema é o mais perfeito, porque mais legítimo.  
Realmente apenas os Sindicatos ligados a características de cada profissão diferenciada, de cada 
função correspondente a atividade preponderante, ou, decorrente do ramo de produção, é que estão 
aptos a defenderem e, portanto, a melhor representarem os interesses de seus representados.  
É preciso reconhecer que o Sindicato não é simples associação privada.  
O é, de fato, enquanto organizado a partir de legislação privada e para atender interesses privados.  
Mas possuem as entidades sindicais caracteres políticos na medida em que defendem direitos e 
interesses genéricos de toda a categoria, de sócios e não sócios, recebendo deles as cotas de 
contribuições que forem definidas por suas Assembleias. 
Por outro lado, a face de liberdade sindical que condiz com a pluralidade absoluta nada mais é do 
que liberdade de fracionar, de provocar brigas entre si, desagregando-se.  
Tal liberdade absoluta conduz a corrupção e a falta de autenticidade, pois viabilizará auxílio financeiro 
patronal a entidades opostas, apenas para provocar desunião e, pois, o enfraquecimento do 
movimento sindical.  
A verdadeira liberdade sindical, portanto, é aquela que condiz com autonomia para e fundar sindicato 
e para seu funcionamento sem interferência do Estado ou de terceiros.  
É aquela que condiz com a plena liberdade de ação e de gestão das próprias finanças, aqui também 
restrita ao estatuto e às leis em geral, é claro.  
Assim, a liberdade sindical não pode ingenuamente ser confundida com a pluralidade absoluta de se 
abrir tantos sindicatos quantos se queira, na mesma categoria e no mesmo território, pois isto 
equivalerá a matar o sindicalismo atual e organizar um sindicalismo nati-morto. 
Portanto, o § 4° do art. 9° que permite a filiação livre (que na verdade será filiação obrigatória, aquela 
que interessa aos patrões) e § 5° do art. 9° que permite apenas a um Sindicato representar os 
demais, em caso de pluralidade absoluta, devem ser eliminados.  
Este último por faltar objeto e porque fere o princípio de isonomia transformando um sindicato em 
mais sindicato do que outro embora constituídos pela mesma forma legal.  
A emenda ora proposta pretende a manutenção do sistema atual de pluralidade dentro do sistema da 
unicidade, tendo em vista sua maior autenticidade e legitimidade, e que, por isso mesmo, melhor se 
adequa aos demais dispositivos que garantem a autonomia sindical.  
Parecer:   
   A proposta da Emenda é a da consagração da unidade sindical, ao passo que optamos pelo 
pluralismo, embora mitigado por algumas normas necessárias às peculiaridades de 
nosso sindicalismo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23444 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 5o do art. 9º.  
"§ 5o. - A mesma categoria ou a mesma  
comunhão de interesses profissionais poderá ser  
representada por mais de um sindicato, ainda que  
constituído com base em uma única empresa". 
Justificativa: 
O Projeto, no caput do art. 9°, prega a liberdade sindical.  
Mas, no § 5°, prega o sindicato único! 
A Convenção 87, da O.I.T., que o País está em vias de aprovar (já aprovada no Senado e pendente 
de exame da Câmara), resulta de um amadurecimento do movimento sindical internacional.  
Seus princípios são claros: liberdade sindical, para desvincular o sindicalismo dos laços 
administrativos com o Poder; e o pluralismo sindical, com afirmação dessa liberdade pelos grupos 
que podem disputar a liderança sindical.  
A curto prazo, os sindicatos podem dividir-se. A longo prazo, porém, surgirão sindicatos fortíssimos, 
realmente representativos.  
Do ponto de vista prático, não há nenhum inconveniente que a mesma categoria seja representada 
por um ou mais de um sindicato, mesmo que constituído com base em uma única empresa.  
Parecer:   
   A norma do parágrafo 5o., do art.9o., do Substitutivo é necessária, apesar da adoção do princípio 
do pluralismo sindical, a fim de dirimir os conflitos de representação na celebração de convenções 
coletivas, quando mais de um sindicato pretender representar a mesma categoria em um único 
território.  
A nova redação proposta na Emenda não atende a esta necessidade.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23623 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título II Capítulo II  
"Suprima-se o § 5o, do artigo 9o.". 
Justificativa: 
O condicionamento privativo de representatividade nas convenções coletivas, dentre os sindicatos 
representantes da mesma categoria ou a mesma comunidade de interesses profissionais, racional ou 
não, resultará em flagrante contradição com o princípio de plena liberdade sindical, estabelecido no 
“caput” desse artigo, criando privilégio odioso. 
Parecer:   
   Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o, do art. 9o., do Substitutivo.  
O objetivo da norma do parágrafo 5o do art. 9o, do Substitutivo é resolver o problema prático da 
representação, quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um só espaço. 
Somente um terá a prerrogativa de celebrar convenção coletiva, conforme dispuser a lei.  
Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se um conflito de representação.  
O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:23624 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 336  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Título II Capítulo II  
"Dê-se ao § 7o, do artigo 9o, a seguinte redação:  
Art. 9o. - § 7o. - O sindicato poderá  
participar, das negociações de acordos salariais. 
Justificativa: 
O caráter imperativo e mandamental da regra Constitucional, aí contida conflita com a natureza 
jurídica das negociações de acordos salariais, entre patrões e empregados. 
Não deve, portanto, constituir “conditio sine qua non” de realização dos acordos salariais, mas, sem 
dúvida, vir a ser fator possível de entendimento amistoso entre as partes diretamente interessadas 
preferencialmente, em abono da recomendável harmonia entre o capital e trabalho.  
Parecer:   
   A Emenda propõe uma participação facultativa, dos sindicatos, nas negociações coletivas.  
Mas nós optamos pela obrigatoriedade daquela participação, como meio eficaz de propiciar a solução 
dos conflitos trabalhistas coletivos.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23655 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 9o, do Substitutivo do  
Relator do Projeto de Constituição, pelo seguinte teor:  
"Art. 9o. É livre a associação profissional ou sindical.  
§ 1o. É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical e a lei não  
poderá exigir autorização do Estado para a  
fundação de sindicato.  
§ 2o. Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial, a qual será  
definida pelos trabalhadores, não podendo ser  
inferior a de um município.  
§ 3o. A assembleia geral dos sindicatos  
fixará a contribuição da categoria, que será  
descontada em folha, para custeio das atividades  
da entidade, independente de outros critérios  
estabelecidos em lei." 
Justificativa 
Deve ser assegurada ampla liberdade e autonomia sindical.  
No texto proposto a liberdade se caracteriza fundamentalmente pela vedação ao Poder Público de 
qualquer interferência na organização sindical, especialmente no que concerne função do sindicato, 
definição da área de apresentação, na vida associativa. A autonomia se expressa pelo 
reconhecimento da soberania da Assembleia na fixação de contribuições para o custeio das 
atividades sindicais, sem fechar as portas para critérios específicos que sejam adotados ou mantidos 
na lei. 
Parecer:   
   Pretende o autor reintroduzir no texto o princípio da unicidade sindical. Este, a nosso ver, contradiz 
a plena liberdade de associação por que pugnamos. Cada categoria deve, a nosso ver, ser o único 
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juiz a avaliar se necessita de um ou mais sindicatos a representá-la. Nesta parte, rejeitamos. 
A emenda tem outras propostas que aproveitamos em nosso Substitutivo, entretanto. No cômputo 
final, somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23658 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 9o, do Substitutivo do  
Relator, do Projeto de Constituição, pelo seguinte teor:  
"Art. 9o. É livre a associação profissional ou sindical.  
§ 1o. É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical e a lei não  
poderá exigir autorização do Estado para a  
fundação de sindicato.  
§ 2o. Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial, a qual será  
definida pelos trabalhadores, não podendo ser  
inferior a de um município.  
§ 3o. A assembleia geral dos sindicatos  
fixará a contribuição da categoria, que será  
descontada em folha, para custeio das atividades  
da entidade, independente de outras estabelecidas em lei." 
Justificativa 
Deve ser assegurada ampla liberdade e autonomia sindical.  
No texto proposto a liberdade se caracteriza fundamentalmente pela vedação ao Poder Público de 
qualquer interferência na organização sindical, especialmente no que concerne função do sindicato, 
definição da área de apresentação, na vida associativa. A autonomia se expressa pelo 
reconhecimento da soberania da Assembleia na fixação de contribuições para o custeio das 
atividades sindicais, sem fechar as portas para critérios específicos que sejam adotados ou mantidos 
na lei. 
Parecer:   
   Pretende o autor reintroduzir no texto o princípio da unicidade sindical. Este, a nosso ver, contradiz 
a plena liberdade de associação por que pugnamos. Cada categoria deve, a nosso ver, ser o único 
juiz a avaliar se necessita de um ou mais sindicatos a representá-la. Nesta parte, rejeitamos. 
A emenda tem outras propostas que aproveitamos em nosso Substitutivo, entretanto. No cômputo 
final, somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23669 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se, onde couber, no Capítulo II, do Título II:  
"Art. À entidade sindical incumbe a defesa  
dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituto processual em questões judiciárias ou  
administrativas.  
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§ 1o. Para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais.  
§ 2o. Os dirigentes sindicais, no exercício  
de sua atividade, terão acesso aos locais de  
trabalho na sua base territorial de atuação." 
Justificativa: 
O texto corresponde ao art. 7° do Projeto de Constituição da Comissão da Ordem Social. 
Alguns pontos centrais da atuação sindical estão presentes na proposta a substituição processual, as 
comissões por local do trabalho, a garantia de proteção aos integrantes dessas comissões e o acesso 
aos locais de trabalho, no exercício da atividade sindical.  
A não inclusão importa em negativa de instrumentalizar o movimento sindical no desempenho de 
suas magnas funções.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a inserção de várias matérias.  
Quanto à substituição processual dos trabalhadores pelos sindicatos, em questões judiciais ou 
administrativas, é matéria da lei processual trabalhista.  
As comissões por locais de trabalho poderão ser objeto de convenções coletivas de trabalho.  
A proteção à atividade dos dirigentes sindicais é garantida na Constituição pela declaração geral de 
reconhecimento da liberdade sindical e pode ser detalhada em lei.  
O acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho também deverá ser obtido em acordos 
sindicais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23903 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   ENENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 9o.  
SUPRIMA-SE O § 7o. DO ART. 9o. 
Justificativa: 
O dispositivo é desnecessário porquanto o inciso XXII do Art. 7° estabelece a obrigatoriedade de 
negociação coletiva e sendo o acordo salarial espécie do gênero convenção coletiva, não existe 
razão para permanência deste parágrafo.  
Parecer:   
   Resolvemos suprimir, em nosso substitutivo, no inciso XXII, do art. 7o a referência à 
obrigatoriedade da negociação coletiva, exatamente para compatibilizar o texto do substitutivo, em 
face do parágrafo 7o do art. 9o.  
Aconteceu, portanto, o contrário do que a Emenda propõe, isto é, a norma suprimida é a do inciso 
XXII, do art. 7o.  
Somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:23904 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
Suprima-se o § 5o do art. 9o. 
Justificativa: 
O dispositivo é desnecessário porquanto o inciso XXII do Art. 7° estabelece a obrigatoriedade da 
negociação coletiva e sendo o acordo salarial espécie do gênero convenção coletiva, não existe 
razão para permanência deste parágrafo.  
Parecer:   
   Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo.  
O objetivo da norma do parágrafo 5o do art. 9o, do Substitutivo é resolver o problema prático da 
representação, quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um só espaço. 
Somente um terá a prerrogativa de celebrar convenção coletiva, conforme dispuser a lei.  
Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se um conflito de representação.  
O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:23905 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 9o.  
Suprima-se o § 3o. 
Justificativa 
Não se trata de matéria constitucional, mas apenas de mero procedimento administrativo de 
arrecadação.  
Além do mais, ao permitir que um sindicato fixe contribuição para toda categoria, quando o texto do 
projeto permite o surgimento de vários sindicatos, acabando, portanto, com o conceito de categoria, 
está se criando algo impossível de ser praticado. 
Outrossim, ao criar contribuição compulsória indistintamente para associado ou não está criando por 
linhas transversas, a obrigatoriedade de filiação sindical, o que contraria expressamente o disposto 
no § 4º do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24076 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
Dê-se, ao parágrafo 2o. do Art. 9o. esta redação:  
"Art. 9o. - ................................  
............................................  
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§ 2o. - é vedada ao Poder Público  
qualquer interferência na organização sindical e  
cooperativa." 
Justificativa: 
Dentro dos principais da liberdade associativa, que a nova Carta proclama, deve ser inserida a 
proteção ao cooperativismo com uma forma de estimular seu desenvolvimento no País.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que vedação de interferência do Poder Público sobre a organização sindical se 
estenda às cooperativas.  
Mas as cooperativas nada têm a ver com a organização sindical, objeto das disposições do art. 9o., 
do Substitutivo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24081 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
Ao parágrafo 2o do Art. 9o dê-se esta redação:  
"Art. 9o. - .................................  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização dos sindicatos e das  
cooperativas." 
Justificativa: 
A liberdade associativa deve alcançar também a atividade cooperativa, de fundamental importância 
para o País a qual ainda se ressente do excesso de intervencionismo do Estado a exemplo do que 
ocorre com a vida sindical.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que vedação de interferência do Poder Público sobre a organização sindical se 
estenda às cooperativas.  
Mas as cooperativas nada têm a ver com a organização sindical, objeto das disposições do art. 9o., 
do Substitutivo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24236 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 5o. do art. 9o.  
Suprima-se o § 5o. do artigo 9o. 
Justificativa: 
O caput do artigo 9° da liberdade de organização sindical, permitindo que a lei ordinária disponha 
sobre o sistema a ser adotado.  
Já o § 5° do mesmo artigo institui, claramente, o sistema da pluralidade sindical, pois que no sistema 
da unicidade não é necessário definir o sindicato que representará a categoria, uma vez que somente 
pode existir um sindicato representando-a.  
Ademais, a realidade sócio-econômica e política brasileira ainda não permite que se institua o 
pluralismo sindical. Esse regime, que teve vigência entre 1934 e 1937, demonstrou quão prejudicial 
se apresenta para o sindicalismo pátrio. Durante esse período tivemos um enfraquecimento geral de 
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nossas entidades sindicais que se tornaram instrumento de fáceis manobras por parte de políticos 
inescrupulosos e de empregadores ambiciosos, situações que voltará a ser repetir se voltarmos ao 
pluralismo. 
O sindicalismo brasileiro precisa de mais união, para se fortalecer, o que não ocorre com o pluralismo 
que facilita a decisão, o divisionismo.  
Países que vem adotando sindicalismo pluralista pleno estão, atualmente, tentando organizar um 
sistema de retorno ao regime da unicidade.  
Será que o Brasil vai começar por onde os outros já estão saindo, deixando? O pluralismo não se 
coaduna com a realidade sindical brasileira. Vamos instituí-lo somente para atender à Organização 
Internacional do Trabalho, que não atenta para a realidade brasileira? Vamos contrariar a maioria 
(80%, pelo menos) do povo? 
Impõe-se, portanto, suprimir o dispositivo enfocado.  
Parecer:   
   É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o., do art. 9o, do Substitutivo, porque ele admite o 
pluralismo sindical.  
O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sindical.  
Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como forma mais condizente com a autonomia e a 
democratização, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24241 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 5o do art. 9o 
"§ 5o. - A mesma categoria ou a mesma  
comunhão de interesses profissionais poderá ser  
representada por mais de um sindicato, ainda que  
constituído com base em uma única empresa." 
Justificativa: 
O Projeto, no caput do art. 9°, prega a liberdade sindical.  
Mas, no § 5°, prega o sindicato único! 
A Convenção 87, da O.I.T., que o País está em vias de aprovar (já aprovada no Senado e pendente 
de exame da Câmara), resulta de um amadurecimento do movimento sindical internacional.  
Seus princípios são claros: liberdade sindical, para desvincular o sindicalismo dos laços 
administrativos com o Poder; e o pluralismo sindical, com afirmação dessa liberdade pelos grupos 
que podem disputar a liderança sindical.  
A curto prazo, os sindicatos podem dividir-se. A longo prazo, porém, surgirão sindicatos fortíssimos, 
realmente representativos.  
Do ponto de vista prático, não há nenhum inconveniente que a mesma categoria seja representada 
por um ou mais de um sindicato, mesmo que constituído com base em uma única empresa.  
Parecer:   
   A norma do parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo é necessária, apesar da adoção do princípio do 
pluralismo sindical, a fim de dirimir os conflitos de representação na celebração de convenções 
coletivas, quando mais de um sindicato pretender representar a mesma categoria em um único 
território.  
A nova redação proposta na Emenda não atende a esta necessidade.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24378 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 342  

 

Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 9o. § 3o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o a seguinte redação:  
Art. 9o......................................  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical. 
Justificativa 
A redação proposta para o § 3º do artigo 3° busca compatibilizá-lo com o § 1° do artigo 61 o qual 
consagra o princípio da isonomia, que confere igualdade a todos perante a Constituição, a Lei e o 
Estado, sem distinção de qualquer natureza.  
Ora, o § 3° do art. 9° tal como está redigido, gera tratamento diferenciado ao referir-se ao desconto 
em folha da contribuição sindical.  
Na medida em que não estabelece expressamente a forma de arrecadação por parte das entidades 
sindicais, patronais e mesmo de profissionais liberais, está discriminando estes que devem merecer 
igual tratamento constitucional.  
Além disso, não contemplar as entidades patronais significa alijar do processo de negociação coletiva 
um dos interlocutores do diálogo. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24383 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 5o do artigo 9o. 
Justificativa: 
Da forma como está redigido, o dispositivo presta-se apenas ao enfraquecimento do movimento 
sindical, na medida em que estimula as divisões no seio das categorias profissionais. Além do mais, o 
dispositivo revela-se contraditório, pois ao mesmo tempo em que autoriza a criação de quantos 
sindicatos quantos forem os segmentos interessados em criá-los numa só categoria e numa mesma 
base territorial, exclui parte deles das convenções coletivas.  
Parecer:   
   É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o, do art. 9o, do Substitutivo, porque ele admite o 
pluralismo sindical.  
O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sindical.  
Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como forma mais condizente com a autonomia e a 
democratização, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24387 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se ao art. 9o., onde couber:  
"Art. 9o. ..................................  
............................................  
§ - Os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de  
produção ou atividade da empresa, assegurada a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas.  
§ - Será constituído apenas um sindicato  
representativo de uma mesma categoria profissional  
ou econômica numa mesma base territorial". 
Justificativa: 
Insistimos na manutenção dessa proposta por considera-la mais coerente com a tese de 
fortalecimento das entidades sindicais que todos advogamos. Além do mais, trata-se de uma 
proposta longamente debatida e aprovada na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e na 
Comissão da Ordem Social. 
Parecer:   
   A Emenda consagra a unicidade sindical.  
Optamos, no Substitutivo, pelo pluralismo sindical, como forma de sindicalismo que se coaduna com 
a democratização e a autonomia.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24579 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 9o., § 3o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o., a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical. 
Justificativa 
O dispositivo, ao referir-se ao desconto em folha, para a cobrança da contribuição sindical, cria 
dificuldades para a sua arrecadação por parte dos sindicatos que não sejam de trabalhadores 
assalariados, como os de profissionais liberais, por exemplo, e ainda para os sindicatos patronais. 
A nova redação proposta para o dispositivo visa sanar a distorção criada, justificando assim a 
apresentação da presente emenda. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24670 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o parágrafo 5o, do artigo 9o, para a seguinte redação  
Artigo 9o. - ................................  
§ 5o. - Não pode haver mais de um de um  
sindicato por categoria profissional, respeitada a  
representação e o princípio federativo conforme  
dispuser a lei. 
Justificativa: 
Corrigir anomalia do substitutivo e definir, desde logo, o princípio federativo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical, rejeitada a representação e o princípio federativo.  
Mas optamos no Substitutivo, pelo pluralismo sindical, embora mitigado por normas concessivas às 
peculiaridades do nosso sindicalismo, como a melhor forma de assegurar a autonomia e a 
democracia no campo da organização sindical.  
Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24700 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado Art. 9o., § 3o.  
Dê-se ao § 3o. do art. 9o, a seguinte redação  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical. 
Justificativa 
A redação dada pelo substitutivo ao § 3° do artigo 9º contempla apenas as entidades profissionais no 
que se refere à arrecadação da contribuição sindical deixando as entidades representativas das 
categorias econômicas sem qualquer sustentação financeira. 
Tal lacuna, no referido dispositivo, acarretará a extinção destas entidades, que se veriam privadas de 
sua principal fonte de receita.  
É como o intuito de se reparar tal situação que se propõe a presente emenda. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24704 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 9o. § 2o., pelo seguinte:  
§ 2o. - É vedada qualquer interferência do  
Poder Público na organização sindical, ressalvado  
o quadro de categorias econômicas e profissionais  
que a lei definirá. 
Justificativa: 
O quadro de categorias econômicas e profissionais, para os fins de enquadramento sindical tem que 
ser objetivo de definição legal. Atualmente, essa definição é feita pelo Ministério do Trabalho. A 
proposta visa a fazê-lo através de lei ordinária que a Constituição deve prever.  
Parecer:   
   O que a Emenda pretende é ressalvar interferência do Poder Público sobre a organização sindical 
relativamente à criação do quadro de categorias econômicas e profissionais, que a lei definiria.  
Isso entra em contradição com o pluralismo sindical adotado no Substitutivo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:24729 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 9o, § 5o, pelo seguinte:  
§ 5o. - Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente  
terá direito à representação nas convenções  
coletivas aquelas que representarem pelo menos 1/5  
da respectiva categoria. 
Justificativa: 
Nada impede que, num regime de pluralidade sindical, adotada a filiação compulsória, todos os 
sindicatos, com um mínimo de representatividade, tenham direito à representação nas convenções 
coletivas. No caso da emenda, essa representatividade mínima é determinada no mínimo com 20% 
da respectiva categoria.  
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo, apenas difere do 
texto original quando estabelece o critério de representação, matéria da lei ordinária.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24844 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 9o, § 4o, pelo seguinte:  
§ 4o, - É obrigatória a filiação sindical das  
categorias econômicas e profissionais, cuja  
contribuição a lei fixará. 
Justificativa: 
O pluralismo sindical que o Substituto pretende assegurar só será possível, sem o enfraquecimento 
da representação profissional, se a sindicalização for obrigatória. Só há dois modelos possíveis de 
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organização sindical nos regimes democráticos: o pluralismo com obrigatoriedade, ou a unidade de 
representação, sem obrigatoriedade. Pluralismo sem filiação compulsória, significa enfraquecer o 
movimento sindical brasileiro. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a adoção da obrigatoriedade da filiação sindical, o que entra em contradição 
direta com a liberdade sindical, consagrada no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24845 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUBSTITUA-SE O ART. 9o PELO SEGUINTE:  
Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical. A lei definirá as condições para a  
sua representação nas convenções coletivas. 
Justificativa: 
Assim como não se exige registro das demais entidades civis, também não se deve exigir essa 
formalidade dos Sindicatos, cuja liberdade de criação o Substitutivo pretende assegurar.  
Parecer:   
   Esta Emenda pretende suprimir do caput do art. 9o, do Substitutivo, a referência às condições para 
registro das entidades sindicais perante o Poder Público, a fim de consagrar a total liberdade de 
associação sindical, a exemplo do que ocorre com as demais associações civis. Nesta parte, 
rejeitamos.  
As associações civis estão sujeitas ao registro público, ao contrário do que justifica o autor. O que o 
caput do art. 9o prevê é esse registro jurídico, indispensável à implementação da personalidade 
jurídica da entidade.  
No mais, a Emenda coincide com o Substitutivo. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24847 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 9o pelo seguinte:  
Art. 9o. - É livre a organização dos  
Sindicatos que terão por base a unidade de  
trabalho, em 1o grau, a unidade territorial em  
2o graus e a categoria profissional, em 3o.  
graus. Os benefícios de qualquer natureza,  
negociados pelos sindicatos, através de acordo  
coletivo, beneficiam única e exclusivamente os  
respectivos filiados. A organização e as eleições  
sindicais serão fiscalizadas pela Justiça do Trabalho. 
Justificativa: 
É preciso acabar com o patrimonialismo da organização sindical brasileira, que data de 1939, 
estabelecendo-se, como na Constituição de 34, a plena liberdade de organização sindical.  
Parecer:   
   A Emenda engloba várias propostas.  
Entendemos que os parâmetros de unidade de trabalho, unidade territorial e categoria profissional, 
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respectivamente, adotados pelo autor para a organização de entidades sindicais de 1o., 2o. e 3o. 
grau, ao invés de ampliar, na verdade iriam restringir a liberdade de associação sindical.  
A abrangência dos acordos coletivos ficaria restrita aos associados, o que seria, também, um 
retrocesso em relação à legislação atual.  
A fiscalização da organização e das eleições sindicais cometida à Justiça do Trabalho, 
sobrecarregaria a esta ainda mais e seria enorme barreira à liberdade e autonomia sindical.  
Somos pela manutenção do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24995 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao art. 9o do Substitutivo, o seguinte parágrafo:  
"§ 8o. É facultado ao sindicato apresentar  
reclamação, na qualidade de substituto processual  
de seus associados, em questões judiciárias ou  
administrativas. 
Justificativa: 
A emenda objetiva coibir o descumprimento da legislação trabalhista vigente ao fornecer, aos 
interessados direitos em sua aplicação, meios de fiscalização e denúncia mais eficazes. 
Com efeito, o trabalhador que for hoje a juízo individualmente, exigir o exercício de direito seu, 
embora possa ganhar a causa, corre o risco de perder seu emprego, ou, ao menos, conviver, na 
empresa em que trabalha, com ambiente de hostilidade.  
Não há dúvida que essa perspectiva inibe a denúncia de parcela dos abusos e infrações cometidos 
pelo patrão;  
A garantia constitucional do poder de representação do sindicato, nesses casos, despersonalizará a 
demanda e tornará, em consequência, mais estreita a violência sobre o cumprimento da legislação.  
Estarão, dessa maneira, os direitos do trabalhador, mais protegidos do que hoje e os sindicatos 
exercerão na sua plenitude, o poder de representação que lhes cabe para a defesa dos interesses de 
suas categorias.  
Parecer:   
   A emenda propõe a instituição da reclamação judicial ou administrativa feita diretamente pelo 
sindicato como substituto processual.  
Incluímos a matéria no Substitutivo, por considerá-la relevante, mas sob outra redação.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25053 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivos emendados: Caput e Parágrafo  
1o., 2o., 3o. e 4o. do artigo 9o.  
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 9o.  
e seus parágrafos 1o., 2o., suprimindo-se os  
parágrafos 3o. e 4o.  
Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical, não sendo exigida autorização do  
Estado para sua fundação e vedada ao Poder Público  
qualquer interferência na sua organização.  
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§ 1o. - A Lei definirá as condições para  
registro das associações e sindicatos perante o  
Poder Público e sua representação nas convenções  
coletivas, não podendo obrigar nem a filiação nem  
a permanência de associado.  
§ 2o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, e sua arrecadação e  
destinação, em todos os níveis, serão reguladas em lei." 
Justificativa 
A redação ora proposta sintetiza o art. 9° e os §§ 1°, 2°, 3° e 4° do substitutivo, atendendo ao 
princípio da técnica legislativa, sem perda da necessária clareza.  
A par de “enxugar” o texto, a emenda visa corrigir um equívoco da Comissão de Sistematização, que 
contemplou, apenas, as entidades profissionais (de empregados) com a contribuição da categoria, 
deixando sem receita as econômicas, constituídas na sua maioria por microempresas o que, 
fatalmente acarretará a extinção destes sindicatos e, consequentemente, a de um dos polos de 
relação sindical.  
O Substitutivo, como se vê, só resolve o problema do lado dos empregados, deixando em branco a 
outra face, a das categorias econômicas. Como as duas são partes de um só todo, a emenda 
garante-lhes igual tratamento. 
Parecer:   
   Consideramos necessário constar do texto a explicitação de apenas uma entidade poder 
representar a categoria em convenção, vez que admite o Substitutivo a possibilidade de existir mais 
de um sindicato por categoria e base territorial.  
É igualmente importante, para evitar interpretações errôneas, deixar claro que o disposto no artigo 
aplica-se também aos sindicatos rurais. Pelas mesmas razões somos pela manutenção do parágrafo 
que ordena a participação do sindicato na negociação de acordos salariais.  
Em outros pontos a Emenda coincide com os textos correspondentes, na matéria, do Substitutivo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25223 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 9o., § 3o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o, a seguinte redação:  
Art. 9o. - .............................. 
§ 3o. - A Assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical. 
Justificativa 
O tratamento dado à arrecadação da Contribuição sindical pelo § 3° do artigo 9° cria uma situação 
dispare na medida em que contempla apenas as entidades sindicais de trabalhadores assalariados, 
ao referir-se ao desconto em folha. 
A prevalecer tal redação as entidades sindicais patronais bem como as de profissionais liberais 
ficariam asem qualquer sustentação financeira, já que não se contemplou a forma de arrecadação da 
contribuição para essas categorias que, virtualmente por esse motivo seriam extintas.  
Para sanar tal discriminação, injustificável do ponto de vista de princípio constitucional e, até mesmo 
de técnica legislativa, é que estamos propondo esta emenda. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
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haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25359 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 9o.  
Suprima-se o § 5o do Artigo 9o.. 
Justificativa: 
O Parágrafo torna-se desnecessário uma vez que o “caput” do artigo prevê que a lei definirá as 
formas de representação nas negociações coletivas. 
Parecer:   
   Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o,do art. 9o, do Substitutivo.  
O objetivo da norma do parágrafo 5o do art. 9o, do Substitutivo é resolver o problema prático da 
representação, quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um só espaço. 
Somente um terá a prerrogativa de celebrar convenção coletiva, conforme dispuser a lei.  
Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se um conflito de representação.  
O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:25360 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 9o.  
Suprima-se o § 3o. 
Justificativa 
Não se trata de matéria constitucional, mas apenas de mero procedimento administrativo de 
arrecadação.  
Além do mais, ao permitir que um sindicato fixe contribuição para toda categoria, quando o texto do 
projeto permite o surgimento de vários sindicatos, acabando, portanto, com o conceito de categoria, 
está se criando algo impossível de ser praticado. 
Outrossim, ao criar contribuição compulsória indistintamente para associado ou não está criando por 
linhas transversas, a obrigatoriedade de filiação sindical, o que contraria expressamente o disposto 
no § 4º do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do art. 
9o do Substitutivo. 
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   EMENDA:25454 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA AO § 3o. DO ART. 9o., AO ART. 201 e À  
ALÍNEA "C", DO INCISO II, DO ART. 203.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais".  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores". 
Justificativa 
A emenda refere-se, simultaneamente, a três preceitos, dado que, conexos, situam-se ao longo da 
mesma linha lógica. O problema é um só, distribuído nos três preceitos.  
O fundamento é único: nos três casos, restabelecer o princípio da isonomia, que exige tratamento 
igual aos iguais.  
O interesse nos homens constitui uma realidade de fato.  
O direito nasce dos fatos (Ihering) e os disciplina para ajustá-los à conveniência social.  
A lei quando se opõe à realidade de fato chega antes à ficção do que ao direito.  
O econômico e o profissional são interesses fundamentais do homem.  
Os homens que aplicam, com risco, patrimônio em empresamento de uma atividade, têm uma linha 
de interesses demarcados e nítidos, que os aproxima e une. 
Os homens que locam a força de trabalho e empresas iguais, semelhantes ou conexas, identificam 
fácil e rapidamente o núcleo de interesses comuns capaz de aglutiná-los.  
A junção dos semelhantes ou assemelhados em torno de interesses econômicos ou profissionais 
compõe a categoria, respectivamente, econômica ou profissional.  
Tais noções são naturais, compondo a realidade de fato.  
Quando tais junções se aperfeiçoarem em uniões através de associações legalmente constituídas, o 
fato veste direito.  
A situação de emprego ou trabalho na mesma atividade ou profissão, ou em atividades ou profissões 
conexas, constitui a base de aglutinação dos interesses homogêneos que formam a categoria 
profissional.  
Como a situação de emprego ou trabalho pressupõe a existência da empresa (esta é que emprega), 
a categoria econômica (empregadores) tem precedência, cronológica sobre a categoria profissional 
(empregados).  
A relação é indispensavelmente bilateral. Sem a prévia existência dos dois polos, não pode existir. 
Os interesses aglutinados nas categorias precisam fazer-se representar para compor e desenvolver o 
diálogo que abre caminho ao entendimento entre capital e trabalho.  
A representação há que ser dos dois lados, simultaneamente. Ela se organiza através do 
associativismo. Se este for deixado à própria sorte, só os mais fortes conseguem se organizar, ou, 
pelo menos, se organizam melhor, não raro anexando os mais fracos. Para evitar ou reduzir essa 
desigualdade, a lei intervém como instrumento auxiliar e corretivo da organização. É nesse caso que 
a lei liberta e a liberdade escraviza.  
Para ser justa, correta e, sobretudo, competente, a lei deve disciplinar, igual e simultaneamente, os 
dois termos da equação econômico-profissional. Se dispõe apenas sobre o termo que se refere aos 
trabalhadores, faz-se perneta. E nada caminha bem sobre uma perna só.  
As duas faces compõe um só rosto: o da busca do equilíbrio social. O dispositivo no art. 9°, § 3°, do 
substitutivo, que só cuida do associativismo sindical dos trabalhadores (profissional), longe de resultar 
vantagem para eles, os prejudica, pois, sem a representação dos interesses dos empregadores, e 
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equação não se completa e, incompleta, não pode ser resolvida. A fórmula revela-se apta para 
conduzir ao conflito, quando o que a sociedade pretende é a harmonia.  
A opção por um dos termos da equação, inviabiliza esta. 
A emenda iguala os iguais, uma vez que sob o ângulo da organização sindical da representação dos 
respectivos interesses, que necessitam ser colocados em aposição para tentar reduzir a oposição, os 
dois lados são equivalentes. A Constituição, que determina a isonomia como princípio, não pode 
contrariá-la nos princípios de assentamento de sua própria estrutura.  
Há também a considerar a necessidade de se garantir coerência à Constituição.  
O consectário indispensável da obrigatoriedade da negociação, que o substitutivo impõe no art. 7º, 
XXII, deve ser a alavancagem aos dois lados para, organizando-se, assegurar meios ao cumprimento 
desse fim. A negociação consagra o diálogo e este pressupõe dois lados aptos a sua efetivação.  
Finalmente, liberdade não deve perder os pés, que a garante como realidade usufruível. O excesso 
de preocupação em deixá-la livre, acaba anulando o estuário onde pode e deve correr. O medo de 
tolhê-la nas alturas da concepção do ser prejudica a descida ao concreto onde deve estar. 
Somos um povo livre, compondo nação livre, dentro de um país livre. Isso não impede que a própria 
Constituição, que define e arma a liberdade, organize-nos como uma Federação solenemente 
declarada intocável (art. 92, § 4°, I). Embora toda organização limite a liberdade, a limitação quando é 
apenas organização deve ser computada como necessidade instrumental ao exercício da liberdade.  
A liberdade sindical, tanto ou mais que a liberdade política, precisa ser organizada para ganhar 
pernas indispensáveis à movimentação que a permite estar o que é e deve ser.  
No Brasil continental dos diversos módulos determinados pelas disparidades regionais, o 
confederalismo sindical é tão importante quanto o federalismo político. Tanto quanto este, aquele 
precisa ter estrutura assegurada pela lei, a partir da “Magna”. Abster-se o substitutivo de definir a 
estrutura mínima da organização sindical confederativa, com o sindicato na base municipal, a 
federação a nível estadual e a Confederação no ápice da pirâmide, representa ameaça de 
esvaziamento do mecanismo de operacionalização do sistema de representação dos interesses 
gerais da Nação não pode ser mau para os interesses específicos ou universo sindical. O que é certo 
para realizar o gênero, não pode ser errado para realizar a espécie, sabido que esta se alinha na 
substancia daquele.  
Em essência e em síntese, a emenda propõe fórmula necessária à instrumentação da liberdade 
sindical, de modo a garanti-la como direito capaz de ser exercitado em cima do concreto, ao invés de 
situá-la apenas como conceito próximo ao teto da ficção.  
Finalmente, é bom esclarecer que o lastro para a emenda que se refere a três dispositivos está na 
permissão constante do § 2°, segunda parte, do art. 23, do Regimento Interno da ANC. 
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o do Art. 9o, acrescentar no art. 201 a 
expressão "ou econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão 
"dos trabalhadores" na alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o do artigo 9o deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação 
do dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em 
cujo interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto 
o dispositivo onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de 
trabalhadores, o que se justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, 
ainda, das suas próprias condições materiais e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25663 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Acresça-se ao artigo 9o do Substitutivo do  
relator da Comissão de Sistematização o seguinte  
parágrafo:  
§ - À entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais e  
coletivos, inclusive como substituto processual em  
questões judiciárias ou administrativas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A emenda propõe a instituição da reclamação judicial ou administrativa feita diretamente pelo 
sindicato como substituto processual.  
Como a matéria é de suma importância para os trabalhadores, aproveitá-la-emos no Substitutivo. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25672 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o § 6o do Artigo 9o do  
Projeto, dando-se a seguinte redação:  
Art. 9o. - ..................................  
§ 6o. - Aplicam-se aos sindicatos rurais e as  
colônias de Pescadores, os princípios adotados para  
sindicatos Urbanos, nas condições da Lei. 
Justificativa: 
As Colônias de Pescadores são organizações profissionais equiparadas as entidades sindicais, e 
como tal devem ter mesmo apoio constitucional dentro do princípio da isonomia. Até hoje o sistema 
das colônias não propicia a liberdade de organização da categoria. 
Parecer:   
   A Emenda propõe, com muita razão a introdução, no parágrafo 6o, do art. 9o, do Substitutivo, de 
referência às colônias de pescadores, para que elas gozem de apoio constitucional.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:25750 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA AO § 3o, DO ART. 9o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o, a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical. 
Justificativa 
A paz social depende, em grande parte, do equilíbrio entre as forças que representem o capital e o 
trabalho. As grandes conquistas na área do direito do trabalho resultaram do diálogo e das 
concessões oriundas das negociações coletivas entre empregadores e empregados.  
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O que possibilita o diálogo é a existência de associações de empregados e empregadores que 
podem, através da negociação chegar ao entendimento e o atendimento das reivindicações justas 
que a todos satisfaçam.  
O substitutivo da Comissão de Sistematização, equivocadamente, contempla apenas as entidades 
profissionais (de empregados) deixando as patronais sem qualquer sustentação financeira o que, 
fatalmente, acarretará a extinção destas e, consequentemente, a de um dos interlocutores do diálogo.  
A ninguém interessa esse desfecho razão porque deverá ser restabelecido o princípio da igualdade 
de todos perante a mesma situação jurídica, mormente porque a contribuição deverá ser paga pelas 
categorias profissionais e empresarial aos respectivos sindicatos, atendendo-se ao universal princípio 
da justa remuneração ao mandatário. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25761 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   TÍTULO II - CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS  
Suprima-se o § 5o do artigo 9o do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo enfocado institui, claramente, o pluralismo sindical.  
Esse regime já foi adotado, no Brasil, entre 1937, com resultados absolutamente negativos. Referem 
os doutos no assunto que, em pouco tempo, constatou se o enfraquecimento econômico de nossas 
entidades sindicais que, se tornaram fáceis pressas de manobras por parte de empresários e de 
políticos inescrupulosos.  
Alguns chegaram a organizar, no âmbito das categorias profissionais, os chamados sindicatos 
amarelos para neutralizarem a ação dos sindicatos atuantes e muitas de nossas entidades sindicais 
foram transformadas em autênticos escritórios eleitorais de candidatos. Tais situações não podem 
ocorrer, em se tratando de entidades sindicais. 
Por outro lado, o sindicalismo será tanto mais forte quanto maior for a união dos integrantes da 
categoria, situação que não se pode registrar em regime pluralista, que, ao contrário do monismo 
sindical, favorece a desunião e desentendimento entre os sindicatos.  
Ademais, o sindicalismo, por falta de melhor consistência sindical do povo, ainda não está em 
condições de adentrar no regime pluralista.  
E note-se que países que adoram o pluralismo pleno, como Holanda, Bélgica e outros, vêm tomando 
providencias no sentido de fortalecimento de suas entidades sindicais, em evidente encaminhamento 
para o monismo sindical. 
Injustificável, portanto, que o sindicalismo brasileiro enverede, por força de norma constitucional, para 
o sistema pluralista sindical, que não consulta seus interesses, que ficou provado ser prejudicial às 
nossas entidades sindicais e do qual países que o adotam já tem tentado fugir.  
Sindicalismo autêntico e autonomia, como se preconiza, não depende de regime pluralista. Pode ser 
conseguido com o monismo sindical. 
Justifica-se, deste modo, supressão do dispositivo em enfoque. Uma constituição deve traduzir a 
vontade do povo e essa vontade, que corresponde a cerca de 85% dos trabalhadores e seus líderes 
sindicais, como demonstram as estatísticas levantadas, é no sentido da permanência do monismo 
sindical, atualmente em vigor. 
Parecer:   
   É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o, do art. 9o, do Substitutivo, porque ele admite o 
pluralismo sindical.  
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O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sindical.  
Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como forma mais condizente com a autonomia e a 
democratização, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:25816 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o do art. 9o. 
Justificativa 
Um texto constitucional não pode descer a tamanhos pormenores. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25841 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Acrescenta-se o seguinte § 8o, ao art. 9o.  
(Cap. II dos direitos sociais).  
§ 8o. - "É garantido as categorias  
diferenciadas e as profissões regulamentadas o  
direito de organização de respectivas entidades  
sindicais únicas por base territorial, não se lhes  
aplicando o disposto no § 5o deste artigo". 
Justificativa: 
Categoria diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções 
diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de vidas singulares (art. 
511 – CLT). 
Consequentemente tais categorias profissionais não tem como serem representadas por entidades 
sindicais majoritárias, decorrentes do ramo de produção ou da atividade das empresas. 
Não há como unificar direitos e interesses, individuais e coletivos, em pleiteações coletivas se, por 
definição todos eles são diferenciados entre si. 
As categorias diferenciadas, por outro lado, são compostas, relativamente aos demais trabalhadores 
da empresa, por pequeno número de membros. 
Assim, permitir a divisão de sua representação sindical no próprio território, significa impedir de 
possuírem suas entidades sindicais, o que contraria o princípio de liberdade sindical.  
Deste modo, se se quer o sistema de pluralidades absoluta para as demais categorias não é possível 
fazê-lo com as diferentes e com as profissões regulamentadas, quer pela falta de legitimidade das 
representações majoritárias, que pela força insignificante que passariam a ter tais entidades, com 
inegáveis prejuízos aos respectivos profissionais e, portanto, ao país, como um todo. 
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A presente Emenda reproduz a Emenda Popular n° 103 formulada pela FEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS EMPREGADORES VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO, PROPAGANDISTAS. 
PROPAGANDISTAS-VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS.  
Parecer:   
   A emenda visa a preservar o direito de sindicalização às categorias diferenciadas e às profissões 
regulamentadas, dentro do princípio da unicidade sindical, sem incidência do disposto no parágrafo 
5o., do art. 9o., do substitutivo.  
Segundo o princípio da pluralidade sindical, a formação de sindicatos por categoria diferenciada 
ficaria a critério dos interessados, nada havendo contra a sobrevivência dos já existentes.  
Mas não se compatibiliza a proposta, que se vincula à unicidade sindical, com o substitutivo, 
consagrador do pluralismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25910 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo no Art. 9o.  
Parágrafo 8o. - As colônias de pescadores  
gozarão das prerrogativas dadas às entidades sindicais. 
Justificativa: 
Sendo  as Colônias de Pescadores, sociedades civis, constituídas por pescadores profissionais e 
pequenos produtores que exercem a pesca de subsistência, é injusto que os mesmos fiquem á 
margem das prerrogativas reconhecidas, aos Sindicatos, por esta Constituição.  
Parecer:   
   Estamos de acordo com esta Emenda.  
Apenas, ao invés de criarmos outro parágrafo, no art. 9o, do Substitutivo, optamos por incluir a 
referência às colônias de pescadores em parágrafo já existente do mesmo artigo, aproveitando as 
propostas das Emendas ES256726 e ES303422 concedendo a elas "status" de sindicatos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25929 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
O parágrafo 2o, do Art. 9o, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. - ................................  
§ 2o. - É vedada ao poder Público qualquer  
interferência na organização dos sindicatos e das  
cooperativas." 
Justificativa: 
As cooperativas também precisam ser libertadas da ingerência estatal a fim de que cumpram, 
desembaraçadamente, as suas profícuas funções em favor do desenvolvimento econômico e da 
integração comunitária.  
Parecer:   
   O autor propõe que seja incluída, no parágrafo 2o do art. 9o do Substitutivo, uma referência à 
vedação de interferência do Poder Público nas cooperativas.  
Mas o art. 9o somente trata das normas relativas à organização sindical, ordem à qual não pertencem 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 356  

 

as cooperativas.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:26029 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: § 3o do art. 9o.  
Inclua-se no texto do § 3o do art. 9o as  
expressões "dos seus filiados" o § emendado  
passará a ter a seguinte redação: "§ 3o. - A  
assembleia geral fixará a contribuição da  
categoria, que deverá ser descontada "dos seus  
filiados", em folha, para custeio das atividades da entidade". 
Justificativa: 
Se, no § 5° o Substitutivo prevê a possibilidade da existência de mais de uma entidade sindical para 
uma mesma categoria ou mesma comunidade de interesses profissionais, não se pode admitir que a 
assembleia geral fixe a contribuição a ser descontada de toda categoria. Só poderá decidir com 
relação aos seus próprios filiados e mais ninguém.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que a contribuição sindical, quando fixada pela assembleia geral da entidade 
sindical, atinja somente os associados.  
O fato de ser facultativa a fixação e alcançar unicamente os associados, torna a contribuição sindical 
demasiado precária, comprometendo os recursos do sindicato para o custeio de suas atividades.  
É de ser mantida a redação do Substitutivo, que torna imperativa a fixação da contribuição e devida 
por todos os integrantes da categoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26264 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO § 3o, DO ART. 9o, AO ART. 201 E À  
ALÍNEA "C", DO INCISO II, DO ART. 203.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o, a seguinte redação:  
§ 3o. A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo da sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais".  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores". 
Justificativa 
A emenda refere-se, simultaneamente, a três preceitos, dado que, conexos, situam-se ao longo da 
mesma linha lógica. O problema é um só, distribuído nos três preceitos.  
O fundamento é único: nos três casos, restabelecer o princípio da isonomia, que exige tratamento 
igual aos iguais.  
O interesse nos homens constitui uma realidade de fato.  
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O direito nasce dos fatos (Ihering) e os disciplina para ajustá-los à conveniência social.  
A lei quando se opõe à realidade de fato chega antes à ficção do que ao direito.  
O econômico e o profissional são interesses fundamentais do homem.  
Os homens que aplicam, com risco, patrimônio em empresamento de uma atividade, têm uma linha 
de interesses demarcados e nítidos, que os aproxima e une. 
Os homens que locam a força de trabalho a empresas iguais, semelhantes ou conexas, identificam 
fácil e rapidamente o núcleo de interesses comuns capaz de aglutiná-los.  
A junção dos semelhantes ou assemelhados em torno de interesses econômicos ou profissionais 
compõe a categoria, respectivamente, econômica ou profissional.  
Tais noções são naturais, compondo a realidade de fato.  
Quando tais junções se aperfeiçoam em uniões através de associações legalmente constituídas, o 
fato veste direito.  
A situação de emprego ou trabalho na mesma atividade ou profissão, ou em atividades ou profissões 
conexas, constitui a base de aglutinação dos interesses homogêneos que formam a categoria 
profissional.  
Como a situação de emprego ou trabalho pressupõe a existência da empresa (esta é que emprega), 
a categoria econômica (empregadores) tem precedência, cronológica sobre a categoria profissional 
(empregados).  
A relação é indispensavelmente bilateral. Sem a prévia existência dos dois polos, não pode existir. 
Os interesses aglutinados nas categorias precisam fazer-se representar para compor e desenvolver o 
diálogo que abre caminho ao entendimento entre capital e trabalho.  
A representação há que ser dos dois lados, simultaneamente.  
Ela se organiza através do associativismo. Se este for deixado à própria sorte, só os mais fortes 
conseguem se organizar, ou, pelo menos, se organizam melhor, não raro anexando os mais fracos. 
Para evitar ou reduzir essa desigualdade, a lei intervém como instrumento auxiliar e corretivo da 
organização. É nesse caso que a lei liberta e a liberdade escraviza.  
Para ser justa, correta e, sobretudo, competente, a lei deve disciplinar, igual e simultaneamente, os 
dois termos da equação econômico-profissional. Se dispõe apenas sobre o termo que se refere aos 
trabalhadores, faz-se perneta. E nada caminha bem sobre uma perna só.  
As duas faces compõe um só rosto: o da busca do equilíbrio social. O dispositivo no art. 9°, § 3°, do 
substitutivo, que só cuida do associativismo sindical dos trabalhadores (profissional), longe de resultar 
vantagem para eles, os prejudica, pois, sem a representação dos interesses dos empregadores, e 
equação não se completa e, incompleta, não pode ser resolvida. A fórmula revela-se apta para 
conduzir ao conflito, quando o que a sociedade pretende é a harmonia.  
A opção por um dos termos da equação, inviabiliza esta. 
A emenda iguala os iguais, uma vez que sob o ângulo da organização sindical da representação dos 
respectivos interesses, que necessitam se colocados em oposição para tentar reduzir a oposição, os 
dois lados são equivalentes. A Constituição, que determina a isonomia como princípio, não pode 
contrariá-la nos princípios de assentamento de sua própria estrutura.  
Há também a considerar a necessidade de se garantir coerência à Constituição.  
O consectário indispensável da obrigatoriedade da negociação, que o substitutivo impõe no art. 7º, 
XXII, deve ser a alavancagem aos dois lados para, organizando-se, assegurar meios ao cumprimento 
desse fim. A negociação consagra o diálogo e este pressupõe dois lados aptos a sua efetivação.  
Finalmente, liberdade não deve perder os pés, que a garante como realidade usufruível. O excesso 
de preocupação em deixá-la livre, acaba anulando o estuário onde pode e deve correr, O medo de 
tolhê-la nas alturas da concepção do ser prejudica a descida ao concreto onde deve estar. 
Somos um povo livre, compondo nação livre, dentro de um país livre. Isso não impede que a própria 
Constituição, que define e arma a liberdade, organize-nos como uma Federação solenemente 
declarada intocável (art. 92, § 4°, I). Embora toda organização limite a liberdade, a limitação quando é 
apenas organização deve ser computada como necessidade instrumental ao exercício da liberdade.  
A liberdade sindical, tanto ou mais que a liberdade política, precisa ser organizada para ganhar 
pernas indispensáveis à movimentação que a permite estar o que é e deve ser.  
No Brasil continental dos diversos módulos determinados pelas disparidades regionais, o 
confederalismo sindical é tão importante quanto o federalismo político. Tanto quanto este, aquele 
precisa ter estrutura assegurada pela lei, a partir da “Magna”. Abster-se o substitutivo de definir a 
estrutura mínima da organização sindical confederativa, com o sindicato na base municipal, a 
federação a nível estadual e a Confederação no ápice da pirâmide, representa ameaça de 
esvaziamento do mecanismo de operacionalização do sistema de representação dos interesses 
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gerais da Nação não pode ser mau para os interesses específicos ou universo sindical. O que é certo 
para realizar o gênero, não pode ser errado para realizar a espécie, sabido que esta se alinha na 
substância daqueles.  
Em essência e em síntese, a emenda propõe fórmula necessária à instrumentação da liberdade 
sindical, de modo a garanti-la como direito capaz de ser exercitado em cima do concreto, ao invés de 
situá-la apenas como conceito próximo ao teto da ficção.  
Finalmente, é bom esclarecer que o lastro para a emenda que se refere a três dispositivos está na 
permissão constante do § 2°, segunda parte, do art. 23, do Regimento Interno da ANC. 
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o do Art. 9o, acrescentar no art. 201 a 
expressão "ou econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão 
"dos trabalhadores" na alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o do artigo 9o deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação 
do dispositivo às  
entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em 
cujo interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto 
o dispositivo onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de 
trabalhadores, o que se justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, 
ainda, das suas próprias condições materiais e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26267 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O § 3o do art. 9o. Capítulo II - dos  
Direitos Sociais passa a ter a seguinte redação:  
"A assembleia geral fixará a contribuição da  
categoria profissional ou econômica destinada ao  
custeio de sua representação sindical  
confederativa que, quando couber, será descontada  
em folha." 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo permitir que o empresário, que não recebe em folha os seus 
rendimentos, possa continuar contribuindo para os sindicatos da classe, se assim o desejar. 
Parecer:   
   A Emenda merece aprovação, sob outra forma, no Substitutivo.  
Convém ficar expresso que podem também instituir a contribuição sindical, a categoria econômica e 
outras, objetivando o custeio das atividades do respectivo sistema confederativo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26325 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
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Texto:   
   Suprima-se do texto, do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, o parágrafo 3o do artigo 9o. 
Justificativa 
Os princípios deliberativos das pessoas jurídicas de direito privado já se encontram regulamentadas 
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei n° 6015, de 31 de dezembro de 1973, não sendo, 
portanto, matéria de texto constitucional. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26357 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título II  
Capítulo II - Dos Direitos Sociais  
Art. 9o. - Inclua-se parágrafo 8o.:  
§ 8o. - Aos dirigentes sindicais, além da  
estabilidade no emprego, serão asseguradas  
proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de  
violências às liberdades sindicais e de  
constrangimento no exercício de suas funções. 
Justificativa: 
A presente norma visa assegurar a mais ampla liberdade e autonomia sindical, respeitando o direito 
do cidadão, no sentido de que lhe sejam assegurados todos os direitos trabalhistas, independente da 
ideologia por ele pregada na defesa dos trabalhadores.  
Parecer:   
   A emenda propõe a menção expressa às garantias a serem dadas aos dirigentes sindicais, além da 
estabilidade no emprego.  
A liberdade sindical já contém uma garantia geral do livre exercício da atividade sindical e é o 
princípio que deve  figurar na Constituição.  
O mais é matéria da lei comum, como detalhamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26420 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 3o., 4o., 5o. e 6o do art. 9o. 
Justificativa: 
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Não há necessidade de tanto casuísmo, como o previsto no § 3°. Se a associação sindical é livre, por 
que a norma do § 4°, se antes já ficou claramente expresso esse direito? Os demais parágrafos 
suprimidos também nada acrescentam, de positivo, ao texto da futura Constituição.  
Parecer:   
   Procuramos incluir no conjunto de normas relativas à organização sindical, aquelas capazes de 
assegurar a plena liberdade e autonomia sindical, de modo expresso, para contrabalançar a tradição 
de quase meio século de atrelamento daquela organização ao Estado.  
Incluímos, também, algumas normas que mitigam o pluralismo sindical, para garantir uma certa união 
e a sobrevivência das entidades sindicais, principalmente as de pequeno porte.  
Isso tudo para viabilizar nosso sindicalismo, tanto quanto possível desatrelado do Estado.  
Em face disso, não podemos aceitar as supressões propostas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26590 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 5o,  
do Art. 9o, do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Se mais de uma associação pretender  
representar o mesmo segmento social ou a mesma  
comunidade de interesse, cada uma, por si, terá  
direito a representação perante o Poder Público,  
conforme a lei". 
Justificativa: 
Com a redação anterior do Projeto, vedado o direito de representação a uma segunda e terceira 
entidades, depois da existência da primeira, que apenas, por si, se representará criará sério 
obstáculo ao exercício das entidades filantrópicas e sociais, tal qual as associações propriamente 
filantrópicas. O monopólio concedido a uma única agremiação interessada por um segmento poderá 
causar transtornos irremediáveis, e fins. Uma associação até poderá não estar desempenhando bem 
e a contento o exercício dos objetivos, e seria grande e irreparável prejuízo para a sociedade. A 
concorrência entre congêneres traduzir-se-á em estímulo.  
Parecer:   
   A norma do parágrafo 5o., do art.9o., do Substitutivo é necessária, apesar da adoção do princípio 
do pluralismo sindical, a fim de dirimir os conflitos de representação na celebração de convenções 
coletivas, quando mais de um sindicato pretender representar a mesma categoria em um único 
território.  
A nova redação proposta na Emenda não atende a esta necessidade.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:26655 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao capítulo II, do Título II dos  
Direitos Sociais, a seguinte redação,  
renumerando-se os atuais artigos 7o., 8o. e 9o.  
para 5o., 6o. e 7o., suprimindo-se o atual artigo  
10 cujo preceito foi acrescentado ao rol de  
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direitos do trabalhador explicitado no art. 5o.  
"Art. 5o. - A Legislação Trabalhista  
assegurará aos trabalhadores os seguintes direitos:  
XXV - greve.  
§ 1o. - ............................. 
§ 2o. - ............................. 
§ 3o. - ............................. 
Art. 6o. - .......................... 
Art. 7o. - É livre a associação profissional  
sindical, independentemente de autorização do  
Estado e vedada a sua interferência a qualquer pretexto." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A Emenda propõe uma simplificação do texto constitucional, no respeitante ao direito de greve e à 
organização sindical.  
Preferimos os parâmetros por nós delineados no Substitutivo, que atendem a todos os reclamos da 
fixação de normas gerais, aproveitando as partes coincidentes.  
Quanto à organização sindical, o que a Emenda propõe simplifica demais, deixando de normalizar 
certos aspectos fundamentais.  
Quanto à greve, os parâmetros do Substitutivo e sua justificação, foram por nós explicitados no 
parecer à Emenda ES22141-8.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26734 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   --EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
-SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Acrescentar § 8o ao art. 9o, que terá a seguinte redação:  
§ 8o. Os aposentados terão direitos de votar  
e ser votados nos Sindicatos, Federações e  
Confederações dos trabalhadores. 
Justificativa 
No momento os aposentados podem votar nos Sindicatos, mas, não podem ser votados nesse e nem 
nas Federações e Confederações Já é tempo de dar-se ao aposentado, no Brasil, direitos e garantias 
como se na ativa estivesse, como pessoa, como obreiro, como profissional. 
Não vejo como permitir-se que vote, que eleja os Líderes Sindicais e não possam, se desejarem, 
postular candidaturas e concorrer para administrar Sindicatos operários, de que façam parte. Têm 
tradição, têm experiência e podem construir mais e melhor o sindicalismo no Brasil. 
Parecer:   
   A emenda propõe a instituição do direito de votar em eleições sindicais, para os aposentados.  
É matéria que aproveitaremos em nosso Substitutivo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26751 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
Suprima-se o § 5o do artigo 9o. 
Justificativa 
O Parágrafo torna-se desnecessário uma vez que o "caput" do Artigo prevê que a lei definirá as 
formas de representação sindical nas negociações coletivas. 
Parecer:   
   Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo.  
O objetivo da norma do parágrafo 5o do art. 9o, do Substitutivo é resolver o problema prático da 
representação, quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um só espaço. 
Somente um terá a prerrogativa de celebrar convenção coletiva, conforme dispuser a lei.  
Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se um conflito de representação.  
O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:26756 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 9o.  
Suprima-se o § 3o. 
Justificativa 
Não se trata de matéria constitucional, mas apenas de mero procedimento administrativo de 
arrecadação.  
Além do mais, ao permitir que um sindicato fixe contribuição para toda a categoria, quando o texto do 
projeto permite o surgimento de vários sindicatos, acabando, portanto, com o conceito de categoria, 
está se criando algo impossível de ser praticado.  
Outrossim, ao criar contribuição compulsória indistintamente para associado ou não, o § 3° está 
criando, por linhas transversas, a obrigatoriedade de filiação sindical, o que contraria expressamente 
o dispositivo no § 4° do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26791 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 9o, § 3o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o, a seguinte redação:  
Art. 9o..............................................  
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§ 3o. A Assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se  
profissional, será descontada em folha para  
custeio do respectivo sistema sindical. 
Justificativa 
Sem alterar o princípio do mandamento constitucional do projeto do relator, dá, contudo, melhor 
precisão e normal. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26910 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO ART. 9o, § 3o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o a seguinte redação:  
Art. 9o. ....................................  
§ 3o. A assembleia geral fixará a contribuição da  
categoria que, se profissional, será descontada  
em folha para custeio do sistema confederativo de  
sua representação sindical. 
Justificativa 
O § 3° do artigo 9° do substitutivo transfere à assembleia geral o poder para fixar a contribuição de 
categoria. Ao referir-se ao desconto em folha de tal contribuição, não proporcionando como 
arrecadação se daria ao tocante às entidades patronais, cria situações diferenciadas, o que não se 
pode aceirar em um texto constitucional. Ademais, a situação criada por essa omissão deixa as 
entidades representativas das categorias econômicas sem qualquer sustentação financeira, o 
acarretará inevitavelmente a extinção destas.  
Na mesma situação se encontrariam as entidades representativas de profissionais liberais que por 
não manterem vínculo empregatício estariam, igualmente, sem fonte de renda. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27106 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao § 3o, do Art. 9o.  
Dê-se ao § 3o do Art. 9o, a seguinte redação:  
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§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio da entidade  
e do sistema confederativo de sua representação sindical. 
Justificativa 
A paz social depende, em grande parte, do equilíbrio entre as forças que representam o capital e o 
trabalho. As grandes conquistas na área do direito do trabalho resultam do diálogo e das concessões 
oriundas das negociações coletivas entre empregadores e empregados. 
O que possibilita o diálogo é a existência de associações sindicais de empregados e empregadores 
que podem, através da negociação chegar ao entendimento e o atendimento das reivindicações 
justas que a todos satisfaçam.  
O substitutivo da Comissão de Sistematização, equivocadamente, contempla apenas as entidades 
profissionais (de empregados) deixando as patronais sem qualquer sustentação financeira o que, 
fatalmente, acarretará a extinção destas e, consequentemente, a de um dos interlocutores do diálogo.  
A ninguém interessa esse desfecho razão porque deverá ser restabelecido o princípio da igualdade 
de todos perante a mesma situação jurídica, mormente porque a contribuição deverá ser paga pelas 
categorias profissional e empresarial aos respectivos sindicatos, atendendo-se ao universal princípio 
da justa remuneração ao mandatário. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27120 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 5o. do Artigo 9o. 
Justificativa: 
O dispositivo enfocado institui, claramente, o pluralismo sindical.  
Esse regime já foi adotado, no Brasil, entre 1937, com resultados absolutamente negativos. Referem 
os doutos no assunto que, em pouco tempo, constatou-se o enfraquecimento econômico de nossas 
entidades sindicais que, se tornaram fáceis pressas de manobras por parte de empresários e de 
políticos inescrupulosos.  
Alguns chegaram a organizar, no âmbito das categorias profissionais, os chamados sindicatos 
amarelos para neutralizarem a ação dos sindicatos atuantes e muitas de nossas entidades sindicais 
foram transformadas em autênticos escritórios eleitorais de candidatos. Tais situações não podem 
ocorrer, em se tratando de entidades sindicais. 
Por outro lado, o sindicalismo será tanto mais forte quanto maior for a união dos integrantes da 
categoria, situação que não se pode registrar em regime pluralista, que, ao contrário do monismo 
sindical, favorece a desunião e desentendimento entre os sindicatos.  
Ademais, o sindicalismo, por falta de melhor consistência sindical do povo, ainda não está em 
condições de adentrar no regime pluralista.  
E note-se que países que adoram o pluralismo pleno, como Holanda, Bélgica e outros, vêm tomando 
providencias no sentido de fortalecimento de suas entidades sindicais, em evidente encaminhamento 
para o monismo sindical. 
Injustificável, portanto, que o sindicalismo brasileiro enverede, por força de norma constitucional, para 
o sistema pluralista sindical, que não consulta seus interesses, que ficou provado ser prejudicial às 
nossas entidades sindicais e do qual países que o adotam já tem tentado fugir.  
Sindicalismo autêntico e autonomia, como se preconiza, não depende de regime pluralista. Pode ser 
conseguido com o monismo sindical. 
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Justifica-se, deste modo, supressão do dispositivo em enfoque. Uma constituição deve traduzir a 
vontade do povo e essa vontade, que corresponde a cerca de 85% dos trabalhadores e seus líderes 
sindicais, como demonstram as estatísticas levantadas, é no sentido da permanência do monismo 
sindical, atualmente em vigor. 
Parecer:   
   É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o, do art. 9o, do Substitutivo, porque ele admite o 
pluralismo sindical.  
O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sindical.  
Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como forma mais condizente com a autonomia e a 
democratização, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:27315 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 9o § 5o.  
Dê-se ao § 5o do Art. 9o do Capítulo II do  
Título II do Substitutivo a seguinte redação:  
"Não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base  
territorial", dada pelo inciso II do Art. 6o do  
Substitutivo aprovado pela Comissão. 
Justificativa: 
A alteração proposta, além de compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do inciso II do Art. 6° 
do substitutivo aprovado pela Comissão 7, visa garantir o princípio da unicidade sindical de forma 
clara e explícita.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:27348 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o do art. 9o, a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, será descontada em  
folha, para custeio do sistema confederativo de  
sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais":  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "e trabalhadores". 
Justificativa: 
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Em termos de organização sindical, o problema que se apresenta na área dos trabalhadores é 
idêntico ao que existe do lado dos empregadores. Atender a um lado, deixando o outro a margem, 
longe de resolver, agrava o problema.  
O substitutivo, por equivoco, só contempla o sindicalismo da categoria profissional. Isso entorta ou 
aderna o edifício sindical, o que o esvazia e até anula para realização de sua finalidade essencial, 
que é a de canal de comunicação entre trabalho e capital, com vistas a construir a paz social de que 
precisamos.  
A emenda restabelece a regência da justiça na área, tratando igualmente aos iguais.  
Quando se fala em sindicalismo do empresariado, a imagem que se forma é da riqueza que 
dispensaria a contribuição da categoria. O engano é tão grande, quanto perigoso. O sindicalismo dos 
empregadores, no Brasil, é o sindicalismo das pequenas e médias empresas, cuja sobrevivência 
depende do apoio da contribuição que a emenda propõe se lhe seja extensiva.  
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o do Art. 9o, acrescentar no art. 201 a 
expressão "ou econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão 
"dos trabalhadores" na alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o do artigo 9o deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação 
do dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em 
cujo interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto 
o dispositivo onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de 
trabalhadores, o que se justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, 
ainda, das suas próprias condições materiais e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27422 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se no § 3o do art. 9o do Substitutivo  
do relator da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação.  
Art. 9o. ....................................  
Art. 3o. A Assembleia fixará a contribuição  
da categoria profissional ou econômica destinada  
ao custeio de sua representação sindical  
confederativa, que quando couber, será descontada  
em folha. 
Justificativa 
A emenda visa corrigir uma injustiça flagrante, já que deixou fora do texto constitucional a categoria 
dos profissionais autônomos e liberais que tem, também, a sua apresentação sindical e sempre a 
tiveram através dos tempos.  
Parecer:   
   A Emenda merece aprovação, sob outra forma, no Substitutivo.  
Convém ficar expresso que podem também instituir a contribuição sindical, a categoria econômica e 
outras, objetivando o custeio das atividades do respectivo sistema confederativo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27456 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo 7o do artigo 9o a seguinte redação:  
Art. 9º - .................................. 
§ 7o. O Sindicato participará, na forma da  
lei, das negociações de acordos salariais. 
Justificativa 
Serão múltiplas as situações em que determinadas empresas não terão a proximidade e a presença 
de um Sindicato deverá, também, casos em que nenhum empregado seja filiado ao Sindicato, 
principalmente nas pequenas e médias empresas.  
Por estes e outros motivos, deve-se deixar para a lei ordinária a disciplina da intervenção do 
Sindicato nos acordos salariais.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, na forma da lei.  
Mas a lei poderá estabelecer uma participação facultativa.  
Em nosso Substitutivo, optamos pela participação obrigatória, como forma eficaz de solucionar os 
dissídios trabalhistas coletivos.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:27641 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 9o § 5o, do Projeto.  
Dê-se ao § 5o do art. 9o a seguinte redação:  
"§ 5o. - Não haverá mais de um sindicato,  
federação ou confederação representativos da mesma  
categoria econômica ou profissional na mesma base  
territorial". 
Justificativa 
No art. 9° do Projeto existe uma flagrante antinomia. Enquanto o § 3° pressupõe a unidade sindical, o 
§ 5° alude à possibilidade da existência de mais de uma entidade da mesma categoria. 
A redação ora proposta para § 5° elimina a contradição referida, com a opção definitiva pelo regime 
de unidade sindical, que é o que melhor se coaduna com a realidade brasileira, e que não colide com 
a liberdade pretendida para a vida sindical, e que agora está prevista no caput do art. 9°. 
Vale lembrar que diversos pesquisas revelaram que a grande maioria de empregados e 
empregadores deseja a manutenção do sistema unitário, porém livre de injunções governamentais. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a adoção do princípio de unicidade sindical, enxergando uma contradição entre 
os parágrafos 3o e 5o, do art. 9o, do Substitutivo.  
Entende o autor que, enquanto o parágrafo 3o pressupõe a unicidade, o parágrafo 5o abre espaço 
para o pluralismo.  
Adotamos, no Substitutivo, um pluralismo relativo, contendo normas que não se coadunam 
inteiramente com ele, mas que reputamos necessárias às peculiaridades do sindicalismo brasileiro, 
como a preservação da contribuição da categoria para o custeio das atividades da entidade.  
Assim, não há contradição, mas, de certo modo, uma concessão inevitável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27817 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título II - Capítulo II  
Art. 9o. - Parágrafo 5o.  
Sugere-se a seguinte redação ao parágrafo 5o.:  
§ 5o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer á luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:27895 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 9o, § 3o.  
Dar ao § 3o., do Artigo 9o., do Substitutivo  
do Relator, ao Projeto de Constituição, a seguinte  
redação, nele incluindo-se a expressão "no caso do  
Trabalhador".  
"Art. 9º - .......................... 
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria, que, no caso do  
trabalhador, deverá ser descontada em folha, para  
custeio das atividades da entidade." 
Justificativa 
As entidades sindicais, representativas das categorias econômicas patronais, deverão fixar, em 
assembleia geral, e cobrar, as contribuições que lhes forem devidas por seus associados. O que não 
poderá acontecer, obviamente, através de desconto em folha de pagamento salarial.  
Assim, o dispositivo constitucional há de ser claro, de acordo com a sugestão ora formulada, no 
sentido de que também os sindicatos patronais receberão contribuições de seus associados, ate 
estabelecendo, se o desejarem – já que o sistema há de ser o de liberdade sindical – a forma pela 
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qual as entidades de primeiro grau contribuirão para as federações, e confederações, de que 
eventualmente participem.  
Parecer:   
   A Emenda merece aprovação, sob outra forma, no Substitutivo.  
Convém ficar expresso que podem também instituir a contribuição sindical, a categoria econômica e 
outras, objetivando o custeio das atividades do respectivo sistema confederativo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27899 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado  
Artigo 9o - § 3o.  
Dê-se ao parágrafo 3o do artigo 9o a seguinte redação:  
A assembleia geral fixará a contribuição da  
categoria que, se profissional, será descontada em  
folha, para custeio do sistema confederativo de  
sua representação sindical. 
Justificativa 
O substitutivo dá solução ao problema, abrangendo unicamente as categorias profissionais. A 
emenda visa contemplar as categorias econômicas, de modo a assegurar base para o sistema 
funcionar. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28361 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO II - CAPÍTULO II  
ART. 9o - PARÁGRAFO 5o.  
Sugere-se a seguinte redação ao parágrafo 5o.:  
§ 5o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
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A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer á luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:28525 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § do Art. 9o, a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais".  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores". 
Justificativa 
O sistema sindical brasileiro, apesar das dificuldades ocasionadas pelos longos períodos de exceção, 
apresenta saldo positivo na missão de busca de equilíbrio entre trabalho e capital.  
Para prosseguir nessa missão, é preciso que a lei garanta a continuidade de sua organização, tanto 
na área das categorias profissionais, quanto na das categorias econômicas. O sindicalismo 
organizado é e deve ser o grande canal de comunicação entre empregados e empregadores.  
O substitutivo só resolve o problema do lado dos empregados, deixando em branco a outra face, a 
das categorias econômicas. Como as duas são partes de um só todo, a emenda garante-lhes igual 
tratamento.  
Como a matéria espraia-se por três dispositivos, a emenda os alcança. 
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o do Art. 9o, acrescentar no art. 201 a 
expressão "ou econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão 
"dos trabalhadores" na alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o do artigo 9o deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação 
do dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em 
cujo interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto 
o dispositivo onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de 
trabalhadores, o que se justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, 
ainda, das suas próprias condições materiais e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28529 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
EMENDA AO § 3o, DO ART. 9o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o a seguinte redação.  
§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical. 
Justificativa 
A paz social depende, em grande parte, do equilíbrio entre as forças que representam o capital e o 
trabalho. As grandes conquistas na área do direito do trabalho. As grandes conquistas na área do 
direito do trabalho resultam do diálogo e das concessões oriundas das negociações coletivas entre 
empregadores e empregados.  
O que possibilita o diálogo é a existência de associações de empregados e empregadores que 
podem, através de negociações chegar ao entendimento e o atendimento das reinvindicações justas 
que a todos satisfaçam.  
O substitutivo da Comissão de Sistematização, equivocadamente, contempla apenas as entidades 
profissionais (de empregados) deixando as patronais sem qualquer sustentação financeira o que, 
fatalmente, acarretará a extinção destas e, consequentemente, a de um dos interlocutores do diálogo.  
A ninguém interessa esse desfecho razão porque deverá ser restabelecido o princípio da igualdade 
de todos perante a mesma situação jurídica, mormente porque a contribuição deverá ser paga pelas 
categorias profissional e empresarial aos respectivos sindicatos, atendendo-se ao universal princípio 
da justa remuneração ao mandatário. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 3o, do artigo 9o, do Substitutivo, a 
expressão "se profissional", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpretação de que não 
haverá contribuição sindical para o caso de entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. 
Propõe, também, uma referência ao custeio do sistema confederativo.  
A proposta tem inteira procedência.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28565 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § do artigo 9o do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 9o. .....................................  
§ 5o. - não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica em cada base territorial." 
Justificativa 
A emenda objetiva restabelecer dispositivo integrante do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social, 
perfeitamente compatível com as demais disposições capituladas.  
Em seu lugar, o presente Anteprojeto estabeleceu mecanismo assegurador da exclusividade da 
representação sindical muito mais complexo, a aponto de socorrer-se da lei ordinária, o que não 
impediria, na prática, contendas intermináveis, em prejuízo dos associados sindicais de boa-fé.  
O sistema da representação sindical unitário, indevidamente excluído do texto do presente 
Anteprojeto, de modo algum é incompatível com a liberdade sindical, e proporciona condições muito 
mais favoráveis à organização social duradoura.  
Se em cada base territorial puder existir uma única organização sindical representativa de 
determinada categoria, a desejável disputa democrática visará o controle diretivo de tais entidades, 
como, aliás frequentemente já acontece na ainda incipiente vida associativa sindical brasileira.  
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Prevalecendo a emenda que estabelece o princípio eleito pela Comissão Temática, torna-se 
despiciendo o dispositivo substituído.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:28646 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 9o.  
O art. 9o do Projeto de Constituição passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical. A lei definirá as condições para o  
seu registro e fixará os critérios para a eleição  
direta, pelo voto universal, individual e secreto,  
dos seus dirigentes, bem como a sua representação  
nas convenções. 
Justificativa 
Para evitar o histórico e tradicional vício da legislação sindical brasileira, baseada em modelo 
importado de regime autoritário e ditatorial estrangeiro, que estabelece eleições indiretas para 
escolha de dirigentes sindicais de federações e confederações, é indispensável esta emenda. Assim, 
a Constituição faz apenas uma exigência às entidades, cuja constituição é livre e garantida pela 
Constituição: que seus diretores sejam escolhidos por eleições diretas. Aí, o fundamento básico da 
democratização do País, que todos desejamos, e das entidades sindicais e profissionais, que 
pretendemos democratizar plenamente.  
Parecer:   
   A Emenda introduz, no "caput" do art. 9o do Substitutivo, referência à eleição direta dos dirigentes 
sindicais.  
Mas essa matéria é estatutária, rejeitamos esta parte.  
Há partes que se casam com nosso Substitutivo, que aproveitamos.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28674 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o § 3o.  
Suprima-se do § 3o do art. 9o, a expressão:  
"... que deverá ser descontada em folha..." 
Justificativa 
A expressão pressupõe unicamente sindicatos de empregados, o que torna o dispositivo 
discricionário, contrariando os princípios fundamentais do Projeto, que proíbem tipo ou forma de 
discriminação. 
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Em relação a organização sindical, portanto, a Constituição não poderá apenas as entidades 
trabalhadoras.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que se suprima a ordem de desconto em folha da contribuição sindical, contida 
no parágrafo 3o, do art. 9o, do Substitutivo.  
Contudo, a referência é necessária, para que se viabilize, no caso dos assalariados, o recolhimento 
daquela contribuição.  
De outra forma, os sindicatos profissionais não conseguirão arrecadar aquele recurso.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:28678 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o. § 5o.  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 5o do Art. 9o a seguinte redação:  
§ 5o. - Não haverá mais de um Sindicato,  
federação ou confederação representativos da mesma  
categoria econômica ou profissional, na mesma base territorial. 
Justificativa 
No art. 9° do Projeto existe uma flagrante antinomia. Enquanto o § 3° pressupõe a unidade sindical, o 
§ 5° alude à possibilidade da existência de mais de uma entidade da mesma categoria. 
A redação ora proposta para § 5° elimina a contradição referida, com a opção definitiva pelo regime 
de unidade sindical, que é o que melhor se coaduna com a realidade brasileira, e que não colide com 
a liberdade pretendida para a vida sindical, e que agora está prevista no caput do art. 9°. 
Vale lembrar que diversos pesquisas revelaram que a grande maioria de empregados e 
empregadores deseja a manutenção do sistema unitário, porém livre de injunções governamentais. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical atualmente vigente, ao passo que optamos, no Substitutivo, 
pelo pluralismo sindical, embora com algumas concessões, em face das peculiaridades de nosso 
sindicalismo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:28679 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art.9o  
EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 9o a seguinte redação:  
art. 9o - É livre a associação profissional  
ou sindical; a sua constituição, registro,  
representação legal nas convenções coletivas de  
trabalho e as funções delegadas do Poder Público,  
entre elas a de arrecadar contribuições para o seu  
custeio e para a execução de programas de  
interesse das categorias por eles representadas,  
serão regulados em lei.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização  
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do Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica em cada base territorial. 
Justificativa 
O Sistema de representação sindical unitário, de modo algum é incompatível com a liberdade 
sindical, e proporciona condições muito mais favoráveis à organização social duradoura. 
Se em cada base territorial puder existir uma única organização sindical representativa de 
determinada categoria, a desejável disputa democrática visará o controle direto de tais entidades, 
como aliás, frequentemente já acontece na ainda incipiente vida associativa sindical brasileira.  
As organizações sindicais exercem funções sociais votais para o relacionamento empresa, Estado e 
empregado. Entre essas funções encontram-se muitas que são o espelho das funções públicas, 
próprias do Estado.  
Assim, nada mais justo, que além do encargo que a eles é dado, também seja delegada a 
arrecadação de contribuições compulsórias por lei instituídas, necessárias ao custeio de seus 
serviços e programas.  
Parecer:   
   A alteração fundamental proposta pela emenda é a reintrodução do princípio da unicidade sindical, 
o que rejeitamos.  
A nosso ver, tal princípio não se coaduna com o estado de plena liberdade de associação sindical 
que desejamos.  
Cada categoria deve ser a única a decidir se necessita de um ou mais sindicatos a representá-la. As 
partes que coincidem com o Substitutivo ficam prejudicadas pela adoção da unicidade sindical, na 
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28719 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Adapte-se o texto do artigo 9o e seus  
parágrafos, a fim de absorver os seguintes  
dispositivos:  
Art. ..... Os trabalhadores, incluindo os  
servidores públicos civis, sem distinção de  
qualquer espécie, terão direito de constituir e  
gerir suas organizações sindicais, destinadas a  
arregimentar, desenvolver e promover a defesa de  
seus direitos e interesses, sob a única condição  
de aceitar seus estatutos, os quais devem  
resguardar a autonomia e independência das  
organizações sindicais.  
§ 1o. - É livre a filiação do trabalhador ao  
sindicato de sua respectiva categoria.  
§ 2o. - É vedada a pluralidade sindical da  
mesma categoria, cabendo para cada ramo econômico  
um único sindicato, numa mesma base territorial. O  
enquadramento sindical será feito por ramo  
econômico. O reconhecimento e o registro das  
organizações sindicais será procedido junto à  
respectiva entidade de âmbito nacional.  
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§ 3o. - Os trabalhadores em geral, sejam  
sindicalizados ou não, contribuirão com o salário  
de um (01) dia de trabalho para o sindicato da  
categoria a que pertencem. Os recursos  
provenientes da Contribuição Sindical serão  
aplicados e fiscalizados exclusivamente pelo  
sindicato, conforme deliberação da maioria dos  
trabalhadores sindicalizados.  
§ 4o. - É livre a organização de associações  
ou comissões de trabalhadores, no seio das  
empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda  
que sem filiação sindical.  
Art..... As organizações sindicais de grau  
superior de cada ramo econômico deverão participar  
do processo de elaboração do Plano Nacional de  
Desenvolvimento, nas matérias que contemplem seu  
respectivo setor.  
§ 1o. - Aos sindicatos de trabalhadores  
caberá o direito de intervenção democrática no  
âmbito da empresa, diretamente ou através de  
comissões sindicais, visando a defesa de seus  
interesses.  
§ 2o. - É livre o estabelecimento de relação  
e cooperação fraterna com organização sindicais de  
outros países, bem como filiação a organizações  
sindicais internacionais.  
§ 3o. - Aos dirigentes de sindicatos de  
trabalhadores, inclusive das comissões de empresa,  
além de estabilidade no emprego, serão assegurados  
proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de  
violência à liberdades e de constrangimento no  
exercício de suas funções.  
§ 4o. - Os sindicatos poderão representar os  
trabalhadores processuais perante o Poder Judiciário.  
Art.... Nas entidades representativas de  
categorias profissionais, a eleição se dará de  
forma democrática, por sufrágio universal, através  
de voto direto, igual e escrutínio secreto,  
adotado o critério da proporcionalidade na  
constituição dos seus órgãos diretivos,  
assegurando-se a participação democrática de  
todos, ainda que minoritariamente. 
Justificativa 
Na consolidação do Estado de direito democrático deve ser assegurado o direito à liberdade de 
associação e organização dos diversos segmentos constituinte da sociedade brasileira. Aos 
trabalhadores, como parte constituinte da mesma e, mais ainda, como produtores da riqueza 
nacional, é indispensável a livre associação e organização, garantida a sua unicidade orgânica, para 
que possam defender e lutar por seus próprios interesses.  
Neste sentido, a aplicação da Convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
acarretará a pulverização do movimento sindical, reduzindo consideravelmente a força reivindicatória 
do mesmo e, consequentemente, elevando a do patronato, contribuindo para a maior exploração do 
trabalho pelo Capital. 
Assim, de forma a assegurar a unicidade orgânica e manter a democracia no meio do movimento 
sindical, deve-se adotar o critério da proporcionalidade eleitoral na constituição / dos seus órgãos 
diretivos, garantindo, ao mesmo tempo, a unicidade orgânica e a pluralidade da participação 
democrática de todas as correntes político-ideológicas do sindicalismo brasileiro. 
Cabe-nos lembrar que democracia somente pode ser consolidada com a participação de todos na 
correta expressão de sua representatividade.  
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Já se tornou lugar-comum afirmar-se que “democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos 
da minoria”. Insistir-se na mera formulação retórica pode, entretanto, conduzir a adoção da 
convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), cuja ingênua aplicação em sua 
exegese liberal predominante à época da sua formulação (pós guerra) conduz, em última instância, à 
atomização do movimento sindical e afim, com sensível diminuição do poder de barganha dos 
trabalhadores e correspondente fortalecimento dos sindicatos e associações profissionais 
ideologicamente “aparelhados” e financiados por agências internacionais a serviço do 
neocolonialismo e das multinacionais.  
A fórmula proposta é um verdadeiro “ovo de colombo” pela simplicidade e eficácia, consagrando o 
princípio de democracia participativa e pluralista dentro da unicidade da estrutura sindical.  
Parecer:   
   A autor arrola vários dispositivos destinados a normatizar a organização sindical, sob o princípio da 
unicidade sindical e da contribuição sindical imposta na própria Constituição. A emenda prevê, ainda, 
a formação de comissões de empresas, a participação na elaboração do PND e a substituição 
processual, com regulamentação das eleições sindicais.  
A partir da unicidade e da imposição da contribuição sindical, a proposta entra em choque com o 
pluralismo, consagrado em nosso Substitutivo. Distancia-se de uma concepção de autonomia e fixa 
normas próprias de lei ordinária.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:28810 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o, § 5o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 5o do art. 9o.  
do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator):  
"Art. 9o. ..................................  
§ 5o. Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente  
terá direito à representação nas convenções  
coletivas perante o Poder Público a que reunir a  
maior parcela percentual dessa categoria,  
excluídos os sindicatos com base em uma única  
empresa. Se impossível, representarão o segmento  
profissional as entidades que, unidas, reúnam essa maioria." 
Justificativa 
Se é livre o direito de associação, cabe aos seus membros lutar pela sua valorização e 
fortalecimento, especialmente os seus dirigentes.  
Diante disso, é salutar que o Poder Público ouça a entidade que maior representatividade possua 
diante do segmento social que diz respeitar, não sendo aceitável que caiba à lei dizer qual seja ela. 
Se ela não existir, que a representação caia às entidades que, reunidas e unidas, alcancem a 
maioria. 
Diante disso, é indispensável a correção do texto proposto pelo Projeto de Constituição.  
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo, apenas difere do 
texto original quando estabelece o critério de representação, matéria da lei ordinária.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29006 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA - TÍTULO II - CAPÍTULO II  
- ART. 9o. - PARÁGRAFO 5o.  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 5o:  
§ 5o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial. 
Justificativa 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer á luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:29356 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § 3o do art. 9o do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
Art. 9o. - ........................  
§ 1o. - ..........................  
§ 2o. - ...........................  
§ 3o. - SUPRIMA-SE  
§ 4o. (...) § 7o. 
Justificativa 
A lei versada no parágrafo suprimido é de direito associativo e não deve constar do texto 
constitucional. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
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   EMENDA:29572 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título II - Capítulo II  
Art. 9o. - Parágrafo 5o.  
Sugere-se a seguinte redação ao parágrafo 5o.:  
§ 5o. Não será constituída mais de uma  
organização sindical de qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional, em  
cada base territorial." 
Justificativa 
Uma entidade sindical somente terá força de representação, quando devidamente reconhecida pelo 
Poder Público. Esse reconhecimento é o que garante a atuação de direito à entidade. 
A pluralidade sindical, servirá tão somente para pulverizar o movimento sindical, para dividir os 
trabalhadores e, consequentemente, enfraquecer sua representatividade e dissolver sua força de 
reivindicação junto ao empregador e ao Estado, no que tange aos seus legítimos interesses e 
necessidades.  
A unicidade sindical revela-se de sua importância quando propicia à categoria, por deliberação dela 
própria, um mesmo caminho a percorrer á luta em defesa de seus direitos e à conquista de seus 
justos anseios. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:29769 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Artigo 9º.  
Suprima-se o § 5o. 
Justificativa 
O parágrafo 5°, além de possibilitar a supressão da pluralidade dos órgãos representativos de classe, 
ainda criará, na prática, dificuldades de consenso entre os sindicatos, e acabará fazendo com que, 
nas negociações as diferenças e peculiaridades regionais possam vir a ser desconsideradas.  
Por outro lado, a parte final do referido parágrafo cuja supressão se pretende, enseja o nascimento 
de sindicatos fundado em empresa única. 
É óbvio que nos casos de grande concentração de trabalhadores num único ramo de atividade 
produtiva, isso até será possível, mas sempre haverá o risco de o processo inviabilizar-se em 
pequenas empresas.  
Ademais, no caso dessas ultimas, haverá o risco de manipulação do empregador na formação de 
entidades representativa de classe.  
Para evitar as injustiças e distorções que poderão decorrer do parágrafo 5°, deve ele ser suprimido.  
Parecer:   
   Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo.  
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O objetivo da norma do parágrafo 5o do art. 9o, do Substitutivo é resolver o problema prático da 
representação, quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um só espaço. 
Somente um terá a prerrogativa de celebrar convenção coletiva, conforme dispuser a lei.  
Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se um conflito de representação.  
O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29779 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - art. 9o, § 3o.  
Suprima-se do § 3o do art. 9o do Substitutivo  
a seguinte expressão:  
"...que deverá ser descontada em folha..." 
Justificativa 
A expressão pressupõe unicamente sindicatos de empregados, o que torna o dispositivo 
discriminatório, contrariando os princípios fundamentais do Projeto, que proíbem qualquer tipo ou 
forma de discriminação. 
Em relação a organização sindical, portanto, a Constituição não poderá prever apenas as entidades 
de trabalhadores.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que se suprima a ordem de desconto em folha da contribuição sindical, contida 
no parágrafo 3o, do art. 9o, do Substitutivo.  
Contudo, a referência é necessária, para que se viabilize, no caso dos assalariados, o recolhimento 
daquela contribuição.  
De outra forma, os sindicatos profissionais não conseguirão arrecadar aquele recurso.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:29780 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - art. 9, § 5o.  
Dê-se ao § 5o. do art. 9 a seguinte redação:  
§ 5o. - Não haverá mais de um sindicato,  
federação ou confederação representativos da mesma  
categoria econômica ou profissional, na mesma base territorial. 
Justificativa 
No art. 9° do Projeto existe uma flagrante antinomia. Enquanto o § 3° pressupõe a unidade sindical, o 
§ 5° alude à possibilidade da existência de mais de uma entidade da mesma categoria. 
A redação ora proposta para § 5° elimina a contradição referida, com a opção definitiva pelo regime 
de unidade sindical, que é o que melhor se coaduna com a realidade brasileira, e que não colide com 
a liberdade pretendida para a vida sindical, e que agora está prevista no caput do art. 9°. 
Vale lembrar que diversos pesquisas revelaram que a grande maioria de empregados e 
empregadores deseja a manutenção do sistema unitário, porém livre de injunções governamentais. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical atualmente vigente, ao passo que optamos, no Substitutivo, 
pelo pluralismo sindical, embora com algumas concessões, em face das peculiaridades de nosso 
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sindicalismo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:29798 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Art. 9o do Projeto de  
Constituição, Substitutivo do Relator:  
Art. É livre a associação profissional ou  
sindical em todos os níveis; a aquisição da  
personalidade jurídica de direito privado pela  
associação profissional ou sindical se dará  
mediante registro em cartório;  
§ 1o. A lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicado;  
§ 2o. É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
§ 3o. É igualmente livre a organização de  
associações ou comissões de trabalhadores no seio  
das empresas ou estabelecimentos empresariais,  
ainda que sem filiação sindical, garantida aos  
seus integrantes a mesma proteção legal dispensada  
aos dirigentes sindicais;  
§ 4o. À entidade sindical incumbe a defesa  
dos direitos e interesses dos trabalhadores,  
individuais ou coletivamente, inclusive como  
substituto processual em questões judiciárias ou  
administrativa;  
§ 5o. Ao dirigente sindical, além da  
estabilidade plena no emprego, é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho no  
âmbito de sua representação;  
§ 6o. A assembleia geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical,  
competindo-lhe deliberar sobre a sua constituição,  
organização, dissolução, eleições para os órgãos  
diretivos e de representação; aprovar o seu  
estatuto; e fixar, por ocasião de obtenção de  
normas coletivas, contribuição extensiva a todos  
os trabalhadores que por ela serão regidos e que  
deverá ser descontada em folha e recolhida à  
entidade para custeio de suas atividades;  
§ 7o. As organizações sindicais de qualquer  
grau podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais;  
§ 8o. Os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais;  
§ 9o. A lei não obrigará a filiação a  
sindicatos e ninguém será obrigado a manter a filiação;  
§ 10 Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei;  
§ 11. É prerrogativa da entidade sindical a  
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representação nas negociações coletivas de trabalho;  
§ 12 É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, bem como  
em empresas concessionárias de serviços públicos,  
onde seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e  
deliberação. A escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores;  
§ 13 - Nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social dirigidas aos trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite de governo,  
trabalhadores e empregadores;  
§ 14 A Justiça do Trabalho poderá estabelecer  
normas e as entidades sindicais poderão celebrar  
acordos sobre tudo que não contravenha às  
disposições e normas de proteção ao trabalho;  
§ 15 É assegurada a participação das  
organizações de trabalhadores nos processos  
decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-  
de-obra e aos programas de reciclagem, prestados  
pela empresa sempre que importar em redução ou  
eliminação de postos de trabalho ou ofício. 
Justificativa 
A emenda que ora oferecemos quer, efetivamente, estabelecer os princípios básicos da Liberdade e 
Autonomia Sindical tão reivindicada ao longo do tempo pela classe trabalhadora. 
Parecer:   
   Pretende o autor incluir no artigo 9o os seguintes dispositivos:  
a) aquisição de personalidade jurídica de direito privado da associação sindical mediante registro em 
cartório;  
b) liberdade de organização de comissões de empresa;  
c) o poder de representação dos associados, inclusive como substituto processual;  
d) estabilidade de dirigente sindical e acesso a locais de trabalho;  
e) definição das atribuições da Assembleia Geral;  
f) direito de estabelecer relação com entidades sindicais internacionais;  
g) voto dos aposentados;  
h) acesso dos sindicatos aos meios de comunicação;  
i) participação dos trabalhadores em órgãos da administração pública que lhes digam respeito;  
j) participação tripartite de governo, empregados e empregadores em entidades de orientação, de 
formação  
profissional, cultural, recreativa e de assistência social;  
l) poder normativo da Justiça do Trabalho;  
m) participação dos trabalhadores nos processos decisórios relativos a absorção de avanços que 
impliquem redução de postos de trabalho;  
A nosso ver há questões dentre as citadas de exclusiva competência de cada categoria.  
Outras, consideramos ser matéria própria de legislação ordinária, por fugir à delimitação de princípios 
fundamentais que deve caracterizar a Constituição. Mas a emenda propõe alguns itens que estamos 
aproveitando em nosso Substitutivo. Assim, somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30100 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 3o do art. 9o, a seguinte redação:  
§ 3o. - A Assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais".  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores". 
Justificativa 
A emenda abrangerá três preceitos, a partir do § 3°, do art. 9° espraiando-se dois outros. 
O substitutivo oferece solução para o sindicalismo das categorias profissionais. Mas isso não resolve. 
Os dois lados precisam estar organizados para, através do diálogo, realizar as negociações que 
abrem as portas ao entendimento entre o capital e trabalho. 
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o do Art. 9o, acrescentar no art. 201 a 
expressão "ou econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão 
"dos trabalhadores" na alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o do artigo 9o deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação 
do dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em 
cujo interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto 
o dispositivo onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de 
trabalhadores, o que se justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, 
ainda, das suas próprias condições materiais e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30342 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se ao § 6o, do artigo 9o, do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 9o. - ...............................  
§ 6o - Aplicam-se aos sindicatos rurais e as  
colônias de pescadores os princípios adotados para  
os sindicatos urbanos, nas condições da lei. 
Justificativa 
Nada mais justo do que se equiparar também as colônias de pescadores aos sindicatos urbanos, 
quanto a aplicação dos princípios que lhe são conferidos por lei.  
Parecer:   
   A Emenda propõe, com muita razão a introdução, no parágrafo 6o, do art. 9o, do Substitutivo, de 
referência às colônias de pescadores, para que elas gozem de apoio constitucional.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:30372 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA - Dispõe sobre a questão sindical.  
DISPOSITIVO EMENDADO - substitua-se o texto  
do "caput" do Artigo 9o. pela seguinte redação,  
mantendo-se os seus parágrafos:  
"Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical; os sindicais, que se orientarão por  
normas democráticas de gestão e organização,  
poderão criar, como extensão de sua organização,  
comissões sindicais de empresas, constituir  
federações, confederações e entidades centrais, e  
terão os seus dirigentes eleitos mediante  
escrutínio secreto e prazo determinado de mandato." 
Justificativa 
A Constituição precisa definir a liberdade para organização das entidades de representação nacional 
dos trabalhadores.  
Por outro lado, a supressão da alínea não prejudica o texto constitucional, mas sim, propicia-lhe 
maior concisão e clareza. 
Parecer:   
   Entendemos que, uma vez reconhecida a maior liberdade de associação sindical, é 
superabundante fazer referência à formação de comissões sindicais de empresas e à constituição 
de federações, confederações e centrais sindicais.  
São matérias que poderão constar, ou não, dos estatutos das entidades sindicais e poderão ser 
objeto de combinações entre elas. Rejeitamos esta parte.  
Aproveitamos o princípio geral da liberdade sindical, declarado na abertura do texto proposto.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30737 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o., do art. 9o., do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 9o. .............................. 
§ 5o. Se mais de um sindicato pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente um  
terá direito à representação perante o poder  
público e ao desconto em folha previsto no  
parágrafo 3o deste artigo conforme a lei". 
Justificativa 
A redação proposta mentem a pluralidade sindical, objetivo principal do parágrafo, assim como a 
representação única perante o Poder Público, sem, no entanto, onerar as empresas com número 
indefinido de novos encargos administrativos. 
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo, apenas difere do 
texto original, na parte relativa ao desconto em folha, previsto em outro dispositivo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30751 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 9o.  
O Artigo 9o passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 9o - É livre a associação profissional ou sindical.  
A Lei Ordinária disporá sobre a organização,  
a independência administrativa, a forma de custeio  
e assegurará a competência de representação na  
função delegada do poder público e nas convenções  
coletivas de trabalho. 
Justificativa 
A emenda ora proposta visa assegurar o livre direito de sindicalização, o direito de representação 
classista, a independência sindical, e os meios de sua manutenção.  
A aprovação do texto proposto no projeto, ora emendado, “levaria as entidades sindicais à 
pulverização, tornando-as frágeis e vulneráveis à influência de órgãos distanciados do seu real 
objetivo trazendo, como consequência, o desvirtuamento do movimento sindical” para uma tomada de 
posições indesejáveis ao país e à classe por ele representada, caracterizando-se por outro lado, um 
verdadeiro retrocesso na prática sindical. 
A liberdade preconizada pela Convenção 87 da OIT, é preservada mesmo porque nenhum dispositivo 
daquela Convenção inibe que os contornos das entidades sindicais sejam juridicamente normados.  
Parecer:   
   Os dispositivos do Substitutivo que a Emenda em apreço pretende suprimir são, a nosso ver, 
condição da efetiva liberdade e autonomia sindical. Concordamos com os pontos expressados.  
Mas, não deve a Constituição limitar-se a garantir a livre associação. É necessário que conste a 
vedação de autorização estatal a criação e funcionamento das entidades, a vedação a toda 
interferência do Poder Público, a previsão da contribuição dos associados, a livre filiação, a questão 
da representação no caso de existir mais de um sindicato, a participação nos acordos e a não 
discriminação, expressa, dos sindicatos rurais. Portanto, somos pela aprovação, nos termos do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:30752 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - § 2o do Artigo 9o.  
O § 2o do Artigo 9o do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 9o.  
§ 1o. ................................... 
§ 2o. - É vedada ao poder público qualquer  
interferência no exercício da atividade sindical. 
Justificativa 
O que a Convenção 87 da OIT pretende conservar é o exercício livre da atividade sindical. A redação 
como encontra-se no projeto induz a criação de uma entidade distanciada da ordem jurídica da ordem 
jurídica, porque, mesmo a liberdade absoluta, num Estado de direito , terá seus contornos nos 
ditames da Lei. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que seja vedada a interferência do Estado no exercício da atividade sindical e 
não na organização sindical, como está no parágrafo 2o do art. 9o do Substitutivo.  
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Mas a redação do Substitutivo, a nosso ver, é melhor, por ser mais abrangente, do ponto de vista do 
mais amplo reconhecimento da liberdade de associação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30753 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
dispositivo Emendado - § 3o Artigo 9o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição o § 3o.  
do Artigo 9o. 
Justificativa 
A forma de custeio, a organização, independência administrativa e outras atribuições sujeitas as 
mutações sociais, devem ser tratadas em Lei Ordinária. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30754 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - § 5o do Artigo 9o.  
O § 5o do Artigo 9o. do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 9o.  
§ 1o. .............................. 
§ 2o. ............................. 
§ 3o. ............................. 
§ 4o. ............................. 
§ 5o. - Se mais de uma entidade pretender a  
investidura sindical para representar a mesma  
categoria profissional ou econômica, na mesma base  
territorial, somente à uma será conferido os  
direitos contidos no Caput deste Artigo. 
Justificativa 
A forma apresentada poderá provocar choques de interesses e em consequência grande número de 
litígios judiciais, na busca de definição de competência de representatividade, com grandes prejuízos 
à categoria representada.  
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo, apenas difere do 
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texto original,  
mas o conteúdo é aproximadamente idêntico.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30900 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado Art. 9o Parágrafo 5o.  
Substitua-se no substitutivo o parágrafo 5o,  
com a seguinte redação:  
"Não será constituída mais de uma organização  
sindical em qualquer grau, representativa de uma  
categoria profissional ou econômica, em cada base territorial". 
Justificativa 
Estranhamente, o projeto incorpora uma redação contrária aos interesses dos trabalhadores. A 
presente proposta é caracterizada pela unicidade sindical visando consolidar a estrutura do 
movimento sindical brasileiro.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma de assegurar o fortalecimento do 
sindicalismo pela união dos trabalhadores.  
Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas concessões às peculiaridades nacionais, 
como a melhor forma de democratização e autonomia, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:30943 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Parcial  
Art. 9o, § 3o.  
"A assembleia geral fixará a contribuição da  
categoria, que deverá ser descontada em folha,  
para custeio das atividades da entidade."  
Emenda - Suprimir o trecho "... que deverá  
ser descontada em folha ..." 
Justificativa 
A obrigatoriedade de desconto em folha, além de criar um ônus para os empregadores, devido à 
dificuldade operacional (nem sempre, todos os empregados de uma empresa serão filiados ou 
associados à associação profissional ou sindical; por vezes serão filiados a associações diversas), 
não se coaduna com a liberdade de associação e filiação.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que se suprima a ordem de desconto em folha da contribuição sindical, contida 
no parágrafo 3o., do art. 9o, do Substitutivo.  
Contudo, a referência é necessária, para que se viabilize, no caso dos assalariados, o recolhimento 
daquela contribuição.  
De outra forma, os sindicatos profissionais não conseguirão arrecadar aquele recurso.  
Somos pela rejeição. 
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   EMENDA:31080 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 9o do Substitutivo do Relator o seguinte:  
§ 8o. - Os mandatos sindicais dos órgãos  
patronais e laborais de qualquer nível serão, no  
máximo de quatro anos, proibida a reeleição para o  
período seguinte: 
Justificativa 
A reeleição para o período imediato é proibida para o Presidente e Vice-Presidente da República, o 
Governador e o Vice-Governador do Estado, o Prefeito e o Vice-Prefeito e os membros das Mesas 
das Casas Legislativas.  
Deve se estender a medida saneadora à organização sindical.  
Parecer:   
   A emenda trata da duração dos mandatos sindicais e da proibição de reeleição.  
Isso é matéria para os estatutos de cada entidade, segundo deliberação da assembleia geral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31084 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 9o, § 3o.  
O parágrafo 3o do art. 9o passa a ter a  
seguinte redação:  
"A assembleia geral fixará a contribuição dos  
filiados para custeio das atividades da entidade". 
Justificativa 
O dispositivo que intentamos modificar está assim redigido: 
§ 3° - A assembleia geral fixará a contribuição da categoria, que deverá ser descontada em folha, 
para custeio das atividades da entidade”. 
Ao nosso ver, a assembleia deve deliberar sobre a contribuição dos filiados e não da categoria.  
Quanto ao desconto em folha, é assunto para negociação coletiva”. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que a contribuição sindical, quando fixada pela assembleia geral da entidade 
sindical, atinja somente os associados.  
O fato de ser facultativa a fixação e alcançar unicamente os associados, torna a contribuição sindical 
demasiado precária, comprometendo os recursos do sindicato para o custeio de suas atividades.  
É de ser mantida a redação do Substitutivo, que torna imperativa a fixação da contribuição e devida 
por todos os integrantes da categoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31327 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 3o do art. 9o.  
Substitua-se o § 3o do art. 9o pelo seguinte:  
" § 3o. - A assembleia geral poderá fixar a  
contribuição dos associados, que deverá ser  
descontada em folha, para custeio das atividades  
da entidade". 
Justificativa 
A contribuição ou a chamada mensalidade devida à entidade sindical, deve ser fixada pela 
assembleia geral do sindicato em relação aos associados e não relativamente aos integrantes da 
categoria, visto que logo a seguir está fixado que a sindicalização é voluntária.  
Ora, se a sindicalização é voluntária, não será de bem alvitre, nem o sindicato tem poderes para 
tanto, fixar-se contribuição, por intermédio de assembleia geral, para todos os integrantes da 
categoria. 
Por ser de inteira procedência, somente os associados devem contribuir, mensalmente, para o 
sustento administrativo da entidade sindical. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que a contribuição sindical, quando fixada pela assembleia geral da entidade 
sindical, atinja somente os associados.  
O fato de ser facultativa a fixação e alcançar unicamente os associados, torna a contribuição sindical 
demasiado precária, comprometendo os recursos do sindicato para o custeio de suas atividades.  
É de ser mantida a redação do Substitutivo, que torna imperativa a fixação da contribuição e devida 
por todos os integrantes da categoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31538 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 9o § 5o, TÍTULO II, CAPÍTULO II  
Suprima-se o § 5o do Artigo do Título II,  
Capítulo II, dos direitos sociais. 
Justificativa 
O dispositivo enfocado institui, claramente, o pluralismo sindical.  
Esse regime já foi adotado, no Brasil, entre 1937, com resultados absolutamente negativos. Referem 
os doutos no assunto que, em pouco tempo, constatou se o enfraquecimento econômico de nossas 
entidades sindicais que, se tornaram fáceis pressas de manobras por parte de empresários e de 
políticos inescrupulosos.  
Alguns chegaram a organizar, no âmbito das categorias profissionais, os chamados sindicatos 
amarelos para neutralizarem a ação dos sindicatos atuantes e muitas de nossas entidades sindicais 
foram transformadas em autênticos escritórios eleitorais de candidatos. Tais situações não podem 
ocorrer, em se tratando de entidades sindicais. 
Parecer:   
   É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o, do art. 9o, do Substitutivo, porque ele admite o 
pluralismo sindical.  
O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sindical.  
Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como forma mais condizente com a autonomia e a 
democratização, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 389  

 

   
   EMENDA:31611 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 9o., § 6o.  
Suprima-se o § 6o. do art. 9o.  
"Fica suprimido o § 6o. do art. 9o". 
Justificativa 
Não nos parece de bom alvitre dispor-se sobre forma constitucional que aponta para desigualdades 
que, a rigor, não existem. Com efeito, até onde saibamos, não há, atualmente, nenhuma distinção 
entre sindicato urbano. Por isso, entendemos totalmente dispensável, a disposição que ora propomos 
seja suprimida.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do parágrafo 6o, do art. 9o, do Substitutivo, onde está disposto que 
os sindicatos rurais adotarão os mesmos princípios dos sindicatos urbanos, conforme dispuser a lei.  
Entretanto, não é possível dispensar essa norma, porque é preciso propiciar ao sindicalismo rural, por 
imperativo constitucional, a mesma sistemática que for dada ao urbano.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:31612 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa;  
Dispositivo Emendado: art. 9o, § 5o.  
Substitua-se o § 5o do art. 9o pelo seguinte:  
"§ 5o. - A representação de mais de um  
sindicato da mesma categoria, ou mesma comunidade  
de interesses profissionais, será fixada por lei  
ou convenção celebrada entre as partes interessadas". 
Justificativa 
O dispositivo ora emendado busca disciplinar os critérios de representação sindical, em caso de 
haver mais de uma entidade da mesma categoria na mesma base territorial, ocorrência de 
pluralidade.  
Essa representação deve ser efetivada, preferencialmente, através de acordo ou convenção 
celebrada entre os diversos sindicatos envolvidos, ou mediante critérios estabelecidos em lei.  
Por isso, entendemos que a emenda proposta tem toda procedência. 
Parecer:   
   A Emenda visa dispor que a representação, no caso de pluralidade de sindicatos de uma só 
categoria, poderá advir de convenção coletiva ou da lei.  
Mas o Substitutivo só admite, nesses casos, uma representação.  
Somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:31792 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o, § 7o.  
Substitua-se o § 7o do art. 9o pelo seguinte:  
§ 7o. É assegurada aos sindicatos, com  
obrigatoriedade, participação nas negociações  
coletivas de trabalho". 
Justificativa 
O princípio é o da asseguração do direito de participação nas negociações coletivas, a cargo do 
Estado. Trata-se de prerrogativa dos sindicatos. 
Entendemos como fundamental a negociação coletiva de trabalho, seja para discussão de reajustes 
ou aumentos salariais, seja para fixação de condições de trabalho de natureza diversa.  
Parecer:   
   A Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo, razão pela qual deve ser acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31996 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 9o, § 3o.  
Inclua-se a palavra "facultativa" após a  
expressão "fixará a contribuição". 
Justificativa 
O Capítulo III da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe sobre a contribuição sindical. 
No artigo 579 preceitua que a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de 
uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor do 
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do 
disposto no art. 591. 
A presente proposta objetiva tornar facultativa a contribuição sindical, não obrigatória, eis que as 
entidades sindicais não são órgãos públicos e os trabalhadores, de modo geral já têm vários 
descontos em suas folhas de pagamento, com os seus salários defasados em face da voraz inflação 
e com o denominado salário mínimo fixado atualmente em Cz$ 1.368,00, quando deveria estar hoje 
em Cz$ 5.563,47, conforme estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios-
Econômicos (DIEESE). 
É evidente, pois, que este salário mínimo é insuficiente para a manutenção do trabalhador e de sua 
família.  
Justo, pois, que se deixe ao alvitre deste sacrificado trabalhador, se deseja ou não contribuir para as 
entidades sindicais já que, na verdade, não tem onde buscar recurso adicional para fazer face a mais 
este compromisso que atualmente é obrigatório.  
Parecer:   
   A Emenda propõe que a contribuição sindical seja facultativa, porque o salário do trabalhador já é 
pequeno e sofre vários descontos.  
Para nós esse enfoque é equivocado.  
Embora seja pouco, o que o trabalhador tem é o que as entidades sindicais profissionais conquistam.  
O trabalhador solitário, diante do empregador, é inteiramente subjugado por este.  
Portanto, o sindicato interessa ao trabalhador como o oxigênio aos pulmões.  
Cada trabalhador deve contribuir para seu órgão de classe, com o que puder, como uma tábua de 
salvação.  
A contribuição sindical não deve ser facultativa, mesmo porque as vantagens conquistadas pelo 
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sindicato beneficiam a toda a categoria representada, e não somente a quem quer contribuir.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, logo após o art. 6o., Capítulo I -  
Dos Direitos Individuais, do Título II - Dos  
Direitos e Liberdades fundamentais, um novo  
Capítulo tratando dos Direitos Coletivos, conforme  
proposto a seguir  
Capítulo II  
[...] 
IV - O Sindicato.  
a) É plena a liberdade de organização  
sindical dos trabalhadores, inclusive dos  
servidores públicos civis;  
b) a lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicatos;  
c) é vedada a interferência do Estado no  
funcionamento das organizações sindicais;  
d) é igualmente livre a organização de  
associações ou comissões de trabalhadores no seio  
das empresas ou estabelecimentos empresariais,  
ainda que sem filiação sindical;  
e) a lei não exigirá a contribuição sindical,  
mas facultará aos estatutos dos sindicatos esta  
exigência, proibindo o desconto de contribuições  
diretamente sobre o salário, salvo autorização por  
escrito do interessado;  
f) os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais;  
g) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação;  
h) os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei;  
i) se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categorial ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente um  
terá direito à representação perante o Poder  
Público, conforme a lei.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Vide parecer à emenda no. ES320718. 
   
   EMENDA:32177 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título II  
Dos Direitos Sociais  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II  
do Título II do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título II  
[...] 
Art. 6o. - É livre associação profissional ou  
sindical. A lei definirá as condições para seu  
registro perante o Poder Público e para sua  
representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização  
do Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. - A lei não obrigará à filiação a  
sindicatos e ninguém será obrigado a manter filiação.  
§ 4o - Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesse profissional, somente uma  
terá direito à representação nas convenções  
coletivas, conforme a lei, excluídos os sindicatos  
com base em uma única empresa.  
§ 5o. - Aplicam-se aos sindicatos rurais os  
princípios adotados para os sindicatos urbanos,  
nas condições da lei.  
§ 6o. - O Sindicato participará,  
obrigatoriamente, das negociações de acordos salariais.  
Art. 7o. - É livre a greve, na forma da lei,  
vedada a inciativa patronal, competindo aos  
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o  
âmbito de interesse que deverão por meio dela  
defender.  
Parágrafo único na hipótese de greve, serão  
adotadas as providências que garantam a manutenção  
dos serviços indispensáveis ao atendimento das  
necessidades inadiáveis da comunidade. 
Justificativa 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão ás vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto de emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência, na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
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pela tripartição dos poderes, a uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Esclarece o ilustre autor, na justificação, que sua Emenda quase nada acrescenta ao já existente. 
Procura, apenas, "desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho". Realmente a Emenda dá 
melhor redação a alguns dispositivos do capítulo, mantendo a sua maioria na forma com que está 
redigido. 
   
   EMENDA:32354 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
Suprima-se o § 3o. 
Justificativa 
Não se trata de matéria constitucional, mas apenas de meto procedimento administrativo de 
arrecadação.  
Além do mais, ao permitir que um sindicato fixe contribuição para toda categoria, quando o texto 
permite o surgimento de vários sindicatos, acabando, portanto, com o conceito da categoria, está se 
criando algo impossível de ser praticado.  
Outrossim, ao criar contribuição compulsória indistintamente para associado ou não, o § 3° está 
criando, por linhas transversas, a obrigatoriedade de filiação sindical, o que contraria expressamente 
o disposto no § 4° do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32355 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
Suprima-se o § 5o do Art. 9o: 
Justificativa 
O parágrafo torna-se desnecessário uma vez que o “caput” do Artigo prevê que a lei definirá as 
formas de representação sindical nas negociações coletivas.  
Parecer:   
   Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o,do art.9o, do Substitutivo.  
O objetivo da norma do parágrafo 5o do art. 9o, do Substitutivo é resolver o problema prático da 
representação, quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um só espaço. 
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Somente um terá a prerrogativa de celebrar convenção coletiva, conforme dispuser a lei.  
Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se um conflito de representação.  
O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:32356 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 9o.  
Suprima-se o § 7o do Artigo 9o. 
Justificativa 
O dispositivo é desnecessário porquanto o inciso XXII do Art. 7° estabelece a obrigatoriedade da 
negociação  coletiva e sendo o acordo salarial espécie do gênero convenção coletiva, não existe 
razão para permanência deste parágrafo. 
Parecer:   
   Resolvemos suprimir, em nosso substitutivo, no inciso XXII, do art. 7o a referência à 
obrigatoriedade da negociação coletiva, exatamente para compatibilizar o texto do substitutivo, em 
face do parágrafo 7o do art. 9o.  
Aconteceu, portanto, o contrário do que a Emenda propõe, isto é, a norma suprimida é a do inciso 
XXII, do art. 7o.  
Somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:32445 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa aos direitos e Garantias Individuais,  
renumerando-se os demais:  
"Art. 6o. - é livre a organização,  
constituição e administração de entidades  
sindicais, bem como a associação nos sindicatos,  
observados os seguintes princípios:  
I - .......................... 
II - ......................... 
III - os empregados de uma empresa integrarão  
um mesmo Sindicato, constituído segundo o ramo  
de produção ou a atividade da empresa, garantida a  
representação dos sindicatos das categorias  
diferenciadas nas negociações coletivas." 
Justificativa 
A proposta de supressão do inciso III se funda nos seguintes argumentos: 
1 – o referido inciso, ao determinar que os sindicatos somente se organizarão segundo o ramo de 
produção ou a atividade da empresa, restringe a liberdade de organização, o que conflita com 
expresso no Caput do artigo. 
2 – A aprovação definitiva deste inciso significa na prática a extinção de diversas entidades sindicais, 
principalmente as dos profissionais liberais, as quais representam hoje uma parcela expressiva da 
sociedade brasileira.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 395  

 

3 – Defendemos o princípio de que qualquer modificação na forma de organização sindical tal como a 
proposta no inciso, deve ser decidida livremente pelos trabalhadores, através de fóruns democráticos, 
mas nunca imposta rigidamente pela lei. 
4 – A experiência internacional nos mostra que na maioria dos países que adotam o princípio da 
liberdade sindical não há qualquer restrição à essa atividade. Isto concretamente tem resultado no 
fortalecimento do movimento sindical e não sua desagregação.  
Estamos ,convencidos de que a SUPRESSÃO DO INCISO III se constitui numa iniciativa 
imprescindível para a completa eliminação da tutela do Estado sobre os Sindicatos, produzindo-se, 
desta forma, avanços na legislação trabalhista em consonância com a ampliação e consolidação da 
democracia em nosso País.  
Parecer:   
   Não se encontra, no texto do Substitutivo, o dispositivo que o autor pretende suprimir. 
   
   EMENDA:32524 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Modificar o parágrafo 7o do Artigo 9o para a seguinte redação:  
Art. 9o. - ..................................  
............................................  
§ 7o. - O Sindicato participará, na forma da  
lei, das negociações de acordos salariais. 
Justificativa 
Serão múltiplas as situações em que determinadas empresas não terão a proximidade e a presença 
de um Sindicato deverá, também, casos em que nenhum empregado seja filiado ao Sindicato, 
principalmente nas pequenas e médias empresas.  
Por estes e outros motivos, deve-se deixar para a lei ordinária a disciplina da intervenção do 
Sindicato nos acordos salariais.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, na forma da lei.  
Mas a lei poderá estabelecer uma participação facultativa.  
Em nosso Substitutivo, optamos pela participação obrigatória, como forma eficaz de solucionar os 
dissídios trabalhistas coletivos.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:32586 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprimir o § 3o do art. 9o. 
Justificativa 
O Projeto adota a liberdade sindical ampla, isto é, o pluralismo sindical voluntário: tantos sindicatos 
quantos queiram os trabalhadores, os quais poderão também manter um só sindicato, como é hoje, 
mas somente se o quiserem. Ora, sendo assim, o § 3°, ao dizer que a assembleia geral do sindicato 
fixará a contribuição da categoria, está em descompasso com o nosso sistema, porque presume, 
equivocadamente, que vai existir apenas um sindicato e, o que é pior, supõe a famosa “categoria” 
que a CLT criou. Nenhum sindicato será dono da categoria, como ocorre hoje; logo, nenhum sindicato 
pode fixar contribuições para a categoria. O direito de fixar contribuições para os associados (e não 
para a categoria a que eles pertencem) não precisa ser previsto na Constituição, porque é um direito 
que decorre da liberdade de associação: os estatutos da entidade dirão isto. Daí a necessidade de 
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suprir o parágrafo que está mantendo uma disposição monista e corporativista numa constituição 
pluralista e liberal. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32596 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprimir, no art. 9o, o § 7o. 
Justificativa 
Este parágrafo diz que “o sindicato participará, obrigatoriamente, das negociações de acordos 
salariais”. Disposição de sentido pouco democrático, porque impõe o Sindicato como interlocutor 
necessário na negociação coletiva, o que novamente agride o princípio da liberdade de associação e 
privilegia a entidade “reconhecida” pelo Governo. Não há necessidade de dizer isto sequer na 
legislação ordinária, muito menos numa Constituição: no regime democrático, se o sindicato que ser 
interlocutor necessário numa negociação coletiva deve conquistar esse direito através da 
representatividade. Pretender que esse direito já lhe seja outorgado, antecipadamente, pela 
Constituição, é violar a liberdade democrática: nenhuma entidade, a qualquer título que seja, deve ter 
o privilégio da negociação, até porque os sindicatos podem ser até de estabelecimento e mais de um; 
ou nenhum. Não existindo sindicato, diz a lei atual, um grupo de empregados pode fazer a 
negociação: se persistir o § 7° estaríamos regredindo em relação à legislação atual, porque 
simplesmente não se fará negociação até que “surja” um sindicato: a toda evidência, a matéria nada 
tem de constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda pede a supressão do parágrafo 7o., do art. 9o., do Substitutivo, porque contém uma 
imposição antidemocrática.  
Contudo, o que tem feito o fracasso de muitas negociações coletivas é o não comparecimento das 
entidades envolvidas. É preciso determinar o comparecimento como obrigação.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:32615 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   INCLUA-SE NO ART. 9o PARÁGRAFO 8o.  
"É VEDADA MAIS DE UMA REELEIÇÃO PARA OS CARGOS DA DIRETORIA DOS SINDICATOS" 
Justificativa 
A presente Emenda objetiva dar um maior dinamismo aos Sindicatos, bem como oportunidade a todo 
trabalhador empreendedor e que realmente trabalhe em prol de seus pares na sua entidade de 
classe.  
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Evita-se também o continuísmo que ora existe nos sindicatos, pois muitos dirigentes perpetuam-se 
nos cargos auferindo vantagens e benefícios que a função lhes dá, perpetuação essa conseguida 
com a manipulação dos recursos financeiros e barganhas de cargos na entidade de classe que 
fatalmente favorecerão na sua reeleição. 
As diretorias de sindicatos e outros organismos dos trabalhadores estão há décadas nas mãos de 
bem poucos que se valem da prerrogativa de reeleição e se perpetuam nos cargos.  
Com a presente emenda se evitará peleguismo e os abusos que alguns diretores fazem atualmente, 
dando-se maiores oportunidades para que surjam novas lideranças bem como novas ideias 
contribuindo assim com a melhoria da representação dos trabalhadores junto aos empregadores e 
aos órgãos públicos em geral.  
Parecer:   
   A matéria da vedação de reeleição para cargos de direção sindical não é própria do texto 
constitucional, mas sim do estatuto das entidades sindicais.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:32977 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 9o., do Substitutivo do  
Relator, do Projeto de Constituição, pelo seguinte teor:  
"Art. 9o. - É livre a associação profissional ou sindical.  
§ 1o. - É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical e a lei não  
poderá exigir autorização do Estado para a  
fundação de sindicato.  
§ 2o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial, a qual será  
definida pelos trabalhadores, não podendo ser  
inferior a de um município.  
§ 3o.- A assembleia geral do sindicato fixará  
a contribuição da categoria, que será descontada  
em folha, par custeio das atividades da entidade,  
independentemente de outras estabelecidas em lei". 
Justificativa 
Deve ser assegurada ampla liberdade e autonomia sindical. 
No texto proposto a liberdade se caracteriza fundamentalmente pela vedação ao Poder Público de 
qualquer interferência na organização sindical, especialmente no que concerne a fundação de 
sindicato, definição de área de representação, vida associativa. A autonomia se expressa pelo 
reconhecimento da soberania da assembleia na fixação de contribuições para o custeio das 
atividades sindicais, sem se fechar as portas para outras contribuições estabelecidas em lei. 
Parecer:   
   Pretende o autor reintroduzir no texto o princípio da unicidade sindical. Este, a nosso ver, contradiz 
a plena liberdade de associação por que pugnamos. Cada categoria deve, a nosso ver, ser o único 
juiz a avaliar se necessita de um ou mais sindicatos a representá-la. Nesta parte, rejeitamos. 
A emenda tem outras propostas que aproveitamos em nosso Substitutivo, entretanto. No cômputo 
final, somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33043 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 9o. do Substitutivo do Relator o seguinte:  
"§ 8o. - Não se permitirá mais de uma  
Federação Sindical nos Estados, seja patronal ou laboral". 
Justificativa 
A emenda visa a evitar os exageros do “Peleguismo” bem como o enfraquecimento da representação 
estadual junto às Confederações, produzidos pelo divisionismo.  
Parecer:   
   A emenda pretende que não exista senão uma Federação sindical, nos Estados.  
É uma restrição que acompanha a adoção do princípio da unicidade sindical.  
Mas o substitutivo consagra o pluralismo sindical, embora mitigado, em favor da liberdade sindical.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33075 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o., § 5o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 5o do artigo  
9o do Projeto de Constituição (Substitutivo do  
Relator):  
Art. 9o. - ..................................  
§ 5o. - Se mais de uma entidade pretender   
representar a mesma categoria ou a mesma comunidade  
de interesses profissionais, somente terá direito  
à maior parcela percentual dessa categoria, excluí-  
dos os sindicatos com base em uma única empresa.  
Caracterizada a impossibilidade, representarão o  
segmento profissional as entidades que, unidas,  
componham essa maioria. 
Justificativa 
Se é livre o direito de associação, cabe aos seus membros lutar pela sua valorização e 
fortalecimento, especialmente os seus dirigentes.  
Diante disso, é salutar que o Poder Público ouça a entidade que maior representatividade possua 
diante do segmento social que diz respeitar, não sendo aceitável que caiba à lei dizer qual seja ela. 
Se ela não existir, que a representação caia às entidades que, reunidas e unidas, alcancem a 
maioria. 
Diante disso, é indispensável a correção do texto proposto pelo Substitutivo do Relator. 
Esta Emenda substitui a ES28810-5, que apresentou incorreções. 
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o, do art.9o, do Substitutivo, apenas difere do 
texto original, mas o conteúdo é aproximadamente idêntico: representação única.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33311 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 399  

 

Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 6o., do art. 9o., a seguinte redação:  
"Art. 9o. - ................................  
§ 6o. - Os Sindicatos Rurais poderão  
organizar-se por categorias econômica e  
profissional específicas, de acordo com os  
princípios adotados para os Sindicatos Urbanos,  
nas condições da lei." 
Justificativa 
Sem dúvida que a sociedade reclama um tratamento igual aos setores urbano e rural. 
Para que a organização sindical possa-crescer e se fortalecer é imprescindível e urgente que se 
modifique sua estrutura, adotando, para este fim, os mesmos critérios utilizados para a organização 
sindical urbana. 
Não se justifica manter uma estrutura sindical que já deu provas de sua caducidade.  
Ao abortar essa questão, o ilustre Professor UBIRACY TORRES CUOCO, em seu livro 
“Enquadramento Sindical no Direito Brasileiro”, pags. 29/30, diz 
“O atual enquadramento sindical rural é falho, somente se justificando por se tratar de uma situação 
incipiente, e, sem dúvida, transitória. Brevemente carecerá de modificação, pois, surgimento de 
sindicatos formados por categorias específicas, no plano rural. Várias dessas categorias já existem e 
certamente lutarão – por melhor enquadramento, que possibilite a existência de sindicato voltado 
para defesa dos legítimos interesses de seus integrantes. Na lavoura canavieira há atualmente, os 
plantadores, os cortadores, os transportadores e os vendedores, que podem constituir categorias 
específicas, com interesses vem definidos e, em alguns casos, divergentes.” 
Atualmente os sindicatos rurais estão esvaziados porque não conseguem dar conta dos mais 
diversos interesses de seus associados. E isto acontece porque, pela atual estrutura, um sindicato 
rural pode reunir produtores de café, cana, cacau e tantas outras lavouras, além de pecuaristas, 
granjeiros etc... 
É evidente que esses produtores têm interesses diferentes, assim como seus empregados. 
Prova disso é a criação da Associação dos Plantadores de Cana, dos Produtores de Café, dos 
Pecuaristas e muitas outras associações que cuidam dos interesses específicos da categoria. Elas 
crescem e se multiplicam justamente porque cada uma defende os interesses próprios das diversas 
categorias existentes no meio rural, esvaziando sobremaneira a representatividade e a ação dos 
sindicatos rurais. 
No momento atual, quando o Governo está incentivando a negociação coletiva como meio de 
solucionar os problemas salariais e de condições de trabalho entre empregado e empregador é 
necessário que se tenha no campo sindicatos reconhecidos por categorias específicas.  
Na zona urbana a negociação coletiva é bastante comum, já na zona rural é uma exceção. É isso 
deve-se á grande dificuldade que os atuais sindicatos encontram para celebrar convenções coletivas 
onde deve estabelecer as condições de trabalho e de salários para apanhadores de café, cortadores 
de cana, colhedores de cacau, colhedores de mamão e etc... Havemos de convir que é quase 
impossível atender os interesses de todas essas categorias, por serem totalmente diversos. Diferente 
seria se houvesse um sindicato de cada uma dessas categorias. 
Parecer:   
   O que a presente Emenda propõe difere apenas no modo de expressar, do que está contido no 
parágrafo 6o do art. 9o., do Substitutivo.  
Ali está explicitado que os sindicatos rurais adotarão os mesmos princípios usados para os sindicatos 
urbanos, inclusive, como quer o autor, para a formação de entidade específica de categoria.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33359 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   -----EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 9o.  
Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:  
Art. 9o. ....................................  
..................................................  
§ ... Os sindicatos podem criar, como  
extensão de sua organização, comissões sindicais  
de empresas, bem como constituir federações e  
confederações e a ela filiar-se. As organizações  
sindicais poderão, em qualquer nível, constituir  
entidades centrais, que compreendam mais de uma  
categoria e a eles filiar-se, sendo vedada a  
existência de mais de uma entidade para o mesmo  
ramo de produção ou mesmo nível e esfera de  
representação, garantida aos seus representantes a  
mesma proteção legal dispensada aos dirigentes sindicais". 
Justificativa 
Nossas propostas visam sempre garantir o mais amplo espaço de liberdade para a organização 
sindical, sem interferências do Poder Público.  
Essa liberdade, que se estenderá com as comissões sindicais, ao âmbito interno das empresas, será 
fator relevante para que os trabalhadores atinjam níveis mais altos de organização e possam interferir 
de forma mais eficaz ao avanço das reformas sociais, políticos e econômicos reclamados pela nossa 
gente. 
Parecer:   
   A proposta da presente Emenda envolve a criação de comissões de empresa, matéria própria dos 
acordos coletivos de trabalho.  
A criação de federações e confederações fica a critério dos trabalhadores, não havendo pertinência 
em colocar esta permissibilidade na Constituição.  
Ainda propõe a Emenda a unicidade.  
São pontos que contradizem o critério de pluralismo, que é o mais democrático e condizente com a 
autonomia, além da adoção de norma da lei comum.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:33362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   -----EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 5o. do Art. 9o.  
Substitua-se a redação do § 5o. do Art. 9o.  
pela seguinte forma:  
Art. 9o. - .............................. 
§ 5o. Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial, exceto  
associações profissionais e comissões de empresa. 
Justificativa 
Dada a sua natureza de organização de classe, o significado político dos sindicatos no Estado de 
Direito democrático assume amplitude que transcende os básicos interesses de feição corporativa, 
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sem que com isso o sindicato mesmo perca sua autonomia e independência perante o Estado, nos 
partidos e outras organizações da sociedade.  
A unicidade orgânica do movimento sindical, garantido nessa emenda, é perfeitamente definida, 
assegura o fortalecimento dos trabalhadores na defesa dos seus interesses. Permita, no entanto, a 
pluralidade das associações profissionais e das comissões da empresa, e a lei, conforme 
estabelecido no caput do artigo, definirá as condições para o registro e pata a representação nas 
convenções coletivas.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a unicidade sindical, atualmente vigente, ao passo que optamos, no Substitutivo, 
pelo pluralismo sindical, embora com algumas concessões, em face das peculiaridades de nosso 
sindicalismo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:33466 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao § 3o do Art. 9o.  
do Projeto de constituição.  
"§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria, que, no caso dos  
empregados, deverá ser descontada em folha, para o  
custeio das atividades da entidade". 
Justificativa 
É necessário prever a possibilidade de ser também fixada, pela assembleia geral, contribuição da 
categoria econômica par custeio das atividades da respectiva entidade sindical. 
Parecer:   
   A Emenda merece aprovação, sob outra forma, no Substitutivo.  
Convém ficar expresso que podem também instituir a contribuição sindical, a categoria econômica e 
outras, objetivando o custeio das atividades do respectivo sistema confederativo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33690 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 9o. do Substitutivo do  
Relator, do Projeto de Constituição, nos seguintes termos:  
"Art. 9o. É livre a associação profissional e sindical.  
§ 1o. É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical e a lei não  
poderá exigir a autorização do Estado para a  
fundação de sindicato, ressalvado o disposto nos  
§§ 2o. e 3o. deste artigo.  
§ 2o. Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, em cada base territorial, a qual será  
definida pelos trabalhadores, não podendo ser  
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inferior a de um município.  
§ 3o. A assembleia geral do sindicato fixará  
a contribuição da categoria, que será descontada  
em folha, para custeio das atividades da entidade,  
independentemente da estabelecida em lei". 
Justificativa 
A organização sindical deve garantir a liberdade e a autonomia sindical, observada a unidade e meios 
de custos da entidade sindical. 
Parecer:   
   Pretende o autor reintroduzir no texto o princípio da unicidade sindical. Este, a nosso ver, contradiz 
a plena liberdade de associação por que pugnamos. Cada categoria deve, a nosso ver, ser o único 
juiz a avaliar se necessita de um ou mais sindicatos a representá-la. Nesta parte, rejeitamos. 
A emenda tem outras propostas que aproveitamos em nosso Substitutivo, entretanto. No cômputo 
final, somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33738 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda ao § 3o., do Art. 9o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o, a seguinte redação:  
"§ 3o. - A assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, e sua arrecadação e  
destinação, em todos os níveis, serão reguladas em lei". 
Justificativa 
A paz social depende, em grande parte, do equilíbrio entre as forças que representam o capital e o 
trabalho. As grandes conquistas na área do direito do trabalho resultaram do diálogo e das 
concessões oriundas das negociações coletivas entre empregadores e empregados. 
O que possibilita o diálogo é a existência de associações sindicais de empregados e empregadores 
que podem, através da negociação chegar ao entendimento e ao atendimento das reinvindicações 
justas que a todos satisfaçam.  
O substitutivo da Comissão de Sistematização, equivocadamente, contempla apenas as entidades 
profissionais (de empregados) deixando as patronais sem qualquer sustentação financeira o que, 
fatalmente, acarretará a extinção destas e, consequentemente, a de um dos interlocutores do diálogo. 
A ninguém interessa esse desfecho razão porque deverá ser restabelecido o princípio da igualdade 
de todos perante a mesma situação jurídica, mormente porque a contribuição jurídica, mormente 
porque a contribuição deverá ser paga pelas categorias profissional e empresarial aos respectivos 
sindicatos, atendendo-se ao universal princípio da justa remuneração ao mandatário. 
Parecer:   
   A Emenda merece aprovação, sob outra forma, no Substitutivo.  
Convém ficar expresso que podem também instituir a contribuição sindical, a categoria econômica e 
outras, objetivando o custeio das atividades do respectivo sistema confederativo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33757 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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O artigo 9o. - Capítulo II - Dos Direitos  
Sociais, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. - É livre a associação profissional  
ou sindical; as condições para seu registro, sua  
representação nas convenções coletivas de  
trabalho, bem como o exercício de função delegada  
ao poder público para arrecadar contribuição  
sindical destinada ao custeio de suas atividades  
serão definidas em lei". 
Justificativa 
A redação ora proposta amplia o universo de atribuição e funções da atividade sindical, com 
benefícios para todos os filiados.  
Parecer:   
   A Emenda acrescenta ao "caput" do art. 9o do Substitutivo a referência ao exercício de função 
delegada do Poder Público para a arrecadação da contribuição sindical.  
Nossa diretriz é a de desatrelar até onde for possível a organização sindical do Poder Público. Com 
esta orientação, não aceitamos a contribuição sindical como exercício de função delegada daquele 
Poder.  
Em outro dispositivo do Substitutivo incluímos a contribuição sindical legitimada pela aprovação em 
assembleia geral da entidade sindical.  
Quanto ao restante estamos de acordo.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33775 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 9o.  
Suprima-se o § 7o. do art. 9o. 
Justificativa 
O dispositivo é desnecessário porquanto o inciso XXII do Art. 7° estabelece a obrigatoriedade da 
negociação coletiva e sendo o acordo salarial espécie do gênero convenção coletiva, não existe 
razão para permanência deste parágrafo.  
Parecer:   
   Resolvemos suprimir, em nosso substitutivo, no inciso XXII, do art. 7o a referência à 
obrigatoriedade da negociação coletiva, exatamente para compatibilizar o texto do substitutivo, em 
face do parágrafo 7o do art. 9o.  
Aconteceu, portanto, o contrário do que a Emenda propõe, isto é, a norma suprimida é a do inciso 
XXII, do art. 7o.  
Somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:33778 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 9o.  
Suprima-se o § 3o do art. 9o. 
Justificativa 
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Não se trata de matéria constitucional, mas apenas de mero procedimento administrativo de 
arrecadação.  
Além do mais, ao permitir que um sindicato fixe contribuição para toda categoria, quando o texto do 
projeto permite o surgimento de vários sindicatos, acabando, portanto, com o conceito de categoria, 
está se criando algo impossível de ser praticado. 
Outrossim, ao criar contribuição compulsória indistintamente para associado ou não está criando por 
linhas transversas, a obrigatoriedade de filiação sindical, o que contraria expressamente o disposto 
no § 4º do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação por lei, de uma contribuição sindical.  
Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando operada pela assembleia geral da entidade 
sindical, relativamente à categoria profissional ou econômica que ela representa, uma vez que todos 
os integrantes da categoria se beneficiam das vantagens conquistadas pelo órgão de classe.  
A legitimidade é dada pela assembleia geral e são objeto do ônus somente os integrantes da 
categoria representada.  
Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamente a compulsoriedade da contribuição.  
Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a supressão da norma do parágrafo 3o do 
art.9o do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33780 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 9o.  
Suprima-se o § 5o do Artigo 9o. 
Justificativa 
O parágrafo torna-se desnecessário uma vez que o “caput” do Artigo prevê que a lei definirá as 
formas de representação sindical nas negociações coletivas.  
Parecer:   
   Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o, do art. 9o, do Substitutivo.  
O objetivo da norma do parágrafo 5o do art. 9o, do Substitutivo é resolver o problema prático da 
representação, quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um só espaço. 
Somente um terá a prerrogativa de celebrar convenção coletiva, conforme dispuser a lei.  
Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se um conflito de representação.  
O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:33810 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 9o.  
Acrescente-se ao art. 9o, onde couber,  
parágrafo com a seguinte redação:  
"§ - Os candidatos a cargos eletivos que  
exerçam jurisdição sobre todo o território  
nacional somente serão eleitos se obtiverem  
maioria de votos em cada um de pelo menos 51% das  
unidades da Federação". 
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Justificativa 
A Constituição consagra o princípio do regime federativo. Contudo, tal princípio não é respeitado 
quando se trata de eleições para ocupar cargos com jurisdição em todo o território nacional, bastando 
a simples maioria de votos.  
Com a emenda proposta procura-se atingir o objeto de tornar o preenchimento de cargos eletivos de 
ponderação relativa dos Estados mais populosos.  
Parecer:   
   A emenda faz referência ao art. 9o., que em nenhum momento faz menção a eleições sindicais.  
Por outro lado, estabelece um sistema de votação mínima em relação às unidades da Federação que 
é impraticável pela estrutura sindical.  
Sendo inviável a proposta, somos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:33811 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 9o. § 3o.  
Dê-se ao § 3o do art. 9o. a seguinte redação:  
"§ 3o. - A assembleia geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical". 
Justificativa 
Altere-se o texto contido no projeto substantivo, por conter matéria não constitucional, a ser tratada 
apenas através da legislação ordinária. A competência da Assembleia Geral não pode ser tratada na 
Carta Magna, eis que dependerá de cada entidade. Chega a ser ridículo descer ao detalhe de 
estabelecer que a contribuição será descontada em “folha”, sabendo-se que inúmeras categorias 
profissionais sequer recebeu por folha ou mesmo congregam trabalhadores autônomos.  
Parecer:   
   O que a Emenda propõe é matéria estatutária dos organismos sindicais.  
A norma do parágrafo 3o., do art. 9o., do Substitutivo visa outro objetivo, que é o de assegurar 
recursos para as entidades sindicais, sem o que inexistirá organização sindical. Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:33933 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o 5o, do art. 9o, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa 
Propomos a supressão do disposto no parágrafo 5°, do Art. 9° do Substitutivo do Relator, uma vez 
que a manutenção deste parágrafo visa a enfraquecer os trabalhadores, instituindo, a pulverização 
sindical, que é uma forma nociva de desarticular o movimento sindical. 
Parecer:   
   É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o., do art. 9o, do Substitutivo, porque ele admite o 
pluralismo sindical.  
O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sindical.  
Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como forma mais condizente com a autonomia e a 
democratização, no campo da organização sindical.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:33945 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA No. .....  
Dá-se nova redação ao § 5o do art. 9o.  
(Capítulo II dos Direitos Sociais).  
..................................................  
§ 5o. - Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou mesma comunidade  
de interesses profissionais, somente uma terá  
direito à representação nas convenções coletivas,  
conforme a lei, excluídos os sindicatos com base  
em uma única empresa, e também os de categorias  
diferenciadas e já regulamentadas por lei. 
Justificativa 
Existem atualmente no Brasil 68 (sessenta e oito) profissões regulamentadas ditas diferenciadas. 
Desde 1956 que tais categorias vêm se organizando com patrimônio e dispositivos de defesas, 
especialmente em convenções e dissídios coletivos.  
A nossa categoria de propagandista, vendedores viajantes e vendedores pracistas, exerce em geral 
funções de serviço externo e não subordinado a horário. Destes profissionais são cobrados veículos 
próprios, roupas especiais (terno) boa aparência e versatilidade e enfrentam os riscos de trânsito. 
São diferentes de funcionários burocráticos, de uma escriturária por exemplo, que não se deslocam 
no exercício de sua profissão.  
Deve ser considerado também que durante mais de trinta anos, estas categorias contribuíram 
patrimônios valiosos como colônia de férias, sistema de assistência odontológica e assistência 
médica. Uma realidade brasileira que não pode ser suprimida da noite para o dia.  
A prevalecer tal redação as 68 categorias deixam de existir, causando um drástico prejuízo ao meio 
sindical e especificamente para os trabalhadores que vem se beneficiando ao longo dos anos além 
de ofender o princípio democrático da livre organização sindical e dos trabalhadores.  
Parecer:   
   A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5º do art.9o, do Substitutivo, apenas difere do 
texto original, mas o conteúdo é aproximadamente idêntico: representação única.  
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33959 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, no caput do art. 9o, a  
expressão "para seu registro perante o Poder Público e" 
Justificativa 
Se pretendemos a liberdade sindical plena, não vejo o menor sentido nesse registro perante o poder 
público. Seria manter-se um sistema protecionista ou intervencionista, qualquer deles plenamente 
indesejável.  
Parecer:   
   O autor entende que o registro da entidade sindical perante o Poder Público desnatura a liberdade 
sindical.  
Para nós isso não acontece: o registro é tão somente para que a entidade tenha o reconhecimento da 
sociedade para esse efeito representada pelo Poder Público.  
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A proibição de qualquer interferência ou intervenção oficial está consagrada em outro dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34025 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no Título II um capítulo a ser  
numerado como Capítulo III, renumerando-se o atual  
Cap. III e seguintes, coloque-se onde couber:  
Capítulo III  
DOS DIREITOS COLETIVOS  
Art. - São direitos e liberdades coletivos invioláveis.  
[...]  
IV - A SINDICALIZAÇÃO  
a) é livre a associação profissional ou  
sindical; as condições para seu registro perante o  
Poder Público e para sua representação nas  
convenções coletivas de trabalho serão definidas  
em lei;  
b) a lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicato;  
c) é vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical;  
d) é igualmente livre a organização de  
associações ou comissões de trabalhadores no seio  
das empresas ou estabelecimentos empresariais,  
ainda que sem filiação sindical, garantida aos  
seus integrantes a mesma proteção legal dispensada  
aos dirigentes sindicais;  
e) à entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos, inclusive como substituto processual em  
questões judiciárias ou administrativas;  
f) ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua  
atividade, inclusive o acesso aos locais de  
trabalho na sua base territorial de atuação;  
g) a assembleia geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação; aprovar o seu estatuto; e fixar a  
contribuição da categoria, que deverá ser  
descontada em folha, para custeio das atividades  
da entidade;  
h) as organizações sindicais de qualquer grau  
podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais;  
i) os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais;  
j) a lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação;  
l) os sindicatos terão acesso aos meios de  
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comunicação social, conforme a lei;  
m) se mais de um sindicato pretender  
representar o mesmo segmento categoria ou mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente um  
terá direito à representação perante o Poder  
Público, conforme a lei;  
n) é assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta ou indireta, bem  
como em empresas concessionárias de serviços  
públicos, onde seus interesses profissionais,  
sociais e previdenciários sejam objeto de  
discussão e deliberação. A escolha da  
representação será feita diretamente pelos  
trabalhadores e empregadores;  
o) nas entidades de orientação, de formação  
profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social dirigidas aos trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite de Governo,  
trabalhadores e empregadores;  
p) a Justiça do Trabalho poderá estabelecer  
normas e as entidades sindicais poderão celebrar  
acordos tudo que não contravenha às disposições  
e normas de proteção ao trabalho;  
q) assegurada a participação das  
organizações de trabalhadores nos processos  
decisórios relativos ao reaproveitamento de  
mão-de-obra e aos programas de reciclagem,  
prestados pela empresa, sempre que importar em  
redução ou eliminação de postos de trabalho ou ofício.  
[...] 
Justificativa 
A Assembleia Nacional Constituinte, desde seu início, deu uma importante demonstração de 
sensibilidade pelos anseios de democratização que marcam o atual momento histórico brasileiro. 
Não poderia ser de outra forma, senão a que ora norteia os sentimentos democráticos e humanos 
desta Constituinte, que é o grande marco da transição histórica, brasileira. 
É importante que se agregue à Nova Carta, normas de caráter coletivo, a fim de que este segmento 
não passa desapercebido das novas diretrizes constitucionais.  
Parecer:   
   Vide parecer à emenda no. ES320718. 
   
   EMENDA:34357 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se, onde couber, no art. 7o:  
"Art. - À entidade sindical incumbe a defesa  
dos direitos e interesses da categoria,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituto processual em questões judiciárias ou  
administrativas.  
§ 1o. - Para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
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organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais.  
§ 2o. - Os dirigentes sindicais, no exercício  
de sua atividade, terão acesso aos locais de  
trabalho na sua base territorial de atuação". 
Justificativa 
O texto corresponde ao art. 7° do Projeto de Constituição da Comissão da Ordem Social. 
Alguns pontos centrais da atuação sindical estão presentes na proposta a substituição processual, as 
comissões por local do trabalho, a garantia de proteção aos integrantes dessas comissões e o acesso 
aos locais de trabalho, no exercício da atividade sindical.  
A não inclusão importa em negativa de instrumentalizar o movimento sindical no desempenho de 
suas magnas funções.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a inserção de várias matérias.  
Quanto à substituição processual dos trabalhadores pelos sindicatos, em questões judiciais ou 
administrativas, é matéria que aproveitamos no Substitutivo.  
As comissões por locais de trabalho poderão ser objeto de convenções coletivas de trabalho.  
A proteção à atividade dos dirigentes sindicais é garantida na Constituição pela declaração geral de 
reconhecimento da liberdade sindical e pode ser detalhada em lei.  
O acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho também deverá ser obtido em acordos 
sindicais.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:34514 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 9o., do Substitutivo do  
Relator, do Projeto de Constituição, pelo seguinte teor:  
"Art. 9o. - É livre a associação profissional e sindical.  
§ 1o. - É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical e a lei não  
poderá exigir a autorização do Estado para a  
fundação de sindicato, ressalvado o disposto nos  
§§ 2o. e 3o. deste artigo.  
§ 2o. - Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de uma categoria profissional ou  
econômica, na mesma base territorial, definida  
pelos trabalhadores e empregadores,  
respectivamente, não podendo ser inferior a de um  
município.  
§ 3o. - A assembleia geral do sindicato  
fixará a contribuição da categoria, que será  
descontada em folha, para custeio das atividades  
da entidade, independentemente da estabelecida em lei." 
Justificativa 
Deve ser garantida plena liberdade e autonomia sindical, observada a unidade orgânica e os meios 
de custeio das atividades.  
Parecer:   
   Pretende o autor reintroduzir no texto o princípio da unicidade sindical. Este, a nosso ver, contradiz 
a plena liberdade de associação por que pugnamos. Cada categoria deve, a nosso ver, ser o único 
juiz a avaliar se necessita de um ou mais sindicatos a representá-la. Nesta parte, rejeitamos. 
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A emenda tem outras propostas que aproveitamos em nosso Substitutivo, entretanto. No cômputo 
final, somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34524 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 9o, § 5o.  
Onde se lê: "... excluídos os sindicatos..."  
Leia-se: "... vedados os sindicatos..." 
Justificativa 
A emenda pretende tornar mais claro o § 5° do art. 9°. 
Parecer:   
   O que a Emenda pretende não modifica o sentido da parte final do parágrafo 5o., do artigo 9o., do 
Substitutivo.  
Mas preferimos a redação do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34640 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
Renumere-se como art. 258 o atual art. 9o.,  
com a renumeração, consequente, dos dispositivos  
subsequentes e dê-se aos §§ 1o. e 2o. desse artigo  
a seguinte redação:  
"Art. 258 - ................................  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização  
do Estado para a fundação de Sindicato, salvo  
registro no órgão competente.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público intervenção  
ou interferência, na organização sindical. 
Justificativa 
Em outra emenda propusemos a transplantação das disposições constantes do art. 7°, que encabeça 
os direitos sociais, para o art. 257, o primeiro da ordem social. Tal deslocamento se deveu à razão de 
que os direitos elencados nesse artigo nada tinham a ver com a generalidade dos direitos sociais, 
mas apenas de uma classe de indivíduos. Como o art. 257, que escabeça a “ordem social”, fixa, em 
sua redação atual, que ela se fundamenta “no primado do trabalho”, entendemos que melhor ficariam 
aí as disposições que visam a assegurar os direitos da classe trabalhadora, porque vemos no 
enunciado desse artigo que a garantia dos direitos da classe laboral constitui base fundamental da 
“busca da justiça social”. 
A nova redação proposta para os §§ 1° e 2° do art. 9°, que propomos seja remunerado como art. 258, 
têm em vista; 
I – No que respeita ao § 1°, fixar que a única exigência possível do Estado ao fim da organização dos 
sindicatos é a do seu registro, como de resto é condição indispensável para a garantia não só do 
corpo associativo como de terceiros; 
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II – Concernentemente ao § 2°, a nossa proposta se resume em prever que, além de não 
interferência do Poder Público na organização dos sindicatos, a vedação de intervenção também se 
faz mister. 
Parecer:   
   O que o autor propõe tem parcial procedência.  
O acréscimo da expressão "salvo registro no órgão competente" decorre obrigatoriamente do 
disposto no caput do art. 9o.  
A expressão "intervenção" é feliz, porque faz referência a um dos mais arbitrários institutos da nossa 
legislação trabalhista, a fim de proibi-lo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34911 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   O Art. 9o do substitutivo do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 9o. É livre a associação profissional ou  
sindical.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Suprimido.  
§ 4o. Suprimido.  
§ 5o. Suprimido.  
§ 6o. Suprimido.  
§ 7o. ......................................  
.................................................. 
Justificativa 
Na parte da associação profissional, o projeto contém artigos e disposições cujas modificações e 
supressão é solicitada, os quais estão em desacordo com o princípio da liberdade de associação 
profissional ou sindical.  
Ora, se o projeto acertadamente defende a liberdade de associação profissional ou sindical, como se 
compatibilizar com a ideia inaceitável do sindicato único da representação sindical? 
Por outro lado, como se pretender equiparar os sindicatos urbanos aos rurais, que englobam 
realidades diferentes? 
Com a emenda ora apresentada, procura-se afastar as disposições em conflito com o princípio da 
liberdade sindical. 
Parecer:   
   Parece-nos que a contribuição da categoria e o preceito da livre filiação são condições da liberdade 
de organização sindical. A extensão explícita do dispositivo aos sindicatos rurais é necessária. Sua 
especificidade poderia dar azo à interpretação errônea da exclusão das entidades rurais do disposto.  
O direito de apenas uma entidade à representação da categoria em convenções coletivas deve ser 
explicitado em decorrência da possibilidade, admitida pelo Substitutivo, da existência de mais de um 
sindicato por categoria e base territorial.  
As supressões propostas não podem ser aceitas, mas a Emenda harmoniza-se com o Substitutivo no 
resto.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34973 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao Art. 9o.:  
I - Ao art. 9o, "caput", dê-se a seguinte redação:  
"A lei definirá as condições para registro da  
associação profissional ou sindical perante o  
Poder Público e para sua representação nas  
convenções coletivas".  
II - suprimam-se os §§ 1o., 2o, e 4o,  
renumerando os demais. 
Justificativa 
Compatibilização do disposto no caput do art. 9° como disposto no § 52 do art. 6° e supressão do 
estabelecido nos §§ 1°, 2° e 4°, por já estar contido nos § 52 e § 52 do art. 6°. 
Parecer:   
   A Emenda propõe compatibilização do "caput" do art. 9o e de seus parágrafos 1o, 2o e 4o com os 
parágrafos 52 e 54 do art. 6o do Substitutivo, por entender que as normas relativas aos sindicatos já 
estão consagradas no capítulo que trata das associações em geral.  
Mas a associação sindical tem foros de excepcionalidade, no contexto geral das associações. E a 
tradição, em nosso País, de atrelamento do sindicalismo ao Estado, aconselha a menção expressa 
daquelas normas que asseguram a liberdade e a autonomia sindicais.  
Somos pela rejeição das supressões propostas e a aproveitamos, em nossa redação, o que é 
proposto para o caput do art. 9o. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33996 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o do art. 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título II a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título II  
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais  
[...] 
Art. 9o. É livre a associação profissional ou  
sindical. A lei definirá as condições para seu  
registro perante o Poder Público e para sua  
representação nas convenções coletivas.  
§ 1o. A lei não poder exigir autorização do  
Estado para a fundação de sindicato.  
§ 2o. É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. A assembleia geral, órgão deliberativo  
supremo do sindicato fixará a contribuição da  
categoria, que deverá ser descontada em folha,  
para custeio das atividades da entidade.  
§ 4o. A lei não obrigará à filiação a  
sindicatos e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
§ 5o. Se mais de uma entidade pretender  
representar a mesma categoria ou a mesma  
comunidade de interesses profissionais, somente  
uma terá direito á representação nas convenções  
coletivas, conforme lei, excluídos os sindicatos  
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com base em uma única empresa.  
§ 6o. Aplicam-se aos sindicatos rurais e às  
colônias de pescadores os princípios adotados para  
os sindicatos urbanos, nas condições da lei.  
§ 7o. O sindicato participará,  
obrigatoriamente, das negociações de acordos salariais.  
§ 8o. É livre a manifestação coletiva em  
defesa de interesses sociais inclusive a greve,  
nos termos da lei.  
§ 9o. Na hipótese de greve, as organizações  
responsáveis adotarão as providências que garantam  
a manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
comunidade. Os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei.  
[...] 
Justificativa 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos do 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada e técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Senador JOSÉ RICHA, com sólido apoiamento de outros ilustres Constituintes, traz a 
exame extensa emenda voltada para o Título II do Substitutivo. A proposição contempla os aspectos 
de mérito do tema - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS -, "as aspirações sociais do 
povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à 
técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados", justificam seus autores.  
A  emenda constitui, sem dúvida, substantivo subsídio ao Relator, nesta fase de elaboração de seu 
segundo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00112 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo IV do Artigo 10  
§ 4o. - A Assembleia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical,  
independentemente da contribuição prevista em lei. 
Justificativa 
A redação do projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não explicita se continua a 
existir a contribuição sindical obrigatória atualmente prevista em lei, razão pela qual estamos 
propondo a presente emenda. 
Parecer:   
   A presente emenda visa completar o parágrafo IV do artigo 10 que estabelece a competência da 
Assembleia geral em fixar a contribuição da respectiva categoria.  
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No Projeto de Constituição não está explicitada a obrigatoriedade da contribuição sindical e, 
consequentemente, a redação oferecida a correta. Desse modo, somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:00472 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substituam-se o artigo 10 e respectivos  
parágrafos do Projeto de Constituição pela  
seguinte emenda:  
"É livre a associação profissional." 
Justificativa 
Logo no artigo 1° do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização da 
Assembleia Constituinte, lê-se que a República Federativa do Brasil tem como fundamento o 
pluralismo político. Pela consulta ao § 2°, do artigo 10, do mesmo Projeto, vê-se que outro de seus 
sustentáculos é a unidade sindical.  
Ora pluralismo político constitui sintonia de democracia, ao passo que unidade sindical pressupõe 
autoritarismo. Trata-se, pois de dois conceitos antagônicos. Todavia, como ao sistematizador não se 
pode atribuir incoerência, há de se concluir que o seu desejo foi o de instituir, no Brasil, regime 
político sindical de natureza híbrida: partidos políticos múltiplos, com várias ideologias, mas sindicato 
obediente à uma só. Qual delas? A das CGTs comunistas; a das UGTs socialistas, ou a das 
Confederações cristãs? 
Não se diga que a organização sindical e política constituem compartimentos estanques pois existe 
farta literatura demonstrando o contrário (Juan A. Sagardoy, Relaciones de Trabajo y Estructuras 
Politicas). Para não nos mirarmos no exemplo estrangeiro, basta lembrar o papel dos sindicatos na 
eliminação do efêmero parlamentarismo republicano, do tempo de João Goulart. E, pensando nos 
dias presentes vem a pelo a regra do artigo 127, X, do Projeto em foco, onde se atribui à 
Confederação Sindical a função política de ingressar com ação de inconstitucionalidade perante o 
S.T.F. 
Façamos, porém, abstração do fator político e equacionemos objetivamente a questão sindical, 
nestes termos: unicidade versus pluralismo. 
Em prol da primeira, pode reproduzir-se aqui aquela passagem de Garret: “...o artigo que dura ainda, 
é porque tem achado na experiência a confirmação que o moderno não tem”. Ora, se a unicidade, 
implantada com o corporativismo, na década de 30, dura até os dias atuais, a despeito das alterações 
politicas de 1946, 1967 e 1969, é por que deve ter lá os seus méritos. Ademais, a unicidade elimina 
os efeitos nocivos da instabilidade e das improvisações, assegurando a direção dos sindicatos por 
líderes duradouros e experimentados. Em terceiro lugar, é mister considerar que a unicidade facilita 
enormemente problema da representação de trabalhadores, não perante as empresas mas também 
junto aos organismos nacionais e internacionais, dos quais devam participar. Por último (last but not 
least), há de ter presente o estribilho de que a unicidade impede a atomização das entidades 
profissionais e a formação de sindicatos paralelos. 
Considerando-se o pluralismo, cumpre esclarecer, inicialmente, que o termo não guarda identidade 
com o vocábulo pluralidade, significando o primeiro garantia de liberdade e o segundo existência 
concreta e simultânea de múltiplas entidades sindicais. E nisto já reside a primeira vantagem do 
pluralismo sobre a unicidade, pois que repita-se o primeiro constitui garantia de liberdade, sem 
prejuízo de que os trabalhadores optem por erigir, com as suas próprias forças, regime unitário, ao 
passo que a segunda caracteriza-se sempre como imposição estatal. 
Pela razão indicada, a unicidade ,mostra-se visceralmente incompatível com a Convenção 87, da 
Organização Internacional do Trabalho, em que se condensam os princípios da liberdade sindical 
próprios das democracias pluralistas. Na verdade, inexiste, no mundo ocidental, país democrático 
com unicidade sindical. Nem mesmo em Portugal, onde, durante certo tempo, a CGT comunista 
exerceu poderes hegemônicos, a ideia em causa pôde prevalecer.  
O argumento de que o pluralismo enfraquece o movimento sindical é falacioso, como se demonstra 
claramente com o exemplo italiano.  
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Com efeito, desmantelado na Itália, antes mesmo do termino da Segunda Grande Guerra, o aparato 
fascista, em que medrava o sindicato único, verificou-se que o clima do pluralismo foi muito mais 
propicio ao fortalecimento das entidades sindicais.  
Mas, as razões que mais fortemente militam em prol do pluralismo são as de que constitui o melhor 
antídoto para a eliminação das mazelas da unicidade, tal como existe em nossa legislação ordinária e 
se tenciona perpetuar no texto da nova Constituição. Toda gente sabe que o nível de sindicalização, 
no Brasil, é reduzido, girando em torno de dez por cento. Dimana daí a proliferação dos sindicatos 
fantasmas. Toda gente sabe que a enorme receita proveniente da contribuição sindical é 
negligentemente fiscalizada, provindo daí mordomias e corrupção. Toda gente sabe que, com o 
gigantismo das organizações sindicais, o intercâmbio entre dirigentes e representados, exclui o 
diálogo racional, só podendo ter cursos emocionais, em grandes espaços físicos e com o uso de 
possantes alto-falantes. E daí resulta a votação demagógica de muitos dirigentes sindicais. Toda 
gente sabe que, por causa do mesmo gigantismo, os dirigentes sindicais têm de se ocupar 
prioritariamente de assuntos que os tornem populares. 
Com isso, descuidam-se da solução de problemas menos galvanizadores, mas importantíssimos para 
os trabalhadores, como por exemplo, o da morosidade das reclamações trabalhistas (duração 
aproximada de sete anos). Toda gente sabe que a unidade sindical tende a perpetuar em seus postos 
os dirigentes sindicais, dificultando o surgimento de novos líderes e impedindo o funcionamento da 
autêntica democracia sindical. 
Considerando-se os prós e os contras dos dois sistemas postos em cortejo, não há como se recusar 
a palma do pluralismo. Daí a razão da emenda. 
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao artigo 10 e seus respectivos parágrafos, de maneira a 
garantir simplesmente a livre associação profissional, sem explicitar qualquer dos demais princípios 
contidos hoje no referido artigo.  
Somos de opinião que os princípios de que se advoga a supressão são fundamentais à livre 
organização profissional e sindical e que não se encontram de forma alguma implícitos no enunciado 
genérico. É necessário, a nosso ver, fazer constar do texto constitucional a vedação da intervenção 
do Poder Público nas entidades dos trabalhadores, a competência dessas entidades, suas fontes de 
recursos, a liberdade de filiação e o direito do aposentado à sindicalização.  
No que toca à questão da unicidade, nossa opinião é oposta à do autor. Não consideramos que a 
unicidade exclua democracia sindical e pluralidade de ideias. Assegura sim, força à representação 
dos trabalhadores. Estes têm que zelar pela democracia em suas entidades de modo a combater o 
continuísmo, a burocratização indevida e possibilitar a todo grupo de associados a conquista da 
direção da entidade.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:00756 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emenda - artigo 10  
O parágrafo 4o. do Art. 10 do Projeto de  
Constituição (A) passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 10 ...................................  
§ 4o. - A Assembleia Geral fixará a  
contribuição da categoria profissional descontada  
em folha, e da econômica, recolhida mensalmente à  
crédito do sindicato, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical."3 
Justificativa 
O dispositivo do Projeto prece apenas a contribuição da categoria profissional, sem mencionar a da 
categoria econômica.  
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O sistema confederativo, com extinção do imposto sindical, passa a ser custeado por essa 
contribuição. Mas, como é obvio, o sistema não é só da categoria profissional dos empregados; é, 
também, dos empregadores. 
A emenda corrige o tratamento incompleto constante do projeto.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2p00112-2. 
 
   EMENDA:01012 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivos emendados: §§ 2o e 4o do art. 10.  
Substituam-se os §§ 2o e 4o do art. 10, pelos  
seguintes:  
"§ 2o. Havendo mais de uma entidade sindical  
da mesma categoria, ou da mesma comunidade de  
interesses, na mesma área de jurisdição, a forma  
de representação, para fins de negociação  
coletiva, será fixada por lei, acordo ou convenção  
celebrada entre as partes interessadas"".  
"§ 4o As entidades sindicais, isolada ou  
conjuntamente, poderão fixar contribuição de  
categoria como contrapartida por serviços aos  
contribuintes"". 
Justificativa 
Os anseios de liberdade e autonomia sindicais, tantas vezes manifestados e reivindicados pelas 
diversas categorias dos trabalhadores, estão em desacordo com as disposições do § 2°, cuja 
substituição ora se preconiza, na medida em que se busca impor a unidade sindical por intermédio de 
norma constitucional.  
O mais lógico, porque mais consoante com esses princípios de liberdade e autonomia é que deixe 
que os sindicatos se organizem e sejam  administrados com melhor lhes aprouver. 
Por outro lado, impõe-se a emenda ao § 4°, em face da proposta de que as entidades sindicais 
devem ser organizadas da forma que melhor consulte aos interesses dos integrantes da categoria. É 
que, aceita a possibilidade de pluralidade sindical, ficaria muito complicado o estabelecimento da 
contribuição pela assembleia geral de cada sindicato, em face da possibilidade de existência de mais 
de uma entidade numa base territorial.  
Isso resultará de uma representação que é decorrência direita da norma. Se mesmo aquele que não 
é e não quer ser associado do sindicato (e a Constituição lhe garante esse direito de não se 
associado) contribui para o sistema sindical, é preciso e justo e justo, sob pena de voltar-se pura e 
simplesmente, em essência, ao modelo corporativo do “imposto sindical” exigir das entidades 
sindicais serviços que, em representando, beneficiem toda a categoria. 
Parecer:   
   "Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda coletiva no. 2p02038-1". 
   
   EMENDA:01023 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o., do art. 10, do Projeto de  
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Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"A assembleia geral fixará a contribuição da  
categoria, que, se profissional, será descontada  
em folha, para custeio de sua representação  
sindical, independentemente da estabelecida em lei." 
Justificativa 
O texto constitucional não deve vedar que a lei crie ou mantenha a contribuição sindical enquanto for 
necessário. Na legislação ordinária deve ser definida a sua preservação ou eliminação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2p00112-2. 
 
   EMENDA:01159 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 10 e seus parágrafos a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Garantias Fundamentais  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 10. É livre a associação profissional ou  
sindical, nos termos desta Constituição.  
§ 1o. É vedada ao Poder Executivo a  
interferência ou intervenção na organização  
sindical. A lei não poderá exigir autorização do  
Estado para a fundação e funcionamento de  
sindicato, ressalvada a observância do requisito  
previsto no § 2o.  
§ 2o. É assegurada a pluralidade sindical,  
desde que concorram para a sua fundação e efetivo  
funcionamento filiados correspondentes a um terço  
da respectiva categoria funcional ou econômica.  
§ 3o. É igualmente permitida a formação de  
sindicatos por empresa, desde que o número de  
empregados seja superior a cinco mil  
trabalhadores.  
§ 4o. Além da contribuição sindical  
livremente estabelecida pelas respectivas  
assembleias, as entidades sindicais farão jus às  
seguintes parcelas do imposto sindical  
correspondente a contribuição de um dia de salário  
por ano, arrecadada nos termos do que dispuser a  
lei complementar:  
inciso 1o. - 60% (sessenta por cento)  
destinados aos sindicatos, na proporção do número  
de filiados;  
inciso 2o. - 20% (vinte por cento) destinados  
às federações, na proporção do número de  
sindicatos filiados, e  
inciso 3o. - 20% (vinte por cento) destinados  
às confederações, na proporção do número de  
federações filiadas.  
§ 5o. À entidade sindical cabe a defesa dos  
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direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos, inclusive como substituto processual em  
questões judiciais ou administrativas.  
§ 6o. Aplicam-se à organização dos sindicatos  
rurais e das colônias de pescadores os princípios  
adotados para os sindicatos urbanos, nos termos da lei.  
§ 7o. Os sindicatos participarão,  
obrigatoriamente, das negociações coletivas de  
trabalho.  
§ 8o. A prestação de contas dos recursos  
arrecadados e aplicados pelas entidades sindicais  
será feita perante a Justiça do Trabalho, que  
sanará, na forma da lei, as irregularidades  
apuradas, adotando as medidas punitivas cabíveis,  
nos casos de malversação, apropriação indébita ou  
má gestão. 
Justificativa 
A organização democrática do Estado não existe sem a organização democrática da Sociedade e de 
todas as suas formas de representação. A liberdade de organização não deve existir apenas para os 
partidos, que representam os interesses políticos ideológicos de todos os segmentos sociais. É 
indispensável que seja assegurada também para a organização dos interesses corporativos da 
Sociedade, representados pelos sindicatos.  
É uma incoerência que o texto constitucional proposto assegure a liberdade de organização dos 
partidos políticos e proíba a liberdade de organização sindical. 
Entendemos que o pluralismo sindical, sem a correspondência base de contribuição econômica que 
assegure a sua independência e o seu funcionamento, é uma liberdade contra a livre organização do 
trabalho. Além do mais, é inconcebível e antidemocrático que haja unidade de base e pluralismo na 
cúpula, como ocorre hoje com o sindicato único, que permitiu o surgimento do “peleguismo” 
convivendo com três centrais sindicais diferentes. Exatamente por isso a alternativa que a emenda 
propõe procura conciliar um mínimo de liberdade de organização sindical, com o suporte econômico 
indispensável, à manutenção dos pequenos sindicatos nas regiões subdesenvolvidas (menor nível de 
desenvolvimento relativo), e com a representatividade que as instituições sindicais devem ter. Nossa 
proposta, nestas condições, assegura: 

a) É livre a organização sindical, desde que, para a sua fundação e funcionamento, concorra, 
pelo menos, um terço da respectiva categoria econômica ou profissional; 

b) Além da contribuição fixada pelas respectivas assembleias, é mantido sindical, livre da 
interferência do governo, que não mais se apropriará se qualquer parcela, distribuído 
equitativamente entre as diferentes entidades sindicais o produto integral de sua 
arrecadação, proporcionalmente ao número de filiados.  

Parecer:   
   Visa a emenda em apreço a dar nova redação ao artigo 10 e seus parágrafos, que dispõem sobre a 
criação e funcionamento de entidades sindicais e profissionais. A proposta consagra o princípio da 
pluralidade sindical, ao permitir a existência de mais de uma entidade representativa dos 
trabalhadores por categoria e base territorial, desde que seu quadro de filiados atinja ao menos a um 
terço da categoria, e de sindicatos por empresa, nos casos em que estas reúnam mais de cinco mil 
trabalhadores. A emenda introduz também a figura do imposto sindical, equivalente a um dia de 
salário por ano. A arrecadação desse imposto seria distribuída entre sindicatos, federações e 
confederações, sem qualquer intervenção do Estado.  
No que se refere ao instituto do imposto sindical, somos de opinião que contradiz o princípio de 
independência dos sindicatos perante o Poder Público, inspirador de texto do Projeto. Se 
pretendemos uma estrutura sindical livre, apoiada exclusivamente nos trabalhadores que dela 
participam, não faz sentido fixar, na Constituição, o montante de um imposto compulsório e os 
percentuais de sua distribuição pelos diversos níveis da estrutura sindical.  
Quanto à pluralidade, parece-nos que a possibilidade de criar sindicatos por empresa particularizaria 
a luta dos trabalhadores e, consequentemente a enfraqueceria.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01201 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se no § 2o do artigo 10 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização a  
expressão "representativa de categoria  
profissional" pela expressão "representativa de  
categoria profissional ou ramo de atividade.". 
Justificativa 
Trata-se de prever a possibilidade dos trabalhadores se organizarem em sindicatos não apenas em 
função da respectiva categoria profissional, mas também em razão do ramo de atividade a que se 
vinculem.  
Parecer:   
   "Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda coletiva no. 2p02038-1". 
 
   EMENDA:01203 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo II  
("Dos Direitos Sociais") do Título II ("Dos  
Direitos e Garantias Fundamentais"):  
"Art. - À entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses da categoria, individuais ou  
coletivos, inclusive como substituto processual em  
questões jurídicas ou administrativas.  
§ 1o. Para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores, as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais.  
§ 2o. Os dirigentes sindicais, no exercício de sua  
atividade, terão acesso aos locais de trabalho na  
sua base territorial de atuação." 
Justificativa 
O texto corresponde ao art. 7° do anteprojeto da Comissão da Ordem Social.  
Alguns pontos centrais da atuação sindical estão presentes na proposta: a substituição processual, as 
comissões por local de trabalho, a garantia de proteção aos integrantes dessas comissões e o acesso 
aos locais de trabalho, no exercício da atividade sindical.  
A não inclusão importa em negativa instrumentalizar o movimento sindical no desempenho de suas 
magnas funções. 
Parecer:   
   É intenção do autor inserir no Capítulo II, do Título II do Projeto, artigo que assegura à entidade 
sindical a possibilidade de defender os interesses e direitos da categoria que representa, individuais 
ou coletivos, inclusive como substituto processual em questões jurídicas ou administrativas. Garante, 
da mesma forma, o direito à formação de comissões de trabalhadores por locais de trabalho e ao 
acesso dos dirigentes sindicais às instalações das empresas.  
O § 3o. do Art. 10 do Projeto define, expressamente, a defesa dos interesses e direitos da categoria, 
individuais ou coletivos, como incumbência da entidade sindical.  
Assegura-lhe também, o direito a agir como substituto processual. No que se refere, contudo, à 
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formação de comissões de fábrica e ao acesso a locais de trabalho, somos de opinião que a matéria 
deve ser regulada, caso a caso, pela negociação entre as partes interessadas. Normatização de 
caráter mais geral poderá inclusive ser objeto de lei ordinária, mas o texto constitucional deve garantir 
apenas o princípio da livre organização profissional e sindical e alguns mecanismos indispensáveis a 
sua concretização.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01207 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 10 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização de  
respectivos parágrafos:  
"Art. 10. É livre a associação profissional ou  
sindical em todos os níveis. A aquisição da  
personalidade jurídica de direito privado pela  
associação profissional ou sindical se dará  
mediante registro em cartório.  
§ 1o. - A lei não poderá exigir autorização do  
Poder Público para a fundação de sindicato.  
§ 2o. - É vedada ao Poder Público qualquer  
interferência na organização sindical.  
§ 3o. - A entidade sindical incumbe a defesa dos  
direitos e interesses dos trabalhadores,  
individuais ou coletivos, inclusive como  
substituto processual em questões judiciárias ou  
administrativas.  
§ 4o. - Ao dirigente sindical, além da  
estabilidade plena no emprego, é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade,  
inclusive o acesso aos locais de trabalho no  
âmbito de sua representação.  
§ 5o. - A assembleia geral é o órgão deliberativo  
supremo da entidade sindical, competindo-lhe  
deliberar sobre sua constituição, organização,  
dissolução, eleições para os órgãos diretivos e de  
representação, aprovar o seu estatuto e fixar, por  
ocasião de obtenção de normas coletivas,  
contribuição extensiva a todos os trabalhadores  
que por ela serão regidos e que deverá ser  
descontada em folha e recolhida à entidade para  
custeio de suas atividades.  
§ 6o. - As organizações sindicais de qualquer grau  
podem estabelecer relações com organizações  
sindicais internacionais.  
§ 7o. - Os aposentados terão direito de votar e  
ser votados nas organizações sindicais.  
§ 8o. - A lei não obrigará a filiação a sindicatos  
e ninguém será obrigado a manter a filiação.  
§ 9o. - Os sindicatos terão acesso aos meios de  
comunicação social, conforme a lei.  
§ 10 - É prerrogativa da entidade sindical a  
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representação nas negociações coletivas de  
trabalho. 
Justificativa 
Trata-se de estabelecer os princípios básicos da liberdade e autonomia sindical, atendendo a uma 
reinvindicação histórica da classe trabalhadora a nível internacional. E não se pode se falar em 
liberdade sindical sem se garantir a independência dos sindicatos em relação ao Estado e ao 
empresariado; sem se garantir autonomia para os trabalhadores construírem a democracia no âmbito 
de cada sindicato; sem se garantir as condições para que a unidade sindical seja uma conquista dos 
trabalhadores e não mera ficção imposta por meio de um sistema cartorial. 
A independência, a democracia e a unidade sindical se chocam com a perspectiva dos setores de 
direita ligados ao empresariado, que, a pretexto de defenderem a liberdade, almejam a pulverização 
dos sindicatos, com o consequente enfraquecimento da classe trabalhadora. Chocam-se, também, 
com as propostas que apontam para a manutenção do atual sistema cartorial, fundando no modelo 
produzido pelo fascismo italiano, que, a pretexto de defenderem a unidade dos trabalhadores, 
promovem o atrelamento dos sindicatos ao Estado e impingem uma unidade absolutamente falsa: a 
unicidade sindical. 
No momento histórico em que vice o país, quando a elaboração de uma nova Carta Constitucional 
deve apontar para a modernização da sociedade brasileira e para a consolidação de um quadro 
vigoroso de liberdades democráticas, a questão sindical não pode ficar relegada a um tratamento 
reacionário. Impõe-se a liberdade e a autonomia para a classe trabalhadora.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda coletiva no. 2p02038-1. 
   
   EMENDA:01241 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 10, o seguinte  
parágrafo, no Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização:  
Parágrafo - Fica vedada a dispensa do  
empregado sindicalizado ou associado, a partir do  
momento de sua candidatura a cargo de direção ou  
representação de entidade sindical ou associação  
profissional, até 2 (dois) anos após o final de  
seu mandato, caso seja eleito, inclusive como  
suplente, salvo se cometer falta grave devidamente  
apurada nos termos da lei. 
Justificativa 
A proposição que apresentamos visa a estabelecer ao dirigente sindical uma estabilidade no 
emprego, com força de garantia constitucional, pela relevância das funções que desempenha como 
representante classista. Na verdade, a proposta não é nenhuma grande inovação, pois já constitui-se 
uma garantia estabelecida na legislação consolidada vigente. Apenas a modificação introduzida, 
refere-se ao término dessa garantia, que passa de um, para dois anos, após o fim do exercício de 
mandato sindical. O que permitirá um período suficiente para a adaptação as funções antes 
desempenhadas.  
Parecer:   
   A emenda sob exame visa a acrescer, ao artigo 10 do Projeto, parágrafo que veda a dispensa do 
empregado a partir do instante de sua candidatura a cargo de direção ou representação, sindical ou 
profissional, até dois anos após o término de seu mandato.  
É inegável a necessidade de normatização que proteja o emprego do dirigente sindical e dos 
candidatos à direção da entidade. Consideramos, contudo, que a questão deve manter-se, tal como 
se encontra hoje, no âmbito da legislação ordinária.  
Pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:01254 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O § 2o do art. 10 passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o - Havendo mais de uma entidade sindical da  
mesma comunidade de interesses, na mesma área de  
jurisdição, a forma de representação, para fins de  
negociação coletiva, será fixada por lei, acordo  
ou convenção celebrada entre as partes  
interessadas". 
Justificativa 
Os anseios de liberdade e autonomia sindicais, tantas vezes manifestados e reivindicados pelas 
diversas categorias dos trabalhadores brasileiros, estão em desacordo com as disposições do § 2°, 
cuja substituição ora se preconiza, na medida em que se busca impor a unidade por intermédio de 
norma constitucional.  
Ora, o mais lógico e mais consonante com esses princípios de liberdade e autonomia, e que se deixe 
que os sindicatos se organizem e se administrem com melhor lhes aprouver, como alias, preceitua a 
Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho.  
Por isso, melhor será que se deixe a lei e, complementarmente, ao livre arbítrio dos trabalhadores 
interessados dispor sobre a melhor forma de representação de seus interesses. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda coletiva no. 2p02038-1. 
 
   EMENDA:01270 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o do Art. 10 do Capítulo II - Dos  
Direitos Sociais - a seguinte redação:  
§ 2o - Não será constituída mais de uma  
organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de categoria profissional ou  
econômica, na mesma base territorial." 
Justificativa 
A Comissão da Ordem Social decidiu por unanimidade a manutenção da unicidade sindical, vetando 
o pluralismo. O dispositivo que estressava essa tese foi, no entanto, suprimido pela Comissão de 
Sistematização, nada obstante tenha disso apresentada emenda no sentido de restaurar a oposição 
adotada pela da Ordem Social. De resto, o movimento sindical, por seus segmentos mais 
expressivos, vem-se manifestando continuadamente pela unidade do movimento, unidade que o 
dispositivo apresentado pretende manter e consolidar.  
Parecer:   
   "Aprovação , por ajustar-se a emenda aos princípios da unicidade sindical". . 
 
   EMENDA:01363 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10  
Acrescente-se ao Art. 10 do Projeto de  
Constituição os seguintes parágrafos:  
"Parágrafo - Para a defesa dos interesses dos  
trabalhadores as entidades sindicais poderão  
organizar comissões por local de trabalho,  
garantida aos seus integrantes a mesma proteção  
legal dispensada aos dirigentes sindicais;  
"Parágrafo - os dirigentes sindicais, no  
exercício de sua atividade, terão acesso aos  
locais de trabalho na sua base territorial de atuação." 
Justificativa 
O texto corresponde, em parte, ao que já constava do Art. 7° do Anteprojeto de Constituição de 
Ordem Social.  
Alguns pontos centrais da atuação sindical estão presentes na proposta: as comissões por local de 
trabalho, a garantia de proteção aos integrantes dessas comissões e o acesso aos locais de trabalho, 
no exercício da atividade sindical.  
A emenda visa instrumentalizar o movimento sindical no desempenho de suas importantes funções.  
Parecer:   
   A emenda em questão tem por objetivo acrescentar, ao artigo 10 do Projeto, parágrafo que garanta 
o direito à formação de comissões por local de trabalho e o de livre acesso às empresas, por parte 
dos dirigentes sindicais.  
Não cabe dúvida acerca da relevância dos dispositivos propostos. O livre acesso ao local de trabalho 
é requisito indispensável à tarefa de fiscalização que o sindicato, enquanto representante dos 
trabalhadores, deve cumprir. Por outro lado, as comissões de fábrica, quando constituídas, atuam 
como verdadeiras raízes da entidade na categoria, conferindo-lhe grau muito superior de 
representatividade.  
A nosso ver, contudo, a despeito de sua importância, essas matérias, por encontrar-se sujeitas às 
alterações cotidiana das relações de trabalho no país, devem ser deixadas à normatização 
infraconstitucional. Devem, portanto, ser objeto de acordos e convenções, e mesmo, num nível 
genérico, de lei ordinária.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:01483 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 10.  
Dê-se ao Art. 10 do Projeto de Constituição,  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 10 - É livre a associação profissional  
ou sindical nos seus vários graus; a sua  
constituição, a representação legal nas convenções  
coletivas de trabalho e fontes de custeio dos  
respectivos sistemas serão regulados em lei.  
§ Único - É vedado ao Poder Público qualquer  
interferência ou intervenção na organização sindical. 
Justificativa 
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É imperioso que o texto constitucional, rígido em sua essência, contenha normas programáticas sem 
descer a minúcias que poderão vir a enrijecer sobremaneira as relações sociais delas decorrentes. 
Este é o caso específico do artigo 10 do Projeto de Constituição aprovado pela Comissão de 
Sistematização e que trata da organização sindical.  
Assim, eliminando toda e qualquer interferência ou intromissão do Estado consagra no anterior 
regime, apresentamos a presente alternativa que tem por objetivo primeiro deixar a lei 
hierarquicamente inferior a regulamentação dos postulados básicos inseridos no texto constitucional, 
podendo, assim, melhor adaptá-los a nossa realidade social. 
Parecer:   
   "Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda coletiva no. 2P02038-1". 
   
   EMENDA:01511 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDA: ART. 10  
Dê-se ao Art. 10 do Projeto de Constituição  
de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 10 - É livre a associação profissional  
ou sindical. A sua constituição, a representação  
legal nas convenções coletivas de trabalho e as  
fontes de custeio do sistema confederativo, serão  
regulados em lei.  
PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado ao poder público  
qualquer interferência ou intervenção na  
organização sindical. 
Justificativa 
A intervenção na organização sindical por iniciativa do Poder Público é incompatível como modelo 
democrático que o país precisa assumir. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda coletiva no. 2p02038-1. 
   
   EMENDA:01731 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao art. 10 do Projeto da  
Constituição (A) o seguinte:  
§ 9o. - Os mandatos sindicais dos órgãos  
patronais e laborais de qualquer nível serão, no  
máximo de quatro anos, proibida a reeleição para o  
período seguinte. 
Justificativa 
A reeleição para o período imediato é proibida para o Presidente e Vice-Presidente da República, o 
Governador e o Vice-Governador do Estado, o Prefeito e o Vice-Prefeito e os membros das Mesas 
das Casas Legislativas.  
Deve se estender a medida saneadora à organização sindical.  
Parecer:   
   É objetivo da presente emenda acrescer, ao artigo 10 do Projeto, parágrafo 9o que estipula um 
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máximo de quatro anos para os mandatos sindicais dos órgãos patronais e laborais e veda a 
reeleição dos diretores para o período seguinte.  
Os dispositivos, no Projeto, relativos à atividade sindical encontram-se norteados pelo princípio de 
livre organização e consequente independência face o Poder Público. Consideramos, portanto, que 
questões como a duração dos mandatos e a possibilidade ou não de reeleição devem caber 
exclusivamente aos trabalhadores diretamente interessados, que deliberarão a esse respeito no 
processo de definição e reformulação de seus estatutos e regimentos.  
Por essa razão, somos pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
[...] 
Art. 10. É livre a associação profissional ou sindical. 
Parágrafo 1º É vedado ao Poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. A lei 
não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente e o disposto neste artigo. 
Parágrafo 2º Não será constituída mais de uma entidade sindical, representativa de categoria 
econômica, em uma mesma base territorial. Esta será definida pelos empregadores interessados, não 
podendo ser inferior à área de um município. 
Parágrafo 3º Se mais de uma entidade sindical, representativa de categoria profissional, se constituir 
em uma mesma base territorial, definida pelos trabalhadores, conforme preceituado no parágrafo 
anterior, somente uma terá direito a representação nas convenções e dissídios coletivos, na forma da 
lei. 
Parágrafo 4º Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 
Parágrafo 5º A assembleia geral fixará a contribuição da categoria que, se profissional, será 
descontada em folha, para custeio de sua representação sindical. 
Parágrafo 6º A lei não obrigará a filiação aos sindicatos, e ninguém será obrigado a mantê-la. 
Parágrafo 7º Aplicam-se à organização dos sindicatos rurais e das colônias de pescadores os 
princípios adotados para os sindicatos urbanos, nas condições da lei. 
Parágrafo 8º O sindicato participará, obrigatoriamente, das negociações coletivas de trabalho. 
Parágrafo 9º O aposentado, se filiado, terá direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 

Assinaturas: 

1. Afif Domingos 
2. Rosa Prata 
3. Mário Oliveira 
4. Sílvio Abreu 
5. Luiz Leal 
6. Genésio Bernardino 
7. Alfredo Campos 
8. Virgílio Galassi 
9. Theodoro Mendes 
10. Amilcar Moreira 
11. Osvaldo Almeida 
12. Ronaldo Carvalho 
13. José Freire 
14. Tito Costa 

15. Caio Pompeu 
16. Manoel Moreira 
17. Osmar Leitão 
18. Eliel Rodrigues 
19. Rubem Branquinho 
20. Max Rosenmann 
21. Amaral Netto 
22. Antonio Salim Curiati 
23. José Luiz de Maia 
24. Carlos Virgílio 
25. Arnaldo Martins 
26. Irapuan Costa Junior 
27. Roberto Balestra 
28. Luiz Soyer 

29. Délio Braz 
30. Naphtali Alves Souza 
31. Jalles Fontoura 
32. Paulo Roberto Cunha 
33. Pedro Canedo 
34. Lúcia Vânia 
35. Nion Albernaz 
36. Fernando Cunha 
37. Antônio de Jesus 
38. Francisco Carneiro 
39. Meira Filho 
40. Márcia Kubitschek 
41. Milton Reis 
42. Nyder Barbosa 
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43. Pedro Ceolin 
44. José Lins 
45. Homero Santos 
46. Chico Humberto 
47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

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

108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
138. José Teixeira 
139. Roberto Torres 
140. Arnaldo Faria de Sá 
141. Solon Borges dos Reis 
142. Matheus Iensen 
143. Antônio Ueno 
144. Dionísio Del Prá 
145. Jacy Scanagatta 
146. Basílio Villani 
147. Oswaldo Trensan 
148. Renato Johnsson 
149. Ervin Bonkoski 
150. Jovani Masani 
151. Paulo Pimentel 
152. José Carlos Martinez 
153. Maria Lúcia 
154. Maluly Neto 
155. Carlos Alberto 
156. Gidel Dantas 
157. Adauto Pereira 
158. Annibal Barcellos 
159. Geovani Borges 
160. Antônio Ferreira 
161. Aécio de Borba 
162. Bezerra de Mello 
163. Júlio Campos 
164. Ubiratan Spinelli 
165. Jonas Pinheiro 
166. Lourenberg Nunes Rocha 
167. Roberto Campos 
168. Cunha Bueno 
169. José Elias  
170. Rodrigo Palma 
171. Levi Dias 
172. Rubem Figueiró 
173. Saldanha Derzi 

174. Ivo Cerzózimo 
175. Sérgio Weneck 
176. Raimundo Resende 
177. José Geraldo 
178. Álvaro Antônio 
179. Djenal Gonçalves 
180. João Lobo  
181. Victor Fontana 
182. Orlando Pacheco 
183. Orlando Bezerra 
184. Ruberval Piloto 
185. Jorge Bounhausen 
186. Alexandre Puzyna 
187. Artenir Werner 
188. Cláudio Ávila 
189. José Agripino 
190. Divaldo Suruagy 
191. José Mendonça Bezerra 
192. Vinícius Cansanção 
193. Ronaro Corrêa 
194. Paes Landim 
195. Alécio Dias 
196. Mussa Demes 
197. Jessé Freire 
198. Gandi Jamil 
199. Alexandre Costa 
200. Albérico Cordeiro 
201. Iberê Ferreira 
202. José Santana de 

Vasconcelos 
203. Christovam Chiaradia 
204. Daso Coimbra 
205. João Rezek 
206. Roberto Jefferson 
207. João Menezes 
208. Vingt Rosado 
209. Cardoso Alves 
210. Paulo Roberto 
211. Lorival Baptista 
212. Cleonâncio Fonseca 
213. Bonifácio de Almeida 
214. Agripino Oliveira Lima 
215. Marcondes Gadelha 
216. Mello Reis  
217. Arnold Fioravante 
218. Álvaro Pacheco 
219. Felipe Mendes 
220. Alysson Paulinelli 
221. Aloysio Chaves 
222. Sotero Cunha 
223. Messias Gois 
224. Gastone Righi 
225. Dirce Tutu Quadros 
226. José Elias Murad 
227. Mozarildo Cavalcanti 
228. Flávio Rocha 
229. Gustavo de Faria 
230. Flávio Palmier de Veiga 
231. Gil Cézar 
232. João da Mata 
233. Dionísio Hage 
234. Leopoldo Peres 
235. José Carlos Coutinho 
236. Enaldo Gonçalves 
237. Raimundo Lira 
238. Sarney Filho 
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239. João Machado Rollemberg 
240. Érico Pegoraro 
241. Miraldo Gomes 
242. Expedito Machado  
243. Manuel Vieira 
244. César Cals Neto 
245. Mário Bouchardet 
246. Melo Freire 
247. Leopoldo Bessone 
248. Aloísio Vasconcelos 
249. Fernando Gomes 
250. Albano Franco 
251. Francisco Coelho 
252. Wagner Lago 
253. Mauro Borges 
254. Antônio Carlos Franco 
255. Odacir Soares 
256. Mauro Miranda 

257. Oscar Corrêa 
258. Maurício Campos 
259. Inocência Oliveira 
260. Salatiel Carvalho 
261. José Moura 
262. Marco Maciel 
263. Ricardo Fiuza 
264. José Egreja 
265. Ricardo Izar 
266. Jaime Paliarin 
267. Delfim Netto 
268. Farabulini Júnior 
269. Fausto Rocha 
270. Luiz Marques 
271. Furtado Leite 
272. Ismael Wanderley 
273. Antônio Câmara 
274. Henrique Eduardo Alves 

275. Siqueira Campos 
276. Aluízio Campos 
277. Eunice Michiles 
278. Samir Achôa  
279. Maurício Nasser 
280. Francisco Dornelles 
281. Stélio Dias 
282. Airton Cordeiro 
283. José Camargo 
284. Mattos Leão 
285. José Tinoco 
286. João Castelo 
287. Guilherme Palmeira 
288. Felipe Cheidde 
289. Milton Barbosa 
290. João de Deus 
291. Eraldo Trindade 

Justificativa:   

   Preservando até onde possível o texto da Comissão de Sistematização, esta emenda substitutiva integral ao Título II do 
Projeto de Constituição objetiva aprimorá-lo, escolmando-o de alguns excessos indesejáveis, normas pragmáticas utópicas, e 
detalhamentos desnecessários ou que melhor figurariam em leis hierarquicamente inferiores. 
Ressalte-se, além disso, que as modificações procedidas no capítulo pertinente aos Direitos Sociais, sem perder de vista a 
necessidade de harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, procura adaptar a imprescindível proteção dos direitos do 
trabalhador à manutenção de condições, dentro das quais possam desenvolver-se com eficiência, flexibilidade e dinamismo 
as atividades produtivas. 
Nesta matéria, estimula-se a negociação coletiva, como fator importante para aperfeiçoar continuamente as relações 
trabalhistas, e moldá-las à realidade econômica e tecnológica, em constante mutação. 
No tocante a polêmica questão envolvendo uma proteção maior ao contrato de trabalho, prefere esta proposta desestimular 
as demissões imotivadas, mediante uma garantia de cunho econômico. A estabilidade rígida no emprego não interessa a 
trabalhadores ou a empregadores, e muito menos ao País, onde se pretende prevaleçam uma economia de mercado e a 
liberdade de iniciativa. 
Somada a preservação do fundo de garantia por tempo de serviço e à criação de um seguro-desemprego efetivo, mas 
compatível com a realidade econômica brasileira, aquela garantia econômica desestimuladora da excessiva rotatividade de 
mão-de-obra e protetora da relação empregatícia servirá melhor a todos. 
Destaca-se, também, a necessidade de preencher as características diversas e as peculiaridades, não apenas do trabalho 
doméstico, mas também do trabalho rural. 
A aplicação pura e simples de regras idênticas a trabalhadores urbanos e rurais é indesejável, inclusive tecnicamente, para 
consecução do ideal de justiça. Não será, pois, com a simples equiparação de situações não equiparáveis, que se 
aperfeiçoará a proteção dos direitos do trabalhador rural. 
Relativamente à questão da greve, é ela reconhecida como um direito do trabalhador, devidamente regulamentado pela lei no 
interesse da coletividade, considerada como um todo, e, não, como poder, cujo exercício restaria única e exclusivamente, ao 
critério dos próprios trabalhadores, como pretende o Projeto de Constituição. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei pela 
aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59 e 60. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 6º, §§ 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 45, 50, 51, 52 e seus incisos, 53 e 55. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, "caput", §§ 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 
9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 11; Art. 12. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 4º (e incisos I 
e II); Art. 14. 
PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 ("caput"), incisos I, II, 
III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00258 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Art. 8o., inciso II  
Suprimir o inciso II do art. 8o.,  
integralmente. 
Justificativa 
A supressão proposta está rigorosamente de acordo com o princípio de liberdade e autonomia sindicais, 
assegurados nos demais incisos do art. 8º. Com efeito, não se pode conceber uma estrutura sindical que 
pretende ser livre, apologista mesma da liberdade sindical ampla, agasalhando o inciso II, que veda a criação de 
mais de um sindicato numa mesma base territorial. Isto representa precisamente a negação do princípio de 
liberdade, preconizado pelo próprio movimento sindical. 
Doutra parte, cumpre relembrar que a convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho consagra o 
princípio de liberdade, sem restrição, assegurando aos trabalhadores o direito de se organizarem da melhor 
forma que lhes convier. 
Sendo assim, entendemos que os trabalhadores devem adotar qualquer princípio - de unicidade ou de 
pluralidade - mas segundo a livre vontade da maioria, sem necessidade de disciplinação constitucional. Não 
temos dúvida de que a adoção da unicidade sindical, por intermédio de dispositivo inserido na Constituição, 
representa uma forma de tolhimento da liberdade de agir dos trabalhadores interessados. 
Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir o item II do art. 8o. do Projeto de Constituição, que veda a criação de mais de 
um Sindicato, em qualquer grau, representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial.  
A permissão para a criação de mais de um Sindicato de igual categoria, na mesma base territorial, provocará, 
sem sombra de dúvida, o enfraquecimento dessas entidades, porquanto essa pluralidade sindical acaba por 
estimular a rivalidade, a concorrência e, até mesmo, o atrito entre elas, o que, ao invés de uni-las, trará sérios 
prejuízos aos interesses das categorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00519 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL RIBEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Art. 8o., IV: Suprimir 
Justificativa 
Contradiz o princípio da liberdade de associação (art. 8º, caput e art. 5º, XX) e o da legalidade do tributo. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a supressão do inciso IV do art. 8o do Projeto, por considerar que contribuição 
sindical fixada pela assembleia geral da entidade de classe contradiz o princípio da liberdade de associação.  
Não concordamos, "data venia", com o ilustre autor da emenda, porque, em primeiro lugar, a filiação a sindicato 
não é compulsória, e, depois, porque a referida contribuição, além de ser indispensável à sobrevivência do 
movimento, deverá ser estabelecida da forma mais democrática possível, ou seja, através da manifestação da 
maioria absoluta dos associados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00626 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 429  

 

Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do artigo 8o. do  
Projeto de Constituição (redação para o II turno). 
Justificativa 
No momento em que a nova Constituição atribui aos sindicatos maior autonomia para o desempenho de suas 
elevadas e importantes atribuições, não é razoável restringir a constituição de sindicatos de uma mesma 
categoria dentro de um município. 
A pluralidade sindical, ao invés de proibida, deve ser incentivada justamente para possibilitar a oportunidade de 
renovação e surgimento de novas lideranças bem como para facilitar a avaliação de desempenho dos diferentes 
sindicatos, dentro de uma mesma base territorial. 
Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir o item II do art. 8o do Projeto de Constituição, que veda a criação de mais de um  
Sindicato, em qualquer grau, representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.  
A permissão para a criação de mais de um Sindicato de igual categoria, na mesma base territorial, provocará, 
sem sombra de dúvida, o enfraquecimento dessas entidades, porquanto essa pluralidade sindical acaba por 
estimular a rivalidade, a concorrência e, até mesmo, o atrito entre elas, o que, ao invés de uni-las, trará sérios 
prejuízos aos interesses das categorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00720 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Art. 8o., inciso III  
Suprima-se do inciso III, do art. 8o., o seguinte texto:  
"...ou individuais ... inclusive em questões  
judiciais ou administrativas".  
Texto resultante da emenda proposta:  
"Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e  
interesses coletivos da categoria." 
***RETIRADA PELO AUTOR*** 
Justificativa 
O inciso III deve ser mantido, mas com a ressalva de que ao Sindicato caberá a defesa dos direitos coletivos da 
categoria, mas não a defesa dos direitos individuais. 
Não tem sentido que uma organização, necessariamente um ente coletivo, tome decisões sobre direitos 
individuais ou assuma sua defesa perante o Poder Judiciário ou a Administração Pública. 
Os direitos individuais são vinculados à personalidade das pessoas e, como tais, inalienáveis. É extremamente 
grave permitir que um ente coletivo possa dispor sobre direitos individuais de seus associados, novidade que 
certamente não possui precedentes. 
Essa supressão restaura os princípios. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a supressão de dispositivo do Projeto, com o objetivo de evitar que o sindicato 
possa promover a defesa dos interesses individuais de seus associados.  
Em sua justificação o autor alega que os direitos individuais são vinculados à personalidade das pessoas e, 
como tais, inalienáveis.  
A nosso ver, o autor confundiu-se sobre a matéria, porque a redação do dispositivo que pretende suprimir não 
induz ao entendimento que expressa em sua justificação. Com efeito, o fato de o sindicato promover a defesa 
dos direitos de seus associados não implica qualquer prejuízo aos mesmos. Muito pelo contrário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00836 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC) 
Texto:   
   Suprimir o inciso II do artigo 8o.:  
"II - é vedada a criação de mais de um  
Sindicato, em qualquer grau, representativo de  
categoria profissional ou econômica, na mesma base  
territorial, que será definida pelos trabalhadores  
ou empregadores interessados e não inferior à área  
de um município." 
Justificativa 
Apesar dos avanços registrados nesta parte da negociação sindical, o Projeto de Constituição ainda conserva a 
marca da legislação de tipo corporativista.  
No artigo 8 do projeto diz “É livre a associação profissional ou sindical, “...logo a seguir porém, esta liberdade é 
limitada _”...observando o seguinte.” – e negada com a proibição de organizar mais de um sindicato exclusivo 
restringe e deforma a representatividade, facilitando por outro lado, o carreirismo dos seus dirigentes, tanto no 
caso dos sindicatos dos trabalhadores assalariados como de empresários e empregadores. Cria-se um clima 
favorável ao chamado peleguismo, pouco propicio à renovação das lideranças e a participação da massa 
associada nos assuntos relativos a defesa de seus interesses.  
Creio que a Constituição deve conter princípios ou, quando muito, diretrizes gerais. Porque a preocupação de 
estabelecer regra como esta? Se isso for realmente, uma necessidade, as coisas surgirão assim mesmo. 
Convém deixar sempre a porta aberta à iniciativa dos interessados e não ordenar tudo a partir de cima. 
Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir o item II do art. 8o. do Projeto de Constituição, que veda a criação de mais de 
um Sindicato, em qualquer grau, representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial.  
A permissão para a criação de mais de um Sindicato de igual categoria, na mesma base territorial, provocará, 
sem sombra de dúvida, o enfraquecimento dessas entidades, porquanto essa pluralidade sindical acaba por 
estimular a rivalidade, a concorrência e, até mesmo, o atrito entre elas, o que, ao invés de uni-las, trará sérios 
prejuízos aos interesses das categorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00910 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substituir a expressão Sindicato (inciso II  
do art. 8o do Projeto de Constituição B) por  
organização sindical (§ 2o do art. 10 da redação  
final aprovada sem revisão do relator. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda para correção de erro. Com efeito, o que se pretende é substituir, no texto do item II do 
art. 8o. do Projeto de Constituição, a palavra "Sindicato" pela expressão "Organização Sindical."  
A Emenda é procedente, eis que a redação dada ao referido item para o Segundo Turno difere da que foi 
aprovada no Primeiro Turno, quando se consagrou a expressão "Organização Sindical, que, convém assinalar, é 
mais correta por abranger, além dos Sindicatos, as Federações e as Confederações.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01031 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva (Projeto (B) 2o. turno)  
Suprima-se o inciso II, do Art. 8o, do  
Projeto de Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
A unicidade sindical não se compadece com o Estado democrático. Ademais, a pluralidade sindical cria, no seio 
das diversas categorias uma salutar emuIação, renovadora de quadras e ideias. 
Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir o item II do art. 8o. do Projeto de Constituição, que veda a criação de mais de 
um Sindicato, em qualquer grau, representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial.  
A permissão para a criação de mais de um Sindicato de igual categoria, na mesma base territorial, provocará, 
sem sombra de dúvida, o enfraquecimento dessas entidades, porquanto essa pluralidade sindical acaba por 
estimular a rivalidade, a concorrência e, até mesmo, o atrito entre elas, o que, ao invés de uni-las, trará sérios 
prejuízos aos interesses das categorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01052 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda para correção de erro  
Dispositivo emendado: Artigo 8o., Inciso II. 
Justificativa 
A expressão "organização sindical", constante do texto aprovado em primeiro turno (Artigo 10, § 2º.), foi 
substituída pela palavra "sindicato", motivo pelo qual apresentamos a presente emenda objetivando a correção 
do erro cometido. 
Ademais, o texto aprovado pela Comissão de Sistematização e posteriormente referendado pelo plenário na 
votação em primeiro turno, visava abranger com a expressão "organização sindical", todas as entidades que 
compõem, o sistema sindical e não apenas os sindicatos. A própria expressão "em qualquer grau", constante do 
texto aprovado, é incompatível com o termo "sindicato", pois se refere, necessariamente, a todas as entidades 
componentes do sistema, abrangendo desde os sindicatos às Federações e Confederações de grau superior. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda para correção de erro. Com efeito, o que se pretende é substituir, no texto do item II do 
art. 8o. do Projeto de Constituição, a palavra "Sindicato" pela expressão "Organização Sindical."  
A Emenda é procedente, eis que a redação dada ao referido item para o Segundo Turno difere da que foi 
aprovada no Primeiro Turno, quando se consagrou a expressão "Organização Sindical, que, convém assinalar, é 
mais correta por abranger, além dos Sindicatos, as Federações e as Confederações.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01171 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprima-se do Inciso III, do Art. 8o. o  
seguinte texto:" ... ou individuais.. inclusive em  
questões judiciais ou administrativas". 
Justificativa 
O parágrafo III deve ser mantido, mas com a ressalva de que ao Sindicato caberá a defesa dos direitos coletivos 
da categoria, mas não a defesa dos direitos individuais. 
Não tendo sentido que uma organização, necessariamente um ente coletivo, tome decisões sobre direitos 
individuais ou assuma sua defesa perante o Poder Judiciário ou a Administração Pública.  
Os direitos individuais são vinculados à personalidade das pessoas, e, como tais, inalienáveis. E extremamente 
grave permitir que um ente coletivo possa dispor sobre direitos individuais de seus associados, novidade que 
certamente não possui precedentes.  
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Essa supressão restaura os princípios.  
Parecer:   
   Pela rejeição, com base no parecer à Emenda 720-5. 
   
   EMENDA:01217 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Inciso II do Artigo 8o:  
Inciso II - "não será constituída mais de  
uma organização sindical, em qualquer grau,  
representativa de categoria profissional ou  
econômica, na mesma base territorial, que será  
definida pelos trabalhadores ou empregadores  
interessados e não será inferior à área de um município". 
Justificativa 
A redação dada ao Inciso para o segundo turno difere essencialmente do que foi aprovado, vez que aprovou-se 
no primeiro turno a unicidade da organização sindical e não apenas do sindicato que é a instância de 1º grau. A 
expressão “organização sindical” é a mais correta porque abrange, além dos sindicatos, as Confederações e as 
Federações.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda para correção de erro. Com efeito, o que se pretende é substituir, no texto do item II do 
art. 8o. do Projeto de Constituição, a palavra "Sindicato" pela expressão "Organização Sindical."  
A Emenda é procedente, eis que a redação dada ao referido item para o Segundo Turno difere da que foi 
aprovada no Primeiro Turno, quando se consagrou a expressão "Organização Sindical, que, convém assinalar, é 
mais correta por abranger, além dos Sindicatos, as Federações e as Confederações.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01270 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se, no inciso III do Artigo 8o., a  
expressão: ... "ou individuais""... 
Justificativa 
Permitir que o Sindicato substitua processualmente qualquer pessoa, pelo simples fato de o indivíduo pertencer 
à mesma categoria profissional, é violar os direitos individuais de forma desconhecida nos regimes 
democráticos.  
A manutenção do dispositivo, tal como redigido, possibilitará que o Sindicato ingresse na Justiça em nome de 
qualquer membro da categoria, mesmo contrariando o seu desejo individual e mesmo que não seja associado 
do Sindicato.  
Este parágrafo, assim redigido, ofende o princípio constante do inciso V deste mesmo artigo. De fato, se 
ninguém está obrigado a se filiar ao Sindicato, coo se pode permitir que este mesmo Sindicato atue em nome de 
pessoa que anão deseja, sequer, sua filiação? 
Parecer:   
   Pela rejeição, com base no parecer à Emenda 720-5. 
   
   EMENDA:01310 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se o inciso II do art. 8o. 
Justificativa 
A emenda que oferecemos visa a consagrar o princípio da liberdade sindical sem as restrições instituídas pelo 
dispositivo em questão.  
Não podemos, num primeiro momento, consagrar a liberdade sindical e, logo, em contradição, estabelecemos 
limites e condições p o seu exercício. Em função disso, necessário se faz a supressão desse dispositivo, para 
que se imponha a plena liberdade e autonomia sindical.  
Parecer:   
   A Emenda pretende suprimir o item II do art. 8o. do Projeto de Constituição, que veda a criação de mais de 
um Sindicato, em qualquer grau, representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial.  
A permissão para a criação de mais de um Sindicato de igual categoria, na mesma base territorial, provocará, 
sem sombra de dúvida, o enfraquecimento dessas entidades, porquanto essa pluralidade sindical acaba por 
estimular a rivalidade, a concorrência e, até mesmo, o atrito entre elas, o que, ao invés de uni-las, trará sérios 
prejuízos aos interesses das categorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01311 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 8o, inciso IV a seguinte expressão:  
Expressão suprimida: "do sistema confederativo" 
Justificativa 
Com o princípio da liberdade sindical prevista no “caput” do artigo, não cabe instituir que a contribuição sindical 
deverá custear o “sistema confederativo”, pois ao movimento sindical caberá definir a sua forma de organização, 
se confederativa ou por central sindical. 
Parecer:   
   O autor da Emenda entende que, com o princípio da liberdade sindical previsto no "caput" do art. 8o. do 
Projeto", não cabe instituir que a contribuição sindical deverá custear o sistema confederativo, pois ao 
movimento sindical caberá definir a sua forma de organização.  
Entendemos que a Assembleia Nacional Constituinte, ao mesmo tempo em que procura conferir autonomia ao 
movimento sindical, desvinculando-o da interferência do Estado, deseja, também, preservar-lhe uma estrutura 
organizacional mínima, considerada indispensável ao pleno desenvolvimento e eficaz atuação das entidades de 
classe. Daí a procedência do disposto no inciso IV do referido art. 8o, que assegura fonte de custeio para as 
entidades sindicais de grau superior, sediadas na Capital da República e responsáveis pela representação das 
categorias econômicas junto às principais autoridades do País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01312 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 8o, inciso IV, a seguinte expressão:  
Expressão suprimida: "independentemente da  
contribuição prevista em lei". 
Justificativa 
A proposição em tela visa a extinção do imposto sindical. 
Não se pode admitir dois sistemas paralelos de custeio para a representação sindical, ainda mais, se 
considerarmos os vícios corporativistas da legislação sobre o imposto sindical.  
Parecer:   
   O inciso IV do art. 3o. do Projeto propõe contribuição, estabelecida pela assembleia geral do sindicato, para 
custeio das respectivas confederações, "independentemente da contribuição permitida em lei". O autor da 
emenda propõe a supressão do termo final que colocamos entre aspas, com o objetivo de evitar a instituição de 
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dois sistemas paralelos de custeio para as entidades sindicais.  
Entendemos que a medida resultaria inócua, vez que, mesmo sem a expressão visada pelo autor da emenda, os 
sindicatos continuariam com o direito de cobrar a contribuição que lhes corresponde.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01345 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se, no inciso I do art. 8o., a  
expressão "ressalvado o registro no órgão competente". 
Justificativa 
Recomenda-se a supressão desse dispositivo porque ele pode restringir exatamente a finalidade principal do 
inciso que é desvinculação do sindicato em relação ao Estado.  
Parecer:   
   O item I do art. 8o. do Projeto de Constituição estabelece que "a lei não poderá exigir autorização do Estado  
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização sindical."  
O que a Emenda pretende é suprimir, do citado texto, a expressão "ressalvado o registro no órgão competente."  
Como se pode observar, o dispositivo focalizado assegura plena autonomia ao Sindicato. Parece-nos, 
entretanto, imprescindível o seu registro no órgão competente, o que, a nosso ver, é a exigência mínima que se 
lhe pode fazer.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01629 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Considerando-se que a redação do vencido, no  
que diz respeito ao inciso II do artigo 8o., não  
corresponde ao que foi aprovado no 1o. turno,  
substitua-se a palavra "Sindicato", de forma a  
restabelecer-se a expressão "organização  
sindical", conforme aprovado pelo Plenário. 
Justificativa 
Tradicionalmente, a palavra sindicato significa a entidade de 1° grau, dentro da estrutura sindical. Já a 
expressão “organização sindical” , tanto expressa a estrutura da unicidade, consagrada na votação do 1° turno, 
quando as entidades de 2° e 3° graus da estrutura sindical: as Federações e as Confederações. 
A modificação da expressão efetuada pelo Exmo. Sr. Relator inverteu o sentido do que foi aprovado e, 
inevitavelmente, acarretará interpretações danosas ao Sistema da Unicidade Sindical, permitindo mais de uma 
Federação da categoria por Estado ou até mais de uma Confederação da categoria no País, o que é, 
flagrantemente e frontalmente, contrário à manifesta vontade da grande maioria do Plenário da ANC que 
aprovou o texto no 1° Turno.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda para correção de erro. Com efeito, o que se pretende é substituir, no texto do item II do 
art. 8o. do Projeto de Constituição, a palavra "Sindicato" pela expressão "Organização Sindical."  
A Emenda é procedente, eis que a redação dada ao referido item para o Segundo Turno difere da que foi 
aprovada no Primeiro Turno, quando se consagrou a expressão "Organização Sindical, que, convém assinalar, é 
mais correta por abranger, além dos Sindicatos, as Federações e as Confederações.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01712 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso VIII, do artigo 8o. do  
Projeto de Constituição (B), as expressões: "...ou  
representação..."; "...ainda que suplente...";  
"...salvo se cometer falta grave...".  
Passando, assim, o dispositivo a ter a  
seguinte redação:  
Art. 8o. - É livre a associação profissional  
ou sindical, observado o seguinte:  
..................................................  
VIII - é vedada a dispensa do empregado  
sindicalizado, a partir do registro da candidatura  
a cargo de direção sindical e, se eleito, até um  
ano após o final do mandato, nos termos da lei. 
Justificativa 
O dispositivo em exame está inserido nas regras que definem a organização sindical.  
Pela proposta, o empregado nas condições ali definidas gozará de estabilidade no emprego e não poderá ser 
demitido SALVO SE COMETER FALTA GRAVE nos termos da lei. Nenhuma outra exceção foi criada pelo texto 
do projeto, de modo que a rescisão do contrato do estabilitário sindical somente será possível se o mesmo tiver 
do estabilitário sindical somente será possível se o mesmo tiver cometido ato que a lei defina ou venha como 
falta grave.  
A proposta repete a norma hoje vigente contida no § 3° do art. 543 da CLT, sem trazer qualquer modificação da 
essência.  
Entretanto, o argumento de que a com a transformação da regra consolida (art. 543, § 3°) em norma 
constitucional, estar-se-ia, apenas, mantendo a situação legal vigente, não resiste a qualquer análise. 
Mantida a proposta do projeto a única e exclusiva hipótese de rescisão de contrato do estabilitário seria 
cometimento de falta grave eis que inexiste outra previsão de mesma hierarquia capaz de autorizar a ruptura do 
vínculo.  
Pela atual sistemática legal e que não encontra regra na Constituição, a rescisão do estabilitário sindical é 
vedada, salvo o cometimento de falta grave. Contudo, a própria CLT, com regras de mesma hierarquia dessa 
vedação, prevê outras hipóteses de rescisão de contrato de estabililitários e que alcançam o dirigente sindical, 
qual o fechamento do estabelecimento, filial ou agencia ou supressão de atividade ainda que parcial (art. 498, 
CLT).  
Vale dizer que as hipóteses do art. 498 acima constituem exceção à proibição de ruptura do contrato plenamente 
justificável. 
Como manter o emprego se foi extinto o estabelecimento? 
O setor da construção é exemplar demonstrativo da necessidade da exceção programada pelo art. 498 da CLT. 
Finda a obra, sem que possa o empregado ser transferido para outra, não há como manter-lhe o emprego. 
Por outro lado, os cargos eletivos sindicais, aos quais é destinada a estabilidade, hoje estão fixados na própria 
CLT, quer quanto ao seu número, quer quanto à sua natureza. A CLT diz quantos são os cargos diretivos e que 
cargos são esses, inclusive quanto à representação sindical. 
O projeto não traz a limitação vigente e a lei ordinária não poderá fazê-lo. Dessarte, haverá tantos cargos 
diretivos e de representação, quantos forem fixados pelo próprio sindicato em seus estatutos. Essa autorização 
poderá levar, inclusive, ao comprometimento da regra do inciso I do art. 7° do mesmo projeto. 
Demonstrada está a profunda modificação que a transformação de idêntica regra legal em norma constitucional 
trará às relações sociais, o que não era o escopo do entendimento de que resultou a aprovação do dispositivo 
em Plenário. 
Parecer:   
   A preocupação demonstrada pelo autor da Emenda com a redação do inciso VIII do art. 8. do Projeto não nos 
parece precedente.  
Com efeito, quando a Constituição diz que é proibida a dispensa de empregado a partir do registro de uma 
candidatura a cargo de direção sindical até um ano após o final do mandato, não significa que, em casos de 
extinção da empresa, por exemplo, o empregado não possa ser despedido. A Constituição estatui regra para as 
situações normais, deixando para a lei plena competência para dispor a respeito de situações excepcionais que 
venham a interferir na relação de emprego.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE W 

EMENDA:00004 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se esse inciso V do art. 7o do projeto. 
Justificativa 
Norma de igual sentido e alcance encontra-se no art. 4º, inciso XX, sendo desnecessária essa repetição. 
 
   EMENDA:00047 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"Ninguém será obrigado..."  
Leia-se:  
Ninguém é obrigado.." (ou então: "ninguém deve ser obrigado...") 
Justificativa 
Até por uma necessidade de estar o preceito em harmonia com os demais incisos do Art. 7º, deve-se adotar a 
forma aqui proposta. 
   
   EMENDA:00475 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O dispositivo deve ficar assim redigido:  
Art. 7o. ........................................  
I - ..............................................  
VIII - é vedada a dispensa do emprego  
sindicalizado, a partir do registro da candidatura  
a cargo de direção ou representação sindical e, se  
eleito, ainda que suplente, até um ano após o  
final do mandato, salvo se cometer falta grave,  
nos termos da lei. 
Justificativa 
Conforme é de conhecimento de todas as lideranças o texto acima, somente foi levado a votação porque antes 
da expressão: “nos termos da lei" havia uma vírgula. Essa nossa afirmação consta do mapa demonstrativo de 
votação do dia 12 de março de 1988, às folhas nº 36. 
 
   EMENDA:00743 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PSDB/RS) 
Texto:   
   Sejam os incisos do art. 7o. transformados em parágrafos.  
Passe a artigo o seu parágrafo único, com redação  
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adaptada:  
Art. - As disposições do artigo 7o. aplicam-se à  
organização de sindicatos rurais e de colônias de  
pescadores, observadas as condições que a lei  
estabelecer."  
O próprio artigo 7o. deve ter suprimida a  
expressão "observado o seguinte". 
Justificativa 
Trata-se de correção de técnica legislativa; parte-se do princípio de que inciso não deve albergar proposição 
completa e, sim, ser complemento de artigo ou parágrafo. 
   
   EMENDA:00824 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Colocar uma vírgula antes da expressão final "...  
nos termos da lei...", ficando o texto do inciso  
com a seguinte redação:  
Art. 7o. - ........................  
VIII - é vedada a dispensa do empregado  
sindicalizado, a partir do registro da candidatura  
a cargo de direção ou representação sindical e, se  
eleito, ainda que suplente, até um ano após o  
final do mandato, salvo se cometer falta grave,  
nos termos da lei. 
Justificativa 
A virgula visa reconstituir o que foi votado no primeiro turno. Ela foi esquecida, quando da redação do vencido no 
primeiro turno e a sua falta muda, substancialmente, O que se quis aprovar, o que se acordou aprovar e o que 
ficou aprovado no primeiro turno. 
Este inciso foi aprovado através de um acerto de redação que incluía a vírgula e que permitiu pô-lo em votação 
por acordo. 
O entendimento visava respeitar a atual estabilidade conferida aos dirigentes sindicais, compatibilizando-a com a 
redação dada pelo dispositivo que trata da proteção da relação de emprego na nova Constituição. 
O texto negociado que chegou, por equívoco, ser levado à Mesa sem a vírgula, teve antes da votação, 
explicitamente, a concordância dos que o redigiram para a introdução desta virgula como condição, inclusive, 
para a sua votação, conforme está registrado na ata da sessão publicada no Diário da Assembleia Nacional 
Constituinte do dia 02 de março de 1988, à página 7865. 
Ficando a expressão nos ternos da lei precedida de virgula atinge-se, como se desejou, se combinou e se 
acordou, o objetivo de manter a atual legislação, que confere estabilidade aos dirigentes sindicais tornando, pois, 
o dispositivo autoaplicável, mas também permitindo-se que uma legislação futura venha a dispor sobre 
adaptações que compatibilizem a estabilidade dos dirigentes com os novos princípios da organização sindical, 
inclusive redefinindo conceitos modificados, como por exemplo a de representação sindical, definido atualmente 
pela CLT e referido no inciso em pauta que foi inspirado no § 3º do artigo 543 da CLT. 
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