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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. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados 
dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam 
objeto de discussão e deliberação.  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00911 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM CABER AO PODER PÚBLICO MANTER DIFERENTES  
PROGRAMAS SOCIAIS NA ÀREA DA SEGURIDADE SOCIAL; OS RECURSOS DE  
PARTICIPAÇÃO QUE COMPLEMENTEM AS CONTRIBUIÇÕES DAS EMPRESAS E DOS  
TRABALHADORES; PROÍBE NOVA PRESTAÇÃO NO ÂMBITO DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEM CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO; PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES  
DOS EMPREGADORES E DOS TRABALHADORES NA DIREÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E  
ASSEGURA A EXISTÊNCIA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA ALTERNATIVA. 
   
   SUGESTÃO:04591 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESPECIAL ESTABELEÇA NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS  
TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO COLEGIADA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E NOS  
DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AFETEM DIRETAMENTE A  
QUALIDADE DE VIDA E O BEM ESTAR PÚBLICO. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:05212 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS  
TRABALHADORES EM TODOS OS ÓRGÃOS COLEGIADOS, COMISSÕES E CONSELHOS  
AUXILIARES DO PODER EXECUTIVO, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06294 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE A FORMA DE PARTICIPAÇÃO TRIPARTITE, ENTRE GOVERNO,  
TRABALHADORES E EMPREGADORES, EM ÓRGÃOS DE INTERESSE DO TRABALHADOR. 
   
   SUGESTÃO:08815 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A PARTICIPAÇÃO PARITÁRIA DE EMPREGADOS OU SERVIDORES PÚBLICOS  
E DE EMPREGADORES NOS ÓRGÃOS DIRETORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
 
  SUGESTÃO:10592 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   SINDIPETRO - PARÁ/AMAZONAS/MARANHÃO 
CARLOS LUIS MARTINS GOMES - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AO TRABALHADOR A PARTICIPAÇÃO NOS ÓRGÃOS  
ADMINISTRATIVOS E JUDICIÁRIOS QUE TRATEM DE SEUS INTERESSES, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências 
públicas realizadas pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos está 
disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

3 – Subcomissões temáticas 

Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos - VIIa 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 8º - É assegurada a participação dos trabalhadores, em paridade de 

representação com os empregadores, em todos os Órgãos administrativos e 

judiciários em todos os graus, organismos, fundos e instituições onde seus 

interesses profissionais, sociais e previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação.  

Parágrafo único - A escolha da representação, em todos os casos, será feita 

diretamente pelas entidades sindicais de trabalhadores e empregadores. 

 

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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FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas:2.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 9º - É assegurada a participação dos trabalhadores, em paridade de 

representação com os empregadores, em todos os Órgãos administrativos e 

judiciários em todos os graus, organismos, fundos e instituições da administração 

direta ou indireta, compreendidos os conselhos de administração e diretorias 

executivas das empresas públicas, de economia mista e concessionárias de 

serviços públicos, onde seus interesses profissionais, sociais e previdenciários 

sejam objeto de discussão e deliberação.  

Parágrafo único - A escolha da representação, em todos os casos, será feita 

diretamente pelas entidades sindicais de trabalhadores e empregadores, por 

sufrágio direto e secreto. 

 

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

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

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

p. 174. Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

Comissão da Ordem Social - VII 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 8º - 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.  

Parágrafo único - A escolha da representação será feita diretamente pelos 

trabalhadores e empregadores. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 9º - 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.  

Parágrafo único - A escolha da representação será feita diretamente pelos 

trabalhadores e empregadores. 

 

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

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

115, p. 120. Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 18 - São direitos e liberdades coletivos invioláveis: 

[...] 

IV - O SINDICATO 

[...] 

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. 

[...] 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas 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 

[...] 

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; 

[...] 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 31.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

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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relator 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Destaque apresentado nº 1885/87, referente à Emenda nº 29798. O destaque foi 

rejeitado.  

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

partir da p. 1316. 

Destaque apresentado nº 1411/87, referente à Emenda nº 20783. O destaque foi 

aprovado.  

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

partir da p. 1340. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 12. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores em todos 

os órgãos onde seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de 

discussão e deliberação. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02038, art. 12. 

 

Requerimento de fusão de destaques. A fusão foi aprovada. 

Requerimento de destaque nº 1098, referente à Emenda nº 00786. A emenda foi 

rejeitada.  

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

7876. 

 

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

2º) 

 

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos órgãos públicos onde seus interesses profissionais ou 

previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  

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

p. 12646 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/194anc02mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/293anc17ago1988.pdf
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FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 9º É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos órgãos públicos onde seus interesses profissionais ou 

previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 9º.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p. 

232. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 

previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00356 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 8o. inclui parágrafo 1o., renumerando o seguinte:  
"§ 1o. É assegurada a participação de  
representantes de trabalhadores em comissões de  
sindicância ou investigação e prevenção de  
acidente e incidentes de trabalho, patrocinados  
por órgãos 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 a criação de mecanismos de fiscalização e 
medidas que visem a implementar uma maior segurança no trabalho. 
Parecer:   
   Visa a emenda a incluir, no art. 8o. do anteprojeto parágrafo que assegura participação de 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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representantes de trabalhadores em comissões de sindicância e prevenção de acidentes de 
trabalho.  Embora reconheçamos a relevância desse assunto específico para os trabalhos, dele 
depende em última análise sua saúde, consideramos que se encontra já contemplado no caput do 
artigo. Assegura este, de forma geral, a participação dos trabalhadores em todos os organismos que 
tratem de seus interesses profissionais, sociais e previdências.  
Em consequência consideramos a emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:00387 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
Dê-se ao parágrafo único do art. 8o. a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único. A escolha da representação,  
em todos os casos, será feita através de eleições  
diretas promovidas pelas entidades sindicais de  
trabalhadores e empregadores, especificamente para  
este fim." 
Justificativa 
A emenda visa a garantir o caráter democrático da escolha pela base da categoria. 
Parecer:   
   A participação dos trabalhadores nos órgãos administrativos e judiciais que discutam ou deliberem 
sobre assuntos de seu interesse. É medida do mais alto alcance para a categoria. Por isso, 
concordamos plenamente que seus representantes sejam eleitos e não 'indicados' pelas entidades 
sindicais, através de assembleias especialmente convocados para esse fim.  
Pela aprovação da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00233 PARCIALMENTE 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 ÚNICO, DO ART: 9o., do  
ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO III - A - DOS DIREITOS  
DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, QUE  
PASA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"Parágrafo Único - A escolha da  
representação, em todos os casos, será feita  
diretamente pelas entidades sindicais de  
trabalhadores e empregadores, por sufrágio direto  
e secreto de seus associados." 
Justificativa 
O dispositivo complementa o "caput" do artigo, que tem largo alcance social.  
A redação proposta apenas esclarece melhor o texto do anteprojeto, aclarando que o voto direto e 
secreto é dos associados do órgão sindical. 
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Parecer:   
  Aprovada parcialmente. A escolha direta foi acolhida pelo Substitutivo, apenas que não há 
necessidade de referência ao modo de sufrágio, já que ela é direta. 
   
   EMENDA:00677 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
 Dê-se à cabeça do art. 9o., a seguinte redação:  
"Art. 9o. - É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em paridade de representação com os  
empregadores e o Estado, em todos os órgãos  
criados pelo Estado, que gestionem fundos e  
recursos arrecadados dos trabalhadores e  
empregadores e se destinam à concessão de  
benefícios de natureza trabalhista,  
previdenciária, assistencial, ou securitária dos  
trabalhadores." 
Justificativa 
A redação proposta atende melhor aos interesses dos trabalhadores, posto que lhes permite 
participar da gestão de recursos deles arrecadados e bem assim dos empregadores, e cuja 
destinação é a concessão dos benefícios ali citados e que precisam ser cuidadosamente auditados 
por quem os custeia. 
Parecer:   
 Rejeitada. Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2o., 
do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00777 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dar nova redação ao "caput" do artigo 9o. do  
Anteprojeto Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, eliminando-se  
o seu parágrafo único:  
"Art. 9o. - É assegurada a participação  
paritária dos empregados e empregadores, através  
de suas entidades representativas, em órgãos  
públicos administrativos onde seus interesses  
sejam objeto de discussão e deliberação." 
Justificativa 
A participação deve se restringir aos órgãos administrativos. O disposto no parágrafo não faz sentido, 
pois a participação já se concretiza por meio da entidade representativa. 
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE.  
A Emenda em pauta foi parcialmente acolhida.  
Porém o texto do Projeto se propôs, pois artigo. 
   
   EMENDA:00818 REJEITADA 
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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 9º 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. 
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:00993 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 9o. - Caput: Substituir a redação por:  
"É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em paridade de representação com os  
empregadores, em todos os órgãos governamentais,  
administrativos e judiciários, em todos os graus  
onde seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários seja objeto de discussão e deliberação". 
Justificativa 
No Estado moderna e democrático esta ação conjunta empregados, empregadores e governo, 
precisa ser estimulada e exercitada, em todos os órgãos governamentais. 
Parecer:   
   APROVADA PARCIALMENTE.  
A Emenda foi acolhida parcialmente em seu mérito uma vez que propõe um texto pois, restrito do que 
aquele do Projeto. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE G 

   EMENDA:00406 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
Dê-se ao art. 8o. da Comissão da Ordem Social  
e suprima-se seu parágrafo único, a seguinte redação:  
"Art. 8o. É assegurada a representação dos  
trabalhadores 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 finalidade da presente Emenda é inscrever na nova Carta Magna 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 
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 à 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 pr6dutores 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 corno urna espécie de "arena", na qual entram em competição 
diversos interesses divergentes, e do qual promovam 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, corno se articulam os interesses dos trabalhadores nesses locus de resolução de conflitos? 
É por entendermos que a resposta a essa indagação aponta no sentido da hegemonia permanente 
dos interesses vinculados às classes economicamente dominantes, que dispõem 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 extraparlamentares - passe a ter voz e presença 
efetiva no embate de interesses contraditórios que constituem o campo de ação da burocracia estatal 
Parecer:  
 Aprovada parcialmente.  
Consideramos o conteúdo da emenda contemplada na redação do artigo 8o. do substitutivo. 
   
   
   EMENDA:00486 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, no final do parágrafo único do  
art. 8o., a palavra "respectivamente." 
Justificativa 
Trata-se de deixar mais clara a redação, pois o texto, como se acha, leva a crer que a escolha do 
representante será feita, conjuntamente, por trabalhadores e empregadores. E este não é o caso. A 
escolha do representante será feita diretamente pela categoria respectiva. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A nosso ver o texto de substitutivo não dá margem a confusão que o autor procura corrigir. 
   
   EMENDA:00548 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo 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. no substitutivo.  
§ 1o. É assegurada a participação de  
representantes de trabalhadores indicados pelos  
respectivos sindicatos das categorias em todas as  
Comissões de Sindicâncias 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 a criação de mecanismos de fiscalização e 
medidas que visem a implementar uma maior segurança no trabalho. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A nosso ver a proposta é matéria de lei ordinária. Cabe lembrar que hoje já têm os trabalhadores 
garantida sua participação nas comissões internas de prevenção de acidentes - CIPAS. 
   
   EMENDA:00717 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 8o, do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:  
"Art. 8o. A lei disporá sobre a participação  
dos trabalhadores em igualdade de representação  
com os empregadores, em órgãos da administração  
pública, direta e indireta, bem como em empresas  
concessionárias de serviços públicos, ou de seus  
interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação." 
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Justificativa 
A matéria contida no artigo é demasiadamente ampla e abrangente, razão pela qual remetemos sua 
regulamentação à legislação ordinária. 
Reconhece-se que a ação conjunta de empregados, empregadores e governo deve e precisa ser 
estimulada nos órgãos governamentais, sobretudo naqueles em que seus interesses sejam objeto de 
discussão e deliberação. 
De outra parte, a prevalecer a tese contida no Projeto, estar-se-ia, no mínimo, sendo inviabilizada a 
atuação do Poder Judiciário em seu todo. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
O texto do Substitutivo não veda a regulamentação da participação e trabalhadores nos órgãos da 
administração que discutam seus interesses e sobre eles deliberem. Simplesmente, assegura esse 
direito. Por considerar essa garantia fundamental nossa opinião é pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00755 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
 Suprimir o art. 8º. 
Justificativa 
O artigo estabelece a representação de empregadores e empregados em órgãos de administrações, 
mas fica-se sem saber quais empregadores e empregados, qual sua atuação na representação. 
Estabelece-se cooperativismo que desfaz as representações políticas. Poder Político legitimado por 
eleições é desfeito por formas de representações destituídas de legitimação para atuar na 
administração pública. 
Parecer:   
 Rejeitado.  
Parecer igual ao da emenda número 7s0834-4. 
   
   EMENDA:00834 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 8o. e o seu § único do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão. 
Justificativa 
A norma proposta pela Comissão não encontra limites e essa ausência de limites, incompatível 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:   
 Rejeitada.  
É de toda justiça a participação do trabalhador nos órgãos da administração, bem como em empresas 
concessionárias de serviços públicos que discutam seus interesses ou sobre eles deliberem. Há que 
lembrar que vários desses órgãos contam hoje com a participação de representantes do 
empresariado, inexistindo, a nosso ver, justificativa para a ausência dos representantes de 
trabalhadores. 
   
   EMENDA:00873 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 8o. a seguinte redação:  
"É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta ou indireta, onde  
seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação." 
Justificativa 
A emenda visa excluir do dispositivo legal as empresas concessionárias de serviços públicos. 
O sistema empresarial brasileiro repete o pretendido, que importaria em instituir a co-gestão. 
Esta poderá advir, mas por consenso dos interessados e não por imposição da lei. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Visa a emenda a excluir do dispositivo as empresas concessionárias de serviços públicos. Embora se 
trate de empresas privadas, atuam em setores de interesse público sob concessão do Estado. Daí 
sua inclusão no dispositivo. 
   
   EMENDA:00954 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. 8o. - Os empregados das empresas  
públicas, de economia mista e empresas privadas  
concessionárias do serviço público, participarão,  
através de representantes eleitos por sufrágio  
direto e secreto, dos Conselhos de Administração e  
diretoria executivas desses estabelecimentos. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
Por um lado, a emenda estende a todas as empresas públicas, de economia mista e empresas 
privadas concessionárias de serviço público e participação dos trabalhadores na sua direção.  
Exclui, por outro lado, dessa participação os órgãos da administração que descertam assuntos dos 
interesses dos trabalhadores ou sobre eles deliberem. A nosso ver, a participação dos trabalhadores 
é fundamental na direção das entidades que afetam seus interesses. Por essa razão, consideramos 
mais completa a redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01363 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
 Acrescentar no art. 8o. a expressão "e de  
saúde" após a palavra previdenciários. 
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Justificativa 
Aos trabalhadores deve ser assegurado o direito de participação em todos os órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, bem como em empresas concessionárias de serviços 
públicos, inclusive naqueles em que os interesses de saúde sejam objeto de discussão. 
Parecer:   
Rejeitada.  
Consideramos que os interesses de saúde encontram-se englobadas no termo "interesse social", 
razão por que não vemos razão para acolher em questão. 
   
   EMENDA:01459 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. 8o........................  
§ 1o. Aos trabalhadores é assegurada a  
participação paritária nos colegiados das Empresas  
Públicas, Estatais, de Economia Mista, Fundações,  
Empresas Privadas Incentivos por recursos públicos  
e Empresas e Mineração Primaria.  
§ 2o. - É mandatória a participação dos  
trabalhadores na direção das entidades referidas  
no parágrafo anterior, na forma que a lei vier a estabelecer.  
§ 3o. A escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores. 
Justificativa 
Artigo 1º do Título I: DA ORDEM SOCIAL 
Valorização do trabalho e do trabalhador como parceiro eminente na produção da riqueza nacional. 
Participação do trabalhador no processo decisório dos Agentes Econômicos, em cujo Patrimônio 
Líquido estejam presentes recursos públicos ou bens nacionais. 
Parecer:   
 Rejeitada.  
A intenção do dispositivo é conceder ao trabalhador voz onde quer que se deliberem sobre seus 
interesses. Sob esse ponto de vista não faz sentido estender a participação do trabalhador à 
totalidade das empresas públicas nem tampouco excluí-la dos órgãos da administração que, embora 
não sendo empresas, semi deliberam acerca de matéria de interesse dos trabalhadores. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   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",  
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"l", "m", "n", "o", "p", "q" e "r", do inciso IV,  
do art. 18. 
Justificativa 
As letras e, g, i, são da alçada 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 dependente e 
no entanto voltado para a atividade política e não sindical. 
   
   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 incisos 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: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, constituição 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;  
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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 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 nºs 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. 4º, inciso IV, alínea "a" da Comissão 1, com o art. 6º "caput" da 
Comissão V; 
a alínea "b" é originário do art. 6º , inciso II, da Comissão 7; 
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a alínea "c" é originário do art. 5º, inciso III, da Comissão 7; 
a alínea "d:' é originário do art. 4º , inciso IV, alínea "b", da Comissão 1; 
a alínea "e" é originário do art. 4º , inciso IV, alínea "c" da Comissão 1, com o art. 6º, inciso V, da 
Comissão 7; 
a alínea "f" é originário do art. 7º "caput", da Comissão 7; 
a alínea "g" é originário do art. 7º, § 2º e art. 8º, da Comissão 7; 
a alínea "h" é originário do art. 7º , § 1º, da Comissão 7; 
a alínea "i" é originário do art. 6º, inciso I, da Comissão 7; 
a alínea "j" é originário do art. 6º, inciso I, da Comissão7; 
a alínea "l" é originário do art. 4º , 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. 9º, "caput", da Comissão 7; 
a alínea "p" é originário do art. 9º, § único, da Comissão 7; 
a alínea "q" é originário do art. 10 "caput", da Comissão7; 
a alínea "r" é originário do art. 11 "caput", da Comissão7; 
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: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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:02917 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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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 
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:04338 PARCIALMENTE APROVADA 
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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 alçada 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 dependente e 
no entanto voltado 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: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 "o", do inciso IV, do  
artigo 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 "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.  
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Mas a Emenda propõe a manutenção desse dispositivo, embora com alteração.  
Somos pela 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;  
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  
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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  
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 nºs 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. 4º, inciso IV, alínea "a" da Comissão 1, com o art. 6º "caput" da 
Comissão V; 
a alínea "b" é originário do art. 6º , inciso II, da Comissão 7; 
a alínea "c" é originário do art. 5º, inciso III, da Comissão 7; 
a alínea "d:' é originário do art. 4º , inciso IV, alínea "b", da Comissão 1; 
a alínea "e" é originário do art. 4º , inciso IV, alínea "c" da Comissão 1, com o art. 6º, inciso V, da 
Comissão 7; 
a alínea "f" é originário do art. 7º "caput", da Comissão 7; 
a alínea "g" é originário do art. 7º, § 2º e art. 8º, da Comissão 7; 
a alínea "h" é originário do art. 7º , § 1º, da Comissão 7; 
a alínea "i" é originário do art. 6º, inciso I, da Comissão 7; 
a alínea "j" é originário do art. 6º, inciso I, da Comissão7; 
a alínea "l" é originário do art. 4º , 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. 9º, "caput", da Comissão 7; 
a alínea "p" é originário do art. 9º, § único, da Comissão 7; 
a alínea "q" é originário do art. 10 "caput", da Comissão7; 
a alínea "r" é originário do art. 11 "caput", da Comissão7; 
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.  
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Outras são discrepantes, principalmente as que consagram a unicidade sindical.  
Assim, somos pela 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: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: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 paritária, em todas 
os órgãos da Administração Pública direta e indireta, assim como nas empresas concessionárias de 
serviços públicos "onde seus interesses profissionais, sociais e previdenciárias 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 participação pelos órgãos apropriados e legais de representação da 
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 caótico, 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: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 feita pela categoria 
respectiva. A redação atual parece-me, com a devida vênia, equívoca, 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:09713 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Do artigo 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: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 deva 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: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 
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O texto da alínea "n" é repetição do que está mais amplamente e com abrangência, disposto na 
alínea "e" do item VII (7º), do mesmo artigo 17 - onde se prevê a coparticipação paritária ou 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:14441 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
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: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 
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:   
   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:15539 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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.  
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 ínsitas 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: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:15751 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
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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 de 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 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: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: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  
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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  
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;  
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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. 
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:17846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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:18029 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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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 dever 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 presente Emenda é inscrever na nova Carta Magna 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 
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 à 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 
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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 promovam 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, corno se articulam os interesses dos trabalhadores nesses locus de resolução de conflitos? 
É por entendermos que a resposta a essa indagação aponta no sentido da hegemonia permanente 
dos interesses vinculados às classes economicamente dominantes, que dispõem 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 extraparlamentares - 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: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):  
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 
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(filiação a organizações internacionais, devendo porém prever que a lei possa estabelecer exigências, 
no interesse nacional), da alínea l (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 ainda é pretender regular até assembleias e eleições sindicais na 
Constituição, inclusive conteúdo de suas deliberações, voto permanente de aposentado, acesso a 
propriedade de terceiros (meios de comunicação). A representação, no pluralismo, deve 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: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 dever 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:18694 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título II - Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Garantias  
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Capítulo I  
Dos Direitos e Garantias Individuais  
[...] 
Capítulo II  
Dos Direitos Coletivos  
Art. 5o. - São direitos e liberdades  
coletivos invioláveis, na forma da lei, a reunião,  
a associação, a sindicalização, a manifestação  
coletiva, a corregedoria social dos poderes, a  
participação direta, o meio ambiente e o consumo.  
§ 1o. - Todos podem reunir-se pacificamente.  
§ 2o. - É plena a liberdade de associação,  
vedadas as de caráter paramilitar.  
§ 3o. - A inviolabilidade do lar estendem-se  
às sedes das entidades associativas e às de  
ensino, obedecidas as exceções previstas em lei.  
§ 4o. - A entidade associativa, quando  
expressamente autorizada, possui legitimidade para  
representar seus filiados em juízo ou fora dele.  
Se mais de uma associação pretender representar o  
mesmo segmento social ou a mesma comunidade de  
interesses, somente uma terá direito a  
representação perante o Poder Público.  
§ 5o. - É livre a associação profissional ou  
sindical. As condições para seu registro perante o  
Poder Público e para sua representação nas  
convenções coletivas de trabalho serão definidas  
em lei, que não poderá exigir autorização do  
Estado para a sua criação.  
§ 6o. - Ao dirigente sindical é garantida a  
proteção necessária ao exercício de sua atividade.  
§ 7o. - A assembleia geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical.  
§ 8o. - As organizações sindicais de qualquer  
grau podem estabelecer relações com entidades  
congêneres internacionais.  
§ 9o. - A lei regulará a participação dos  
trabalhadores nos conselhos de órgãos e entidades  
da administração pública, bem como de empresas  
concessionárias de serviços públicos, onde seus  
interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e  
deliberação. A escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores.  
§ 10 - Nos órgãos consultivos de entidades de  
orientação, de formação profissional, cultural,  
recreativa e de assistência social dirigidas aos  
trabalhadores, e mantida com recursos de natureza  
parafiscal é assegurada a participação, paritária  
e tripartite, de Governo, trabalhadores e  
empregadores.  
§ 11 - É livre a manifestação coletiva em  
defesa de interesses sociais inclusive a greve,  
nos termos da lei.  
§ 12 - Na hipótese de greve, as organizações  
responsáveis adotarão as providências que garantam  
a manutenção dos serviços indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da  
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comunidade. Os abusos cometidos sujeitam seus  
responsáveis às penas da lei.  
§ 13 - A greve não constitui justa causa para  
a suspensão dos contratos de trabalho ou da  
relação de emprego público.  
§ 14 - Não haverá documentos sigilosos a  
respeito de fatos econômicos, políticos, sociais,  
históricos e científicos, por mais de vinte anos a  
contar de sua produção.  
§ 15 - A lei garantirá o amplo acesso à  
informação sobre atos e gastos do governo e das  
entidades controladas pelo Poder Público.  
§ 16 - Todos têm direito a um meio ambiente  
sadio e em equilíbrio ecológico, à melhoria da  
qualidade de vida e à preservação da natureza e da  
identidade histórica e cultural da coletividade.  
§ 17 - Lei complementar disporá sobre a  
defesa do consumidor, assegurando, inclusive, a  
oferta e a qualidade dos bens e serviços  
essenciais.  
[...] 
Justificativa 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordo efetuados. 
(Obs.: numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto). 
Parecer:   
   A Emenda visa a dar uma nova redação ao Título II do Projeto de Constituição e versa: Direitos e 
garantias individuais; direitos coletivos; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.  
É um esforço louvável de síntese e de bom senso e merece aprovação em muitos de seus 
dispositivos, de forma integral, parcial ou com mudança de redação.  
Não consideramos, contudo, aconselhável a aceitação dos seguintes artigos da Emenda, sob análise: 
art. 4o.: § 1o.; § 33; § 34; § 35, in fine; § 36, alíneas, "c" e "e"; § 380, in fine; § 41; § 42; § 44; § 45; § 
46; § 48; parte do caput do art. 5o.; art. 5o., § 30; § 4o. in fine; § 6o.; §7o. § 8o.; § 9o.; § 10.; § 12, em 
parte; § 13; § 14; § 15; § 16; § 17; § 18; Art. 6o., II, "a" e "b" e § 1o.; art. 7o. § 4o. e § 6o. e art. 8o. 
   
   EMENDA:19387 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO SEGUNDO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO II  
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS  
CAPÍTULO I  
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS  
[...] 
CAPÍTULO III  
DOS DIREITOS COLETIVOS  
Art. 13. São direitos coletivos os da reunião e associação.  
§ 1o. Garante-se a reunião pacífica em locais  
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públicos, sem autorização da autoridade ou em  
aviso prévio, salvo se ela interferir no fluxo  
normal de pessoas e veículos.  
§ 2o. Plena a liberdade de associação,  
inexigível autorização estatal para a fundação de  
entidades, é vedada a interferência do Estado em  
seu funcionamento, incluídas as cooperativas.  
§ 3o. Inadmitidas as associações de caráter  
paramilitar, as demais não poderão ser  
compulsoriamente dissolvidas ou ter suspensas suas  
atividades, salvo sentença judicial transitada em julgado.  
§ 4o. Ninguém será compelido a associar-se ou  
permanecer associado, inadmitido o desconto em  
ficha salarial para qualquer associação, sem  
autorização escrita e prévia da pessoa interessada.  
§ 5o. As sedes das associações são  
invioláveis, como os estabelecimentos de ensino,  
nos termos da lei, podendo, se expressamente  
autorizadas, representar seus filiados em juízo ou  
fora dele,  
§ 6o. As associações filantrópicas e  
religiosas poderão manter cemitérios e crematório  
próprios, admitido nos primeiros, sob  
administração municipal, qualquer culto.  
§ 7o. É livre a pregação de cultos e práticas  
rituais e cerimoniais, respeitada a assistência  
religiosa nas entidades civis e militares e nos  
estabelecimentos hospitalares, de ensino e  
internação coletiva.  
§ 8o. Somente o registro perante o poder  
público condiciona a liberdade de associação  
profissional e sindical, definida em lei sua  
representação nas convenções de trabalho,  
inexigível vinculação ou subordinação ao Estado,  
8mpedido de qualquer ingerência na vida sindical.  
§ 9o. Ainda que sem filiação sindical, é  
livre e organização de associações de  
trabalhadores nas empresas ou entidades  
empresariais.  
§ 10. Cumpre à entidade sindical a defesa dos  
direitos e interesses da categoria ou de cada  
associado, em instâncias administrativas ou  
judiciárias, assegurada ao dirigente sindical  
proteção no exercício de sua atividade, inclusive  
o acesso aos locais de trabalho.  
§ 11. A Assembleia Geral é o órgão  
deliberativo supremo da entidade sindical, valendo  
sobre sua constituição, organização, dissolução,  
processo e exigência eleitorais, aprovação do  
estatuto e fixação de contribuições da categoria e  
mediante desconto autorizado em folha.  
§ 12. As organizações sindicais podem  
estabelecer relações internacionais, com acesso  
aos meios de comunicação social, mas a lei não  
obriga a filiação sindical, enquanto os  
aposentados terão direito de votar e serem direito  
de votar e serem votados em qualquer tipo de  
associação laboral.  
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§ 13. É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação, com  
os empregadores em todos os órgãos da  
administração pública, direta ou indireta, bem  
como nas empresas concessionárias de serviço  
público, onde seus interesses profissionais,  
sociais e previdenciários sejam objeto de  
discussão e deliberação.  
§ 14. A escolha da representação será feita  
pelos empregadores e trabalhadores diretamente e,  
nas entidades de orientação, da formação  
profissional, cultural, recreativa e de  
assistência social, dirigidas por trabalhadores, é  
assegurada a participação tripartite, do governo,  
de trabalhadores e empresários.  
§ 15. É assegurada a participação da  
organização de trabalhadores nos processos  
decisório relativos ao reaproveitamento de mão-de-  
obra e aos programas de reciclagem, prestados pela  
empresa, sempre que importar em redução ou  
eliminação de postos de trabalho ou ofício.  
§ 16. É assegurado o direito de greve e  
proibido o "lock-out", na forma da lei, mas os  
abusos cometidos durante as paredes sujeitam os  
autores às penas de lei.  
§ 17. A greve não acarreta a suspensão do  
contrato ou relação de emprego público, antes de  
decretada judicialmente a sua ilegalidade.  
§ 18. Em nenhum caso a paralisação do  
trabalho será considerada crime.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A Emenda, do Ilustre Deputado Siqueira Campos, abrange diversos Capítulos do Projeto, com 
profundas inovações estruturais.  
Assim é que os "Direitos e Liberdades Fundamentais", com o Capítulo "Dos Direitos Individuais", são 
tratados no Artigo 9o., em nada menos de 38 (trinta e oito) parágrafos.  
Do Artigo 10 ao 12, trata a Emenda dos chamados "Direitos Sociais".  
O Artigo 13, com dezoito (18) parágrafos, e os Artigos 13 e 14, com dois (2) parágrafos, tratam dos 
"Direitos Coletivos".  
Seguem-se disposições sobre a "Nacionalidade", e Soberania Popular" (Artigos 15, com quatro 
parágrafos) e Soberania Popular (Artigo 16, com oito parágrafos).  
Por fim, no Artigo 17 e seus parágrafos, são consignados disposições concernentes aos Partidos 
Políticos.  
A multiplicidade de temas está a exigir um Parecer também múltiplo em seu aspecto formal, por exigir 
análises parceladas desses diversos segmentos do texto constitucional.  
Atendendo-nos à sistemática do Projeto e do Substitutivo, cabe-nos uma análise perfuntória dos 
dispositivos atinentes aos "Decretos Individuais" (Artigo 9o.) e "Direitos Coletivos"  
(Artigo 13).  
No seu todo, o trabalho inova o contido no Projeto, novamente no aspecto formal, a partir do caput do 
Artigo 9o., bem como em seus parágrafos, notadamente nos parágrafos 1o., 2o., 3o., 4o., 8o., 12, 28, 
35 e 38.  
Não se pode fazer uma apreciação detalhada desses dispositivos.  
Um reparo, a nosso ver, se impõe: o cárcere privado e a individualização da pena já constam da 
legislação penal ordinária.  
A ampliação do leque dos direitos inalienáveis, a nosso ver, é demasiada, como está no § 1o. do 
artigo 9o.  
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Louvável as disposições contidas nos dispositivos inovadores (§§ 2o., 3o., 4o., 8o., 12 e 28).  
Ressalte-se, por fim que as disposições contidas nos artigos enfocados estão adredemente, 
contempladas no Substitutivo em fase de elaboração.  
A contribuição da Emenda, assim, afigura-se-nos válida, mormente em se sabendo, que se acham 
incorporadas, em sua maioria, ao novo texto.  
Oprimido pela aprovação parcial dos diversos dispositivos constantes da Emenda e concernentes aos 
Capítulos que enfocamos, após as adaptações redacionais, cremos que a Emenda deverá passar, a 
seguir, pelo crivo, analítico dos especialistas nas áreas "Dos Direitos Sociais" e "Dos Partidos 
Políticos".  
Quanto a parte que apreciamos, opinamos pela aprovação parcial.  
Esta Emenda, na parte dos direitos coletivos, especificamente organização sindical e exercício do 
direito de greve, harmoniza-se em alguns pontos com o conjunto de normas que resolverem 
aproveitar em nosso substitutivo, conforme pareceres dados às Emendas 1p16815-5 e 1p143268 e 
propõe a manutenção de outros que não pretendem aproveitar.  
Harmonizam-se com o esquema de nosso substitutivo, a plena liberdade de associação sindical, 
devendo a lei regulamentar as condições de registro e da representação nas convenções coletivas de 
trabalho, a desvinculação do Estado, a fixação e desconto em folha da contribuição sindical da 
categoria segundo aprovação em assembleia a proibição de que a lei exija autorização do Estado 
para fundação de sindicato ou filiação sindical, o asseguramento do exercício do direito de greve.  
Portanto, nesta parte, somos pela aprovação parcial.  
Quanto aos dispositivos que asseguram direitos ao trabalhador, unificamos pelo cotejo da Emenda 
com o Projeto, que diversos preceitos já estão contemplados, embora, é claro, com redação diversa. 
Neste particular, cabe-nos esclarecer que procuramos escoimar, no Substitutivo que pretendemos 
elaborar, toda matéria pertinente à legislação ordinária, a exemplo, a de que tratam os incisos 
propostos na Emenda sob os nrs. I, IV, VI e VII, bem como alguns detalhamentos ou 
particularizações, como a duração da hora noturna, os dias para o repouso semanal remunerado, a 
proibição do trabalho gratuito pelos menores, entre outros.  
No Capítulo da Soberania Popular o autor oferece algumas inovações e faz várias alterações na 
matéria referente aos direitos políticos.  
A maioria das sugestões integra o substitutivo.  
Fazemos objeções quanto ao alistamento aos dezesseis anos, o domicílio eleitoral de um ano, a 
inelegibilização por parentesco sem determinar o grau e a candidatura privativa de brasileiros natos 
para membros da Câmara Federal e do Senado Federal da República.  
É de ser mantida a redação do Capítulo V, Seção I.  
Pela aprovação parcial.  
No tocante ao Capítulo dos Partidos Políticos o nobre Signatário da Emenda propõe redação que 
substitui, totalmente, o texto original. A Emenda possui, sem dúvida, altos méritos, além de bastante 
minudesas. Acontece que em suas linhas gerais ela se encontra escolhida em nosso Substitutivo e 
por uma questão de coerência e de sistemática preferimos mantê-lo.  
Nosso parecer é, assim, pela aprovação parcial uma vez que como ressaltamos a maioria de seus 
conceitos integra o Projeto.  
As sugestões concernentes à Nacionalidade se coadunam com a perspectiva de substitutivo e 
deverão ser em muito aproveitadas.  
Pela aprovação parcial. 
   
 
   EMENDA: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.  
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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 l (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 ainda é pretender 
regular até assembleias e eleições sindicais na Constituição, inclusive conteúdo de suas 
deliberações, voto permanente de aposentado, acesso a propriedade de terceiros (meios de 
comunicação). A representação, no pluralismo, deve 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: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,  
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devendo a escolha dos representantes ser feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores;" 
Justificativa 
O preceito é da maior magnitude e Justiça. 
Entretanto, como deve ser atribuição da lei ordinária regulamentar a norma constitucional básica, tal 
deve ficar de logo expresso no texto, que, outrossim, pode ser diminuído de indicação nominal das 
espécies de órgãos da administração. 
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: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, incompatível 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:20783 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   "Art. - Benefícios da Previdência Social  
estendidos de forma plena aos trabalhadores  
empregados domésticos, mediante comprovação da  
União, do empregador e empregado, quais sejam:  
I - Casos de doença;  
II - Velhice;  
III - Invalidez;  
IV - Maternidade;  
V - Morte;  
VI - Seguro-Desemprego;  
VIII - A aposentadoria, com remuneração igual  
à atividade garantida com reajustamento para  
preservação do valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem  
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b) com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho para a mulher  
c) com tempo inferior aos das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, do  
revezamento, insalubre, ou perigoso.  
"Art. É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em paridade de representação com os  
empregadores em todos os órgãos e organismos,  
fundos e instituições onde seus interesses  
profissionais, sociais e previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação.  
Entidades responsáveis:  
- Associação Profissional dos Empregados Domésticos de São Paulo  
- Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santa Catarina  
XVI - Higiene e segurança no trabalho.  
Proibição de diferença de salário por trabalho  
igual inclusive nos casos de substituição ou  
sucessão do trabalhador, bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão por motivo de  
raça, cor, credo, opinião pública, militância  
sindical, nacionalidade, idade, estado civil,  
origem, deficiência física, condição social ou  
outros motivos discriminatórios.  
XVII - Proibição de exploração de trabalho do  
menor como pretexto de criação e educação, de sua  
prestação em jornada noturna aos menores de 18  
(dezoito) anos.  
XVIII - Proibição de prestação de serviços em  
atividades perigosas ou insalubres alheias à  
natureza de sua condição de empregado doméstico.  
XIX - Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico, ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre profissionais respectivos.  
XX - Não-incidência de prescrição no curso do  
contrato de trabalho, até dois anos de sua cessão.  
XXI - Seguro-desemprego até a data de retorno  
à atividade, para todo trabalhador.  
XXII - Cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado não concomitante, prestado em  
setores públicos e privados, para todos os efeitos.  
2. Insere, onde couber, na Seção II (Da  
Previdência Social), do Capítulo II (Da Seguridade  
Social), do Título IX (Da Ordem Social) os  
dispositivos que se seguem:  
V - Salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50 (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, compreendendo o  
horário das 18:00 (dezoito) às 6:00 (seis) horas,  
sendo a hora noturna de 45 minutos.  
VI - 13o. (décimo terceiro) salário com base  
na remuneração integral, pago em dezembro de cada ano.  
VII - Alimentação custeada pelo empregador  
servida no local de trabalho.  
VIII - Reajuste mensal de salários,  
remunerações e pensões pela variação do índice do  
custo de vida.  
IX - Duração máxima da jornada diária de 8  
(oito) horas - 40 (quarenta) horas semanais com  
intervalos para repouso e alimentação.  
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X - Remuneração de forma dobrada nos serviços  
extraordinários, emergenciais ou de força maior.  
XI - Repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, garantindo o repouso de pelo menos  
dois fins de semana ao mês.  
XII - Férias anuais com gozo de pelo menos 30  
(trinta) dias com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal.  
XIII - Estabilidade no serviço desde a data  
de ingresso salvo cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente.  
XIV - Fundo de garantia por tempo de serviço  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho.  
XV - Assegurado ao trabalhador o direito de  
greve, sem qualquer restrição na Legislação.  
EMENDA No.  
POPULAR  
1. Inclui, onde couber, no Capítulo II (Dos  
Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais), os seguintes dispositivos:  
"Art. - A Constituição assegura aos  
trabalhadores, independente de Lei, os seguintes  
direitos, além de outros que visem a melhoria de  
sua condição de empregado doméstico no quadro  
social, ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador:  
I - Reconhecimento de sua categoria  
Profissional pelo Ministério do Trabalho com  
acesso às disposições da Legislação Previdenciária  
e Trabalhista Consolidas.  
II - Elevação da condição de Associação  
Profissional em Sindicato de Classe com todas as  
prerrogativas que a Legislação Sindical confere,  
já que a categoria se encontra regularmente  
constituída em Associação representando interesses  
de toda categoria num determinado território e  
atende a todos os requisitos estabelecidos no art.  
515, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
III - Salário mínimo real, nacionalmente  
unificado capaz de satisfazer às necessidades  
integrais, a ser fixado pelo Congresso Nacional.  
IV - Salário Família, à razão de 20% (vinte  
por cento) do salário mínimo vigente, para filho  
ou dependente menor de 14 (quatorze) anos e ao  
cônjuge e filho-menor de 21 (vinte e um) anos,  
desde que não exerçam atividades econômicas e ao  
filho inválido de qualquer idade.  
- ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS DE UBERLÂNDIA.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:  
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida,  
de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência ao interessado.  
Brasília, 18 de agosto de 1987.  
CONSTITUINTE AFONSO ARINOS  
Presidente  
* Item V, Art. 24 do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte. 
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Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo 
tema, consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:23657 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo II do Título II:  
"Art. 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.  
Parágrafo único - A escolha da representação  
será feita diretamente pelos trabalhadores e empregadores." 
Justificativa 
O texto proposto corresponde ao art. 9º do Projeto de Constituição da Comissão da Ordem Social e 
ao disposto na letra "n" do inciso IV, do art. 17, do Projeto da Comissão de Sistematização. 
É lamentável que princípio do maior significado, como o da participação, em igualdade de 
representação com empregadores, nos órgãos da administração pública tenha sido suprimido. 
A participação faz parte de uma democracia participativa, representa a presença das forças sociais, 
na hipótese de empregados e empregadores. Injustificável a exclusão. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a participação dos trabalhadores na direção dos órgãos públicos e das empresas 
concessionárias de serviços públicos.  
Sobre a matéria já nos pronunciamos no parecer à Emenda ES29017-7, ao qual nos reportamos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluir no Título I, capítulo II, os  
seguintes artigos.  
Art. É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em igualdade de representação com  
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os empregadores, em todos os órgãos da  
administração pública, direta e indireta, bem como  
em empresas concessionárias de serviço 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.  
Artigo - 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. 
Justificativa 
O tripartismo significa, portanto, ao contrário da extinção, o fortalecimento dos organismos dedicados 
a responder às demandas das forças de trabalho e do desenvolvimento social, econômico e político 
do país. 
A ausência de representação dos trabalhadores e do Estado, de conformidade com a imposição 
estadonovista, cria dúvidas quanto à justeza da destinação do dinheiro arrecadado por essas 
entidades, privilegiando, em decorrência, apenas uma das partes integrantes do processo produtivo 
nas economias de mercado. 
Parecer:   
Como já tiveram ocasião de manifestar em parecer sobre outra emenda, os trabalhadores dispõem 
como o povo em geral, no regime democrático de vários canais de representações inclusive o Poder 
Legislativo.  
Por esses canais pode criticar e fiscalizar, que é a melhor forma de participar validamente.  
Quanto às administrações de órgãos, demandam geralmente competência técnica: aquelas 
participações, nesse caso, nem sempre seriam proveitosa.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:25673 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluir no Título II, Capítulo II, os seguintes artigos:  
Art. 9o. - 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.  
Art. 10. - 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.  
Os artigos que no substitutivo estavam  
ordenados com o 9o. e 10 passam, automaticamente,  
para 11 e 12. 
Justificativa 
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1. As entidades SESC, SESI, SENAI e SENAC, originárias do autoritarismo do Estado Novo, 
manifestam, em sua concepção e funcionamento, a subestimação dos direitos de cidadania dos 
trabalhadores. Querer, no estágio atual do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, 
preservá-las conforme o modelo inicial é reproduzir a "política social" da legislação fascista. 
2. As entidades mencionadas arrecadam um volume de recursos financeiros mais que significativo, 
superando muitas das unidades da Federação, recursos estes gerenciados, tão somente, por 
representação sindicais do empresariado. Em 1986, para exemplificar, SESC, SESI, SENAI e SENAC 
arrecadaram em torno de catorze (14) bilhões de cruzados. 
3. A contribuição compulsória emanada de decreto do poder público, não representa nenhum esforço 
de "justiça social" do empresariado, pois, na verdade, cabe à comunidade seu pagamento na medida 
em que é repassada aos preços finais dos bens e serviços. 
4. Do total da arrecadação dessas entidades, percentuais entre 3 e 6% são destinados à manutenção 
dos sindicatos patronais (confederações nacionais e Federações estaduais). 
5. No presente, o princípio que deve orientar a direção das instituições mencionadas é precisamente 
o TRIPARTISMO, conquista democrática do mundo do trabalho em escala internacional, expressa em 
vários institutos legais da OIT. 
6. A Convenção 142 da OIT, da qual o Brasil é signatário, é o diploma legal que de forma mais 
explícita consagra o princípio do tripartismo, e, recentemente, foi elevado ao patamar da ordem 
constitucional em países redemocratizados como é o caso de Portugal, da Espanha e da Grécia. 
7. Os dados econômicos e sócio-políticos da realidade brasileira diferentes do impedimento, 
recomendam que o Estado, os trabalhadores e os empresários concorram, paritariamente, para um 
melhor direcionamento das Entidades voltadas ao atendimento da orientação e formação profissional, 
da assistência social e cultural-recreativa dos trabalhadores. 
8. O tripartismo significa, portanto, ao contrário da extinção, o fortalecimento dos organismos 
dedicados a responder as demandas das forças de trabalho e do desenvolvimento social, econômico 
e político do país. 
9. A ausência da representação dos trabalhadores e do Estado, de conformidade com a imposição 
estadonovista, cria dúvidas quanto à justeza da destinação do dinheiro arrecadado por essas 
entidades. Privilegiando, em decorrência, apenas uma das partes integrantes do processo produtivo 
nas economias de mercado. 
10. O volume da arrecadação, tanto mais considerável observada a situação econômica do Brasil, 
está a exigir um nível de prestação de serviços, quantitativa e qualitativamente, muito superior 
aqueles colocados em função dos trabalhadores no momento. 
11. O império do empresariado sobre SESC, SESI, SENAI e SENAC manifesta-se, 
consubstancialmente, no modo de nomeação e utilização dos seus servidores, transformados em 
novos assalariados do patronato, quando, pelo já exposto, são, imperativamente, agentes de um 
serviço mantido e voltado para o desenvolvimento social. 
12. Sem a necessária audiência dos trabalhadores, e de suas organizações classistas esses 
Entidades continuarão, assim como hoje, atendendo às exigências conjunturais do mercado de 
trabalho, na linha dos interesses patronais, e relegando a segundo plano as reivindicações 
substantivas do objeto de sua ação - o povo trabalhador. 
Parecer:   
   A Emenda propugna pela participação dos trabalhadores na administração dos órgãos públicos e 
empresas concessionárias de serviços públicos.  
Propugna, ainda, pela administração tripartite em entidades de formação ou orientação profissional, 
dirigida aos trabalhadores.  
Em nosso Substitutivo optamos por afastar esse tipo de participação e de administração como uma 
forma não adequada.  
A população e, dentro dela, os trabalhadores, todos têm mecanismos de representação ao seu 
dispor, no regime democrático, inclusive os representantes eleitos para o Poder Legislativo.  
Pelos mecanismos de representação é que se deve exercer uma efetiva fiscalização. Mas os órgãos, 
muitos deles de acentuado caráter técnico, devem ter administrações tanto quanto possível 
tecnicamente capacitadas.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:28162 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo VIII, do Título IV:  
"Art. - 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 seja objeto de discussão e deliberação.  
Parágrafo único - A escolha da representação  
será feita diretamente pelos trabalhadores e empregadores". 
Justificativa 
A emenda reflete interesses maiores da classe trabalhadora. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a participação dos trabalhadores na direção dos órgãos públicos e das empresas 
concessionárias de serviços públicos.  
Sobre a matéria já nos proporcionamos no parecer à Emenda ES29017-7, ao qual nos reportamos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado artigo 7o.  
Sejam incluídos no Artigo 7o. referentes dos  
Direitos dos Trabalhadores, o seguintes incisos:  
I - É assegurada a participação dos  
trabalhadores 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 seja objeto de discussão e deliberação.  
II - A Escolha da representação será  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores.  
III - 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.  
Observação: Os artigos que no substitutivo  
estão ordenados como 9o. e 10, passam ,  
automaticamente, para 11 e 12. 
Justificativa 
As entidades SESC, SESI, SENAI e SENAC, originárias do autoritarismo da Estado Novo, 
manifestam, em sua concepção e funcionamento, a subestimação dos direitos de cidadania aos 
trabalhadores. Querer, no estágio atual do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira 
preservá-las conforme o modelo inicial é reproduz a "política social" da legislação fascista. 
As Entidades mencionadas arrecadam um volume de recursos financeiros mais que significativo, 
superando muitas das unidades da Federação, recursos estes gerenciados, tão somente, por 
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representações sindicais do empresariado. Em 1986, para exemplificar, SESC, SESI. SENAI e 
SENAC arrecadam em torno de (quatorze) bilhões de cruzados. 
A contribuição compulsória emanada de decreto do poder público, não representa nenhum esforço de 
"justiça social" do empresariado, pois, na verdade, cabe à comunidade seu pagamento na medida em 
que é repassada aos preços finais dos bens e serviços. 
Do total da arrecadação dessas entidades, percentuais entre 3 e 6% são destinados à manutenção 
dos sindicatos patronais (confederações nacionais e Federações estuais). 
No presente, o princípio que deve orientar a direção das instituições mencionadas é precisamente o 
tripartismo, conquista democrática do mundo do trabalho em escala internacional, expressa em vários 
institutos legais da OIT. 
A Convenção 142 da OIT, da qual o Brasil é signatário, é o diploma legal que de forma mais explícita 
consagra o princípio do tripartismo, e, recentemente, foi elevado ao patamar da ordem constitucional 
em países redemocratizados como é o caso de Portugal, da Espanha e da Grécia. 
Os dados econômicos e sócio-políticos da realidade brasileira diferentes do impedimento, 
recomendam que o Estado, os trabalhadores e os empresários concorram, paritariamente, para um 
melhor direcionamento das Entidades voltadas ao atendimento da orientação e formação profissional, 
da assistência social e cultural recreativa dos trabalhadores. 
O tripartismo significa, portanto, ao contrário da extinção, o fortalecimento dos organismos dedicados 
a responder as demandas das forças de trabalho e do desenvolvimento social, econômico e político 
do país. 
A ausência da representação dos trabalhadores e do Estado, de conformidade com a imposição 
estadonovista, cria dúvidas quanto à justeza da destinação do dinheiro arrecadado por essas 
entidades. Privilegiando, em decorrência, apenas uma das partes integrantes do processo produtivo 
nas economias de mercado. 
O volume da arrecadação, tanto mais considerável observada a situação econômica do Brasil, está a 
exigir um nível de prestação de serviços, quantitativa e qualitativamente, muito superior aqueles 
colocados em função dos trabalhadores no momento. 
O império do empresariado sobre SESC, SESI, SENAI e SENAC manifesta-se, consubstancialmente, 
no modo de nomeação e utilização dos seus servidores, transformados em novos assalariados do 
patronato, quando, pelo já exposto, são, imperativamente, agentes de um serviço mantido e voltado 
para o desenvolvimento social. 
Sem a necessária audiência dos trabalhadores, e de suas organizações classistas essas Entidades 
continuarão, assim como hoje, atendendo às exigências conjunturais do mercado de trabalho, na 
linha dos interesses patronais, e relegando a segundo plano as reivindicações substantivas do objeto 
de sua ação - o povo trabalhador. 
Parecer:   
   A Emenda propugna a participação dos trabalhadores na administração dos órgãos públicos e 
empresas concessionárias de serviços públicos.  
Defende, ainda, a administração tripartite em entidades de formação ou orientação profissional, 
dirigida aos trabalhadores.  
Em nosso Substitutivo, optamos por afastar esse tipo de participação e de administração como uma 
forma não adequada.  
A população e, dentro dela, os trabalhadores, todos têm mecanismos de representação ao seu 
dispor, no regime democrático, inclusive os representantes eleitos para o Poder Legislativo.  
Pelos mecanismos de representação é que se deve exercer uma efetiva fiscalização. Mas os órgãos, 
muitos deles de acentuado caráter técnico, devem ter administrações tanto quanto possível 
tecnicamente capacitadas.  
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  
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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  
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  
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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:32154 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no Título II, Capítulo II, os artigos  
seguintes, onde couberem:  
9o. - 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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10. - 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.  
OBSERVAÇÃO: os artigos que no substitutivo  
estavam ordenados coo 9o. e 10., passam,  
automaticamente, para 11 e 12. 
Justificativa 
1. As entidades SESC, SESI, SENAI e SENAC, originárias do autoritarismo do Estado Novo, 
manifestam, em sua concepção e funcionamento, a subestimação dos direitos de cidadania dos 
trabalhadores. Querer, no estágio atual do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, 
preservá-las conforme o modelo inicial é reproduzir a "política social" da legislação fascista. 
2. As entidades mencionadas arrecadam um volume de recursos financeiros mais que significativo, 
superando muitas das unidades da Federação, recursos estes gerenciados, tão somente, por 
representação sindicais do empresariado. Em 1986, para exemplificar, SESC, SESI, SENAI e SENAC 
arrecadaram em torno de catorze (14) bilhões de cruzados. 
3. A contribuição compulsória emanada de decreto do poder público, não representa nenhum esforço 
de "justiça social" do empresariado, pois, na verdade, cabe à comunidade seu pagamento na medida 
em que é repassada aos preços finais dos bens e serviços. 
4. Do total da arrecadação dessas entidades, percentuais entre 3 e 6% são destinados à manutenção 
dos sindicatos patronais (confederações nacionais e Federações estuais). 
5. No presente, o princípio que deve orientar a direção das instituições mencionadas é precisamente 
o TRIPARTISMO, conquista democrática do mundo do trabalho em escala internacional, expressa em 
vários institutos legais da OIT. 
6. A Convenção 142 da OIT, da qual o Brasil é signatário, é o diploma legal que de forma mais 
explícita consagra o princípio do tripartismo, e, recentemente, foi elevado ao patamar da ordem 
constitucional em países redemocratizados como é o caso de Portugal, da Espanha e da Grécia. 
7. Os dados econômicos e sócio-políticos da realidade brasileira diferentes do impedimento, 
recomendam que o Estado, os trabalhadores e os empresários concorram, paritariamente, para um 
melhor direcionamento das Entidades voltadas ao atendimento da orientação e formação profissional, 
da assistência social e cultural-recreativa dos trabalhadores. 
8. O tripartismo significa, portanto, ao contrário da extinção, o fortalecimento dos organismos 
dedicados a responder as demandas das forças de trabalho e do desenvolvimento social, econômico 
e político do país. 
9. A ausência da representação dos trabalhadores e do Estado, de conformidade com a imposição 
estadonovista, cria dúvidas quanto à justeza da destinação do dinheiro arrecadado por essas 
entidades. Privilegiando, em decorrência, apenas uma das partes integrantes do processo produtivo 
nas economias de mercado. 
10. O volume da arrecadação, tanto mais considerável observada a situação econômica do Brasil, 
está a exigir um nível de prestação de serviços, quantitativa e qualitativamente, muito superior 
aqueles colocados em função dos trabalhadores no momento. 
11. O império do empresariado sobre SESC, SESI, SENAI e SENAC manifesta-se, 
consubstancialmente, no modo de nomeação e utilização dos seus servidores, transformados em 
novos assalariados do patronato, quando, pelo já exposto, são, imperativamente, agentes de um 
serviço mantido e voltado para o desenvolvimento social. 
12. Sem a necessária audiência dos trabalhadores, e de suas organizações classistas essas 
Entidades continuarão, assim como hoje, atendendo às exigências conjunturais do mercado de 
trabalho, na linha dos interesses patronais, e relegando a segundo plano as reivindicações 
substantivas do objeto de sua ação - o povo trabalhador. 
Parecer:   
   A Emenda propugna pela participação dos trabalhadores na administração dos órgãos públicos e 
empresas concessionárias de serviços públicos.  
Propugna, ainda, pela administração tripartite em entidades de formação ou orientação profissional, 
dirigidas aos trabalhadores.  
Em nosso Substitutivo optamos por afastar esse tipo de participação e de administração como uma 
forma não adequada.  
A população e, dentro dela, os trabalhadores, todos têm mecanismos de representação ao seu 
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dispor, no regime democrático, inclusive os representantes eleitos para o Poder Legislativo.  
Pelos mecanismos de representação é que se deve exercer uma efetiva fiscalização. Mas os órgãos, 
muitos deles de acentuado caráter técnico, devem ter administrações tanto quanto possível 
tecnicamente capacitadas.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:33357 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título II, Capítulo II  
Inclua-se onde couber os seguintes  
dispositivos, estabelecendo-se nova numeração.  
Art. - 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.  
§ 1o. - A escolha da representação será feita  
diretamente pelos trabalhadores e empregadores.  
§ 2o. - 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. 
Justificativa 
O princípio básico pelo qual se justifica a apresentação desta emenda é assegurar a participação dos 
trabalhadores em todos os órgãos da administração pública. 
Os dados econômicos e sócio-políticos da realidade brasileira diferentes do impedimento, 
recomendam que o Estado, os trabalhadores e os empresários concorram, paritariamente, para um 
melhor direcionamento das Entidades voltadas ao atendimento da orientação e formação profissional, 
da assistência social e cultural-recreativa dos trabalhadores. 
A Convenção 142 da OIT, da qual o Brasil é signatário, é o diploma legal que de forma mais explícita 
consagra o princípio do tripartismo, e, recentemente, foi elevado ao patamar da ordem constitucional 
em países redemocratizados como é o caso de Portugal, da Espanha e da Grécia. 
O tripartismo significa, portanto, ao contrário da extinção, o fortalecimento dos organismos dedicados 
a responder as demandas das forças de trabalho e do desenvolvimento social, econômico e político 
do país. 
Sem a necessária audiência dos trabalhadores, e de suas organizações classistas essas Entidades 
continuarão, assim como hoje, atendendo às exigências conjunturais do mercado de trabalho, na 
linha dos interesses patronais, e relegando a segundo plano as reivindicações substantivas do objeto 
de sua ação - o povo trabalhador. 
Parecer:   
   A Emenda propugna pela participação dos trabalhadores na administração dos órgãos públicos e 
empresas concessionárias de serviços públicos.  
Defende, ainda, a administração tripartite em entidades de formação ou orientação profissional, 
dirigida aos trabalhadores.  
Em nosso Substitutivo optamos por afastar esse tipo de participação e de administração como uma 
forma não adequada.  
A população e, dentro dela, os trabalhadores, todos têm mecanismos de representação ao seu 
dispor, no regime democrático, inclusive os representantes eleitos para o Poder Legislativo.  
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Pelos mecanismos de representação é que se deve exercer uma efetiva fiscalização. Mas os órgãos, 
muitos deles de acentuado caráter técnico, devem ter administrações tanto quanto possível 
tecnicamente capacitadas.  
Somos 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  
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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 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 passe desapercebido das novas diretrizes constitucionais. 
Parecer:   
 Vide parecer à emenda no. ES320718. 
   
   EMENDA:34286 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo II, do Título II  
"Art. 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,  
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onde seus interesses profissionais, sociais e  
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.  
Parágrafo Único - A escolha da representação  
será feita diretamente pelos trabalhadores e empregadores". 
Justificativa 
O texto proposto corresponde ao art. 9º do Projeto de Constituição da Comissão da Ordem Social e 
ao disposto na letra "n" do inciso IV, do art. 17, do Projeto da Comissão de Sistematização. 
É lamentável que princípio do maior significado, como o da participação, em igualdade de 
representação com empregadores, nos órgãos da administração pública tenha sido suprimido. 
A participação faz parte de uma democracia participativa, representa a presença das forças sociais, 
na hipótese de empregados e empregadores. Injustificável a exclusão. 
ASSINATURAS DE APOIO A EMENDA ABAIXO TRANSCRITA, AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, 
SUBSTITUITVO DO RELATOR. 
Parecer:   
   A Emenda propugna pela participação dos trabalhadores na administração dos órgãos públicos e 
empresas concessionárias de serviços públicos.  
Defende, ainda, a administração tripartite em entidades de formação ou orientação profissional, 
dirigida aos trabalhadores.  
Em nosso Substitutivo optamos por afastar esse tipo de participação e de administração como uma 
forma não adequada.  
A população e, dentro dela, os trabalhadores, todos têm mecanismos de representação ao seu 
dispor, no regime democrático, inclusive os representantes eleitos para o Poder Legislativo.  
Pelos mecanismos de representação é que se deve exercer uma efetiva fiscalização. Mas os órgãos, 
muitos deles de acentuado caráter técnico, devem ter administrações tanto quanto possível 
tecnicamente capacitadas.  
Somos pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00786 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 12, do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, o  
seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único - A participação dos  
trabalhadores, empregadores e governo será  
paritária, sendo os representantes dos  
trabalhadores e empregadores eleitos por seus  
órgãos de classe." 
Justificativa 
A emenda ora proposta, complementa o artigo 12, estabelecendo as condições de como serão 
indicados os representantes dos empregados, dos empregadores e do Governo. 
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do parecer à Emenda coletiva nº 2p02038-1 
 
 
   EMENDA:01158 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
Dê-se ao artigo 12 e seus parágrafos a seguinte redação:  
Título II  
Dos Direitos e Garantias Fundamentais  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais.  
Art. 12. A gestão dos órgãos de Previdência e  
dos recursos arrecadados pelo Poder Público, com  
base na contribuição dos empregados e das  
empresas, inclusive o Fundo de Garantia por Tempo  
de Serviço, o Finsocial e o PIS/PASEP, caberá,  
exclusivamente, a colegiados com participação  
paritária dos trabalhadores, empresários e  
Governo, nos termos da lei.  
§ 1o. Aos órgãos gestores das entidades e  
instituições previdenciárias cabe, sem qualquer  
interferência do Poder Público, a definição das  
contribuições de custeio e dos respectivos planos  
de benefícios.  
§ 2o. A contribuição do Poder Público não  
será nunca inferior à metade da parcela com que,  
para o fim de custeio, contribuírem conjuntamente  
os trabalhadores e as empresas. 
Justificativa 
A Previdência Social tem sido, desde a sua instituição, objeto de manipulação política, em diferentes 
graus. A coletividade tem a obrigação de contribuir para a sua manutenção, como um encargo 
coletivo e como um princípio de justiça social. Mas isto não dá direito ao Estado de usá-la para os 
seus próprios fins. Por isso mesmo, é indispensável que o dinheiro da Previdência e das instituições 
previdenciárias seja, no mínimo, gerido e administrado paritariamente pelos contribuintes. 
Neste sentido, a emenda determina que todos os órgãos da Previdência sejam coletivamente geridos 
através de representação paritária entre empregados, empregadores e um representante do 
Governo, cuja ação deve ser apenas mediadora, normativa e fiscalizadora. 
Adotado esse princípio, o custeio e o plano de benefícios devem ser definidos, não pela lei, 
aleatoriamente, nem pelos interesses políticos e partidários, mas, sim, por seus próprios gestores. 
Por isso a emenda prevê que a contribuição da coletividade, representada pelo Estado, será também 
paritária, ou seja, igual à metade do que conjuntamente contribuírem empregados e empregadores. 
Idêntico princípio deve ser aplicado na administração dos recursos dos trabalhadores e das 
empresas, como acorre com o FINSOCIAL, o FGTS e o PIS/PASEP. É um absurdo que recursos 
como o do FINSOCIAL, contribuição das empresas e dos consumidores, possam servir para financiar 
alguns privilegiados, em vez de serem aplicados segundo os interesses dos próprios contribuintes. 
Os privilégios são incompatíveis com o regime liberal e com o sistema democrático. 
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda No. 2p02038-1 
 
 
   EMENDA:02038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
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Texto:   
   TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
[...] 
CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 
[...] 
Art. 12. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos dos 
serviços públicos para os quais contribuam diretamente e onde seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 
[...] 

Assinaturas  

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

47. Osmundo Rebouças 
48. José Dutra 
49. Sadie Hauauche 
50. Ezio Ferreira 
51. Carrel Benevides 
52. Paulo Marques 
53. Joaquim Sucena 
54. Rita Furtado 
55. Jairo Azi 
56. Fábio Raunheitti 
57. Feres Nader 
58. Eduardo Moreira 
59. Manoel Ribeiro 
60. Jesus Tajra 
61. José Lourenço 
62. Luis Eduardo 
63. Eraldo Tinoco 
64. Benito Gama 
65. Jorge Viana 
66. Ângelo Magalhães 
67. Leur Lomanto 
68. Jonival Lucas 
69. Sérgio Britto 
70. Waldeck Ornelas 
71. Francisco Benjamim 
72. Etevaldo Nogueira 
73. João Alves 
74. Francisco Diógenes 
75. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
76. Jairo Carneiro 
77. Paulo Marques 
78. Denisar Arneiro 
79. Jorge Leite 
80. Aloísio Teixeira 
81. Roberto Augusto 
82. Messias Soares 
83. Dalton Canabrava 
84. Carlos Sant’Anna 
85. Gilson Machado 
86. Nabor Júnior 
87. Geraldo Fleming 
88. Osvaldo Sobrinho 
89. Osvaldo Coelho 
90. Hilário Braun 
91. Edivaldo Motta 

92. Paulo Zarzur 
93. Nilson Gibson 
94. Narciso Mendes 
95. Marcos Lima 
96. Ubiratan Aguiar 
97. Carlos de Carli 
98. Chagas Duarte 
99. Marluce Pinto 
100. Ottomar Pinto 
101. Vieira da Silva 
102. Olavo Pires 
103. Arolde de Oliveira 
104. Rubem Medina 
105. Francisco Sales 
106. Assis Canuto 
107. Chagas Neto 
108. José Viana 
109. Lael Varella 
110. Asdrubal Bentes 
111. Jorge Arbage 
112. Jarbas Passarinho 
113. Gerson Peres 
114. Carlos Vinagre 
115. Fernando Velasco 
116. Arnaldo Moraes 
117. Fausto Fernandes 
118. Domingos Juvenil 
119. Telmo Kiest 
120. Darcy Pozza 
121. Arnaldo Prieto 
122. Oswald Bender 
123. Adylson Motta 
124. Hilário Braun 
125. Paulo Hincarone 
126. Adroaldo Streck 
127. Victor Facionni 
128. Luiz Roberto Ponte 
129. João de Deus Antunes 
130. Enoc Vieira 
131. Joaquim Haickel 
132. Edson Lobão 
133. Victor Trovão 
134. Onofre Corrêa  
135. Alberico Filho 
136. Costa Ferreira 
137. Eliezer Moreira 
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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 
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 
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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 a 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: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 
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 a 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. 
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Parecer:   
 Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. E antecipo que votarei pela 
aprovação, com ressalva das eventuais destaques pedidos.  
Pela aprovação parcial. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59 e 60. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 6º, §§ 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 45, 50, 51, 52 e seus incisos, 53 e 55. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 7º; Art. 8º, incisos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII: §§ 1º, 2º, 3º , 4º; Art. 9º e seu Parágrafo único: Art. 10, "caput", §§ 1º, 2º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 9º; Parágrafo único do Art. 11. 
PELA REJEIÇÃO: Incisos I, V, X, XIV e XXIX do Art. 8º ; § 5º do art. 8º ; §§ 3º e 4º do Art. 10, "caput" do Art. 11; Art. 
12. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 13 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c": inciso II ("caput") e alínea "a"; §§ 1º, 2º, 3º , 4º (e 
incisos I e II); Art. 14. 
PELA REJEIÇÃO: Alínea "b", inciso II, do Art. 13; inciso III do § 4º, do Art. 13. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 15 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, e seus incisos I a IV, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11; Art. 16 ("caput"), 
incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 9º, do Art. 15; Art. 17. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 18 ("caput"), incisos I a IV, §§ 1º, 3º, 4º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 18. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:01411 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCO MACIEL (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir, no artigo 10, as expressões  
"colegiados dos" e "públicos". 
Justificativa 
O dispositivo é excessivamente restritivo, porquanto assegura a participação apenas nos órgãos colegiados. 
Isto significa que nem trabalhadores nem empregadores terão participação efetiva, por exemplo, na 
administração da Previdência, e outros órgãos administrativos. 
Parecer:   
 Objetiva a emenda estender o alcance do direito de participação de trabalhadores e empregadores a todos 
os órgãos, públicos ou privados, eliminando a restrição proposta no artigo 10.  
A supressão pretendida descaracteriza o sentido da matéria, pois apenas os órgãos públicos podem impor 
obrigações de natureza social e fiscal, o que não acontece com as empresas privadas. 
   
   EMENDA:01539 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PSDB/AL) 
Texto:   
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 Suprima-se a seguinte expressão do Art. 10,  
Capítulo II, do Título II do Projeto de Constituição (B):  
"dos órgãos públicos" 
Justificativa 
Tal como redigido, o artigo assegura a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 
órgãos públicos onde seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação.  
Com a supressão em tela, pretende-se estender o alcance do direito para além dos colegiados dos órgãos 
públicos, abrangendo também aqueles de empresas mistas, privadas, etc.  
Parecer:   
 Objetiva a emenda estender o alcance do direito de participação de trabalhadores e empregadores a todos 
os órgãos, públicos ou privados, eliminando a restrição proposta no artigo 10.  
A supressão pretendida descaracteriza o sentido da matéria, pois apenas os órgãos públicos podem impor 
obrigações de natureza social e fiscal, o que não acontece com as empresas privadas. 
   
   EMENDA:01649 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
 Suprima-se, no artigo 10, as expressões:  
"Colegiados dos... públicos". 
Justificativa 
A participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos onde seus interesses 
profissionais sejam objeto de discussão e deliberação é importante, seja órgão do serviço público ou não. 
Não há porque limitar essa participação aos órgãos públicos. 
Parecer:   
 Objetiva a emenda estender o alcance do direito de participação de trabalhadores e empregadores a todos 
os órgãos, públicos ou privados, eliminando a restrição proposta no artigo 10.  
A supressão pretendida descaracteriza o sentido da matéria, pois apenas os órgãos públicos podem impor 
obrigações de natureza social e fiscal, o que não acontece com as empresas privadas. 
   
   EMENDA:01767 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se no Artigo 10 as expressões seguintes:  
"públicos"... e "profissionais ou previdenciários". 
Justificativa 
Não há porque restringir-se a participação das categorias, patrões e empregados a determinados tipos de 
órgãos, excluindo-as de outros onde os seus legítimos interesses sejam objetos de discussão e deliberação. 
Parecer:   
 Objetiva a emenda estender o alcance do direito de participação de trabalhadores e empregadores a todos 
os órgãos, públicos ou privados, eliminando a restrição proposta no artigo 10.  
A supressão pretendida descaracteriza o sentido da matéria, pois apenas os órgãos públicos podem impor 
obrigações de natureza social e fiscal, o que não acontece com as empresas privadas. 
   
   EMENDA:01825 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PSDB/PR) 
Texto:   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 62  

 

 Suprima-se, no art. 10, as expressões:  
"colegiados dos "..."públicos", ficando assim  
redigido o artigo.  
"Art. 10 - É assegurada a participação dos  
trabalhadores e empregados nos órgãos onde seus  
interesses profissionais ou previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação". 
Justificativa 
Não há razão para que a participação dos trabalhadores seja feita apenas nos colegiados de órgãos públicos. 
Parecer:   
 Objetiva a emenda estender o alcance do direito de participação de trabalhadores e empregadores a todos 
os órgãos, públicos ou privados, eliminando a restrição proposta no artigo 10.  
A supressão pretendida descaracteriza o sentido da matéria, pois apenas os órgãos públicos podem impor 
obrigações de natureza social e fiscal, o que não acontece com as empresas privadas. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00730 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "públicos onde" por  
"públicos nos quais". 
Justificativa 
"Onde" se refere a lugar. 
 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 10 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


