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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. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz 
do trabalho, que a presidirá, e dois juízes classistas temporários, 
representantes dos empregados e dos empregadores. 
 

      Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e 
Julgamento serão nomeados pelo Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, na forma da lei, permitida uma recondução. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:04578 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA CRIADA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO EM TODOS OS  
MUNICÍPIOS DO PAÍS; QUE SE ASSEGURE À JUSTIÇA DO TRABALHO, PODER  
NORMATIVO, AMPLO E IRRESTRITO, PARA FIXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO E  
CONDIÇÕES DE TRABALHO, ATRAVÉS DE SENTENÇAS NORMATIVAS. 
   
   SUGESTÃO:08166 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES O DIREITO À REPRESENTAÇÃO  
CLASSISTA NAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DA JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:08513 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 

                                                      
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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Texto:   

   SUGERE SEJA FIXADO O NÚMERO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E  
INSTITUÍDAS AS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:09019 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A NOMEAÇÃO DE VOGAIS DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E  
JULGAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:09059 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JUNTAS DE  
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 3ª reunião ordinária e na 4ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário 
e do Ministério Público as notas taquigráficas das audiências públicas realizadas, respectivamente, 
em 14/4/1987 e 24/4/1987 sobre Justiça do Trabalho, e sobre Justiça Trabalhista.  
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3c 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 35 - São órgãos da Justiça do Trabalho: 

[...] 

§ 7º - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento os representantes classistas serão 

eleitos pelos associados dos Sindicatos de empregados e empregadores, com sede 

nos juízos sobre os quais as Juntas exercerão sua competência territorial. 

[..] 

 

Consulte, na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132, a 

partir da p. 3.  

Disponíveis em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c 

 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  

[...] 

§ 4º - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compostas por um juiz do 

Trabalho, que as presidirá, e por dois juízes classistas temporários, representantes 

dos empregados e dos empregadores, respectivamente, permitida duas 

reconduções. 

[...] 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 116 - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compostas por um juiz do 

trabalho, que as presidirá, e por dois juízes classistas temporários, representantes 

dos empregados e dos empregadores, respectivamente.  

Parágrafo único - Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, 

eleitos por um colégio eleitoral constituído pelas diretorias dos sindicatos de 

empregados e empregadores, com sede nos Juízos sobre os quais as Juntas 

exercem sua competência territorial, serão nomeados pelo Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte de 8/8/1987, Supl., a partir da p. 2.  

Durante a votação, foi destacada e aprovada a Emenda 00104, p. 33.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 219 - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compostas por um juiz do 

trabalho, que as presidirá, e por dois juízes classistas temporários, representantes 

dos empregados e dos empregadores, respectivamente.  

Parágrafo único - Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, 

eleitos pelo voto direto dos associados do sindicato, com sede nos Juízos sobre os 

quais as Juntas exercem sua competência territorial, serão nomeados pelo 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 215 - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compostas por um juiz do 

trabalho, que as presidirá, e por dois juízes classistas temporários, representantes 

dos empregados e dos empregadores, respectivamente.  

Parágrafo único - Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, 

eleitos pelo voto direto dos associados do sindicato, com sede nos Juízos sobre os 

quais as Juntas exercem sua competência territorial, serão nomeados pelo 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 160 - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compostas por um juiz do 

trabalho, que as presidirá, e por dois juízes classistas temporários, representantes 

dos empregados e dos empregadores, respectivamente.  

§ 1º - Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, eleitos pelo voto 

direto dos associados do sindicato, com sede nos Juízos sobre os quais as Juntas 

exercem sua competência territorial, serão nomeados pelo Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho.  

§ 2º - Os juízes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes e mandatos de 

três anos, permitida uma recondução. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 8  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 134 - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão compostas por um juiz do 

trabalho, que as presidirá, e por dois juízes classistas temporários, representantes 

dos empregados e dos empregadores, respectivamente.  

§ 1º - Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, eleitos pelo voto 

direto dos associados do sindicato, com sede nos Juízos sobre os quais as Juntas 

exercem sua competência territorial, serão nomeados pelo Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho.  

§ 2º - Os juízes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes e mandatos de 

três anos, permitida uma recondução. 
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 139. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta por um juiz do trabalho, 

que a presidirá, e por dois juízes classistas temporários, representantes dos 

empregados e dos empregadores.  

Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, eleitos 

pelo voto direto dos associados do sindicato com sede nos Juízos sobre os quais as 

Juntas exercem sua competência territorial, serão nomeados pelo Presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, art. 137. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque para substituição do parágrafo único do art. 137 da 

Emenda do Centrão pelo texto do Projeto A. O destaque foi rejeitado. 

Requerimento de destaque da Emenda nº 00792. A emenda foi rejeitada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 08/04/1988, a partir da 

p. 9165. 

 

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

2º) 

Art. 122. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz do trabalho, 

que a presidirá, e dois juízes classistas temporários, representantes dos empregados 

e dos empregadores.  

Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento serão 

nomeados pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na forma da lei, 

permitida uma recondução. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimento de destaque para a Emenda nº 1207. A Emenda foi retirada pelo Autor. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 26/08/1988, a partir da 

p. 13218. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz do trabalho, 

que a presidirá, e dois juízes classistas temporários, representantes dos empregados 

e dos empregadores.  

Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento serão 

nomeados pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na forma da lei, 

permitida uma recondução. 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/221anc08abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/299anc26ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutida a substituição do termo “empregados” por 

“trabalhadores”. Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

23/9/1988, Supl. B, p. 149 e 152. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será composta de um juiz do 

trabalho, que a presidirá, e dois juízes classistas temporários, representantes dos 

empregados e dos empregadores.  

Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento 

serão nomeados pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na forma da 

lei, permitida uma recondução. 

  

 

 
  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00074 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 32 e seus parágrafos do  
Anteprojeto da Comissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público pelo seguinte:  
"Art. 32 São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á  
de dezessete Ministros dos quais  
a) Onze togados e vitalícios, sendo sete  
entre magistrados da Justiça do Trabalho;  
b) dois entre advogados no efetivo exercício  
da profissão;  
c) dois entre membros do Ministério Público;  
d) seis classistas, temporários, em  
representação paritária de trabalhadores e  
empregadores.  
§ 2o. Os membros do Tribunal Superior do  
Trabalho serão nomeados:  
a) Os magistrados, pelo Presidente da  
República, com aprovação do Congresso Nacional,  
entre os escolhidos em lista tríplice elaborada  
pelo Tribunal Superior de Justiça;  
b) os advogados, por eleição procedida pelo  
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
por colégio eleitorais compostos por federações  
nacionais de trabalhadores e de empregadores, por  
período de 03 (três) anos, permitida uma reeleição  
por igual período.  
§ 3o. A lei fixará o número dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e respectivas sedes e  
instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento,  
podendo, nas comarcas onde não forem constituídas,  
atribuir sua competência aos Juízes de direito;  
§ 4o. A lei, observado o disposto no § 1o.,  
disporá sobre a constituição, investidura,  
jurisdição, competência, garantias e condições de  
exercício de seus órgãos e membros, assegurada a  
paridade de representação de empregadores e  
empregados e obedecidos os demais preceitos desta  
Constituição;  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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§ 5o. Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de dois terços de juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários, entre os juízes togados, a  
participação de advogados e membros do Ministério  
Público da Justiça do Trabalho, nas proporções  
estabelecidas no § 1o.;  
§ 6o. Os representantes de empregados e  
empregadores, os advogados e os membros do  
Ministério Público a que se refere o parágrafo  
anterior, serão eleitos:  
a) os classistas, por colégios eleitorais  
compostos pelas federações de trabalhadores e  
empregadores, com sedes na respectiva Região;  
b) os advogados nas Secções da Ordem dos  
Advogados do Brasil, da Região;  
c) os membros do Ministério Público, pelos  
membros das procuradorias regionais do trabalho.  
§ 7o. Nas Juntas de Conciliação e Julgamento  

os representantes classistas serão eleitos por  
colégios eleitorais, compostos pelos sindicatos de  
empregados e empregadores, com sede nas comarcas  
sobre as quais as Juntas exerçam sua competência  
territorial. 
Justificativa: 

A democracia pressupõe caminhos abertos à organização de grupos, em busca de um condicionamento social 
digno e justo. Todos os brasileiros estão neste momento com firme esperança de que os novos postulados 
constitucionais venham com vigor, proporcionar essa condição.  
As agremiações classistas, incluindo os sindicatos de trabalhadores e de empregados poderão desempenhar, a 
exemplo do que já acontece em alguns setores da comunidade, papel relevante, contribuindo para o 
aperfeiçoamento da democracia no Brasil. 
Os sindicatos, que se constituem numa projeção especial de caráter jurídico-social, são elementos de equilíbrio 
nas relações capital, trabalho e governo, na medida em que representam não a soma dos interesses individuais 
dos componentes da categoria, mas a média ou um denominador comum, que supera as individualidades, 
objetivando atender à necessidade coletiva.  
Desta forma, tem sido eficiente a participação dos representantes das entidades sindicais perante a Justiça do 
Trabalho, já com meio século de existência, instituída que foi quando da implantação das Juntas ou Comissões 
tripartites, em 1932. 
A Justiça do Trabalho tem julgado, de forma eficiente, os conflitos entre capital e trabalho, contando com a 
participação dos representantes de trabalhadores e de empregadores, os quais são intérpretes não de interesses 
individuais, mas da média desses interesses, e, conhecendo profundamente os anseios e aspirações das suas 
bases, levam para o mundo complexo do processo a sua vivência e experiência, contribuindo para o verdadeiro 
alcance social das leis, na sua aplicação, o que é indispensável ao julgamento com equilíbrio e justiça. 
Torna-se, pois, indispensável a continuidade dessa representação, considerando que a sua ausência colocaria 
essa justiça especializada em igualdade com a justiça comum, podendo retirar-lhe a eficiência que tem 
contribuído de forma efetiva com a conservação da paz social no País.  
Está comprovada a eficiência do sistema atual com espeito à participação dos representantes sindicais, 
carecendo, no entanto, de tornar mais democrática e eficaz a forma de designação desses representantes, uma 
vez que, através de listas tríplices, submetidas à autoridade para a escolha, a designação mina a liberdade dos 
trabalhadores e dos empregadores de diretamente elegerem os seus representantes. O mesmo ocorre em 
relação aos advogados e aos membros do Ministério Público.  
Por esta razão, torna-se necessário possibilitar que através de colégios eleitorais, por eleição livre e direta os 
representantes obtenham suas designações.  
A proposta que ora se apresenta tem como finalidade buscar o aperfeiçoamento da instituição, considerando que 
o procedimento para a seleção proposta possibilitaria aos representantes total dependência no exercício das 
funções, face à sua ligação unicamente com a origem – que são os representados, seus eleitores.  
 
   
   EMENDA:00097 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   

   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:  
"Art. 32. Os órgãos da Justiça do Trabalho são os seguintes:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho e  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho será  
composto de, no mínimo, 25 (vinte e cinco)  
Ministros, nomeados pelo Presidente da República:  
a) 1/5 (um quinto, pelo menos, dentre  
advogados, no efetivo exercício da profissão e  
notório saber jurídico especializado, e membros do  
Ministério Público do Trabalho, depois de aprovada  
a escolha pelo Senado Federal;  
b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais  
Regionais do Trabalho, indicados em lista tríplice  
organizada pelo Tribunal.  
§ 2o. Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de; no mínimo 7 (sete) e no máximo  
15 (quinze) juízes, nomeados pelo Presidente da  
República:  
a) 1/5 (um quinto, dentre advogados e membros  
do Ministério Público do trabalho, com os  
requisitos do § 1o. deste artigo;  
b) os demais, por promoção de juízes do  
Trabalho, por antiguidade e por merecimento,  
alternadamente.  
§ 3o. A lei fixará o número dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e de seus juízes,  
respectivas sedes, e instituirá as Juntas de  
Conciliação de Julgamento, podendo, nas comarcas  
onde não forem instituídas, atribuir sua  
jurisdição aos juízes de direito.  
§ 4o. As Juntas de Conciliação e Julgamento  

serão compostas por 1 (um) Juiz do Trabalho, que a  
presidirá, e por 2 (dois) Juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores, respectivamente, permitida uma única  
recondução.  
§ 5o. Os órgãos da Justiça do Trabalho  
deverão, nos casos previstos em lei, e poderão, em  
qualquer caso, solicitar concurso de  
representantes sindicais das categorias a que  
pertençam as partes, nos dissídios individuais ou  
coletivos, os quais funcionarão como assessores na  
discussão e instrução da causa."  
Disposição Transitória  
"Art. Ficam extintos os mandatos dos atuais  
Ministros Classistas do Tribunal Superior do  
Trabalho e dos atuais Juízes Classistas dos  
Tribunais Regionais do Trabalho".  
Justificativa:   

Dentre as reformas que se aguardam no Poder Judiciário considero da maior importância o aprimoramento da 
que trata das relações entre empregados e empregadores, conciliando e julgando dissídios individuais e 
coletivos. Se vivemos numa época de instabilidade nestas relações, buscando  
um pacto social que retarda, mais se faz necessário dotar a justiça do trabalho de condições para assegurar a 
pronta solução de conflitos, evitando greves ou resolvendo-as, com a brevidade necessária para resguardar as 
fontes de produção.  
A proposta adota o estudo feito pela comissão Arinos, onde relatou a matéria um dos nossos juristas mais 
festejados,  mestre do direito do trabalho, o conspícuo Prof. Evaristo de Morais Filho.  
Considerando a sobrecarga de processos no Tribunal Superior do Trabalho, se aumenta o número atual de 17 
(dezessete) para, no mínimo, 25 (vinte e cinco) Ministros.  
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Suprime-se a representação classista nos Tribunais (Regionais e Superior), eis que estes examinam matéria de 
alta indagação jurídica, exigindo correspondente especialização técnica.  
Mantida a representação classista na primeira instância, quando é colhida e formada a prova, não há prejuízo 
para os representados que, ao contrário, se beneficiam de soluções mais adequadas, nas instâncias recursais.  
A regionalização dos Tribunais de segunda instância, permitindo a criação de mais de um no mesmo Estado, 
como já ocorre em São Paulo, aconselha a que exista maior número de Tribunais em lugar de elevar 
demasiadamente o número de juízes dos localizados nas capitais. 
Assim, o § 2o., do art. 32, propõe que os TRT sejam compostos de 7 (sete) a 15 (quinze) juízes, quando o 
número atual é de oito a dezessete juízes, incluindo os classistas.   
No § 3o., do mesmo artigo, se mantém o texto atual (art. 141, 2o.) no que concerne à competência da justiça 
comum dos Estados, para permitir que julgue feitos trabalhistas, onde não exista junta de conciliação e 
julgamento.  
No § 4o. é estabelecido que só poderá haver uma recondução de representantes classistas nas juntas, evitando 
manobras que transformam funções temporárias em permanente, permitindo saudável renovação e maior 
oportunidade aos membros das categorias representadas.  
O § 5o. inova quando prevê a convocação, pela justiça do Trabalho, de representantes das partes em litígio, que 
funcionarão como assessores na instrução e discussão da causa. Assim não se poderá alegar que a eliminação 
dos juízes classistas impede a presença de lideranças sindicais nos julgamentos  
A extinção dos mandatos dos representantes classista nos tribunais do Trabalho deve ser declarada em 
disposição transitória.  
 
   
   EMENDA:00098 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   No anteprojeto apresentado pelo Relator da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, dê-se ao art. 32 a seguinte redação:  
"Art. 32. São Órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento;  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á  
de 13 ministros titulares e 13 suplentes, com  
mandato de 4 anos cada, permitida a recondução; sendo:  
a) 3 escolhidos pelos juízes oriundos das  
Juntas de Conciliação e julgamento, JCJ, membros  
nos Tribunais Regionais do Trabalho, através de eleição;  
b) 6 da classe dos empregados e empregadores,  
escolhidos por eleição de suas respectivas confederações;  
c) 2 representantes dos advogados, escolhidos  
em eleição nacional pelo Conselho Federal da OAB;  
d) 2 representantes do Ministério público do  
Trabalho, escolhidos por eleição nacional;  
e) a nomeação será por ato do Presidente da República.  
§ 2o. O Tribunal Regional do Trabalho, TRT,  
de cada região, compor-se-á de 16 titulares e 16  
suplentes com mandato de 4 anos cada, permitida a  
recondução, sendo:  
a) 4 escolhidos pelos juízes através de  
eleição entre os Presidentes das Juntas de  
Conciliação e Julgamento da jurisdição do  
respectivo Tribunal;  
b) 8 da classe dos empregados e dos  
empregadores, escolhidos por eleição através das  
respectivas Federações sediadas na jurisdição do  
Tribunal;  
c) 2 representantes de advogados, escolhidos  
por eleição promovida pela secção da OAB, na  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 12  
 

 

jurisdição do Tribunal.  
d) 2 representantes do Ministério Público do  
Trabalho, eleitos pela classe em âmbito regional.  
A nomeação de cada juiz será de competência do  
Presidente do TST.  
§ 3o. As Juntas de Conciliação e Julgamento  

serão composta, cada uma, de 3 membros titulares e  
3 suplentes, sendo o seu Presidente bacharel em  
direito, vitalício, nomeado depois de aprovado em  
concurso público, e 2 representantes dos  
empregados e empregadores, escolhidos pelos  
respectivos sindicatos através de eleição em  
colégio eleitoral, procedida na jurisdição da JCJ,  
sendo a nomeação de competência do Presidente do  
Tribunal Regional.  
Art. 34. Das decisões das Juntas de  
Conciliação e Julgamento só caberá recurso  
mediante prévio depósito do valor da condenação;  
se de valor indeterminado, será este arbitrado  
pelo Presidente da Junta." 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00192 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o § 2o., do art. 32, dando-lhe a seguinte redação:  
"§ 2o. A lei fixará o número de Tribunais  
Regionais do Trabalho e respectivas sedes e  
instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento,  
que deverão ser integradas por representação  
partidária de empregados e empregadores a ser  
eleita diretamente pelas organizações sindicais.  
Nas comarcas onde se forem instituídas, poderá ser  
atribuída jurisdição aos juízes de direito para  
conhecimento dos feitos trabalhistas." 
Justificativa: 

A experiência brasileira tem demonstrado que a presença dos representantes classistas na Justiça do Trabalho, 
particularmente, nos órgãos de primeira instância, tem conferido maior sensibilidade e transparência às decisões 
desse ramo do Judiciário. É de ser somente aperfeiçoada a sua representatividade estabelecendo-se o critério 
de eleição direta, pelas categorias correspondentes.  
Quanto à composição dos Tribunais Regionais entende-se que a participação da representação classista, deve 
ficar adstrita aos dissídios coletivos que envolvam o julgamento e revisão das sentenças normativas, ou ainda de 
arbitragem desses conflitos, assim como nos processos de execução das normas desses instrumentos, na 
medida em que é indispensável a colaboração das categorias profissionais e econômicas quanto à oportunidade 
de fixação de normas de caráter econômico e de condições de trabalho.  
   
   EMENDA:00223 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   "As Juntas de Conciliação e Julgamento serão  
constituídas por um Juiz de Direito concursado e  
vitalício e por Juízes Classistas representantes  
paritários de empregados e empregadores com  
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mandatos de quatro anos, renováveis por mais dois  
períodos." 
Justificativa: 

Acompanhando todas as modificações que vem surgindo na vida sindical do Brasil, as lideranças sindicais 
brasileiras, “pari passo”, evoluem de forma assombrosa o que se tornam dignas de admiração e respeito, que 
sejam elas do lado patronal ou laboral.  
Traduzindo essa formidável evolução, os sindicalistas pontificam cada vez mais na justiça do trabalho com juízes 
classistas, ombreados, patrões e obreiros na faina diuturna da construção de um relacionamento cada vez mais 
correto e equânime visando a paz, a justiça social e o bem comum neste nosso sofrido e tão querido Brasil.  
Reivindicação justa e prioritária, a presença de representação classista na justiça do trabalho faz-se cada vez 
mais necessária e atual porque, a par da experiência de vida, fundamental do deslinde de casos trabalhistas, o 
conhecimento técnico jurídico dos classistas vem se acentuado de modo flagrante tornando-os dignos de 
respeito e admiração pelo muito que veem fazendo pela manutenção das conquistas sociais deste País.  
   
   EMENDA:00237 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 32 e seus parágrafos do  
Anteprojeto da Comissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público pelo seguinte:  
"Art. 32. São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
[...].  
§ 7o. Nas juntas de Conciliação e  
julgamento, nomeados pelo Presidente do Tribunal   
Regional do Trabalho da Região, em listas tríplices  
organizadas pelos Sindicatos de categorias  
econômicas e profissionais da jurisdição de cada  
Junta, exigida a escolaridade mínima  
correspondente ao ensino de primeiro grau." 
Justificativa: 

A proposição tem o objetivo entre outros da representação classista na Justiça do Trabalho, introduzindo-lhe um 
aperfeiçoamento na escolha dos Juízes.  
A democracia pressupõe caminhos abertos à organização de grupos, em busca de um condicionamento social 
digno e justo. Todos os brasileiros estão neste momento com firme esperança de que os novos postulados 
constitucionais venham com vigor, proporcionar essa condição.  
As agremiações classistas, incluindo os sindicatos de trabalhadores e de empregados poderão desempenhar, a 
exemplo do que já acontece em alguns setores da comunidade, papel relevante, contribuindo para o 
aperfeiçoamento da democracia no Brasil. 
Os sindicatos, que se constituem numa projeção especial de caráter jurídico-social, são elementos de equilíbrio 
nas relações capital, trabalho e governo, na medida em que representam não a soma dos interesses individuais 
dos componentes da categoria, mas a média ou um denominador comum, que supera as individualidades, 
objetivando atender à necessidade coletiva.  
Desta forma, tem sido eficiente a participação dos representantes das entidades sindicais perante a Justiça do 
Trabalho, já com meio século de existência, instituída que foi quando da implantação das Juntas ou Comissões 
tripartites, em 1932. 
A Justiça do Trabalho tem julgado, de forma eficiente, os conflitos entre capital e trabalho, contando com a 
participação dos representantes de trabalhadores e de empregadores, os quais são intérpretes não de interesses 
individuais, mas da média desses interesses, e, conhecendo profundamente os anseios e aspirações das suas 
bases, levam para o mundo complexo do processo a sua vivência e experiência, contribuindo para o verdadeiro 
alcance social das leis, na sua aplicação, o que é indispensável ao julgamento com equilíbrio e justiça. 
Torna-se, pois, indispensável a continuidade dessa representação, considerando que a sua ausência colocaria 
essa justiça especializada em igualdade com a justiça comum, podendo retirar-lhe a eficiência que tem 
contribuído de forma efetiva com a conservação da paz social no País.  
Está comprovada a eficiência do sistema atual com espeito à participação dos representantes sindicais, 
carecendo, no entanto, de tornar mais democrática e eficaz a forma de designação desses representantes, uma 
vez que, através de listas tríplices, submetidas à autoridade para a escolha, a designação mina a liberdade dos 
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trabalhadores e dos empregadores de diretamente elegerem os seus representantes. O mesmo ocorre em 
relação aos advogados e aos membros do Ministério Público.  
Por esta razão, torna-se necessário possibilitar que através de colégios eleitorais, por eleição livre e direta os 
representantes obtenham suas designações.  
A proposta que ora se apresenta tem como finalidade buscar o aperfeiçoamento da instituição, considerando que 
o procedimento para a seleção proposta possibilitaria aos representantes total dependência no exercício das 
funções, face à sua ligação unicamente com a origem – que são os representados, seus eleitores.  
 
   
   EMENDA:00292 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   LEITE CHAVES (PMDB/PR) 
Texto:   

   Substitua-se o Art. 32 e seus Parágrafos do  
anteprojeto da Comissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público pelo seguinte:  
"Art. 32 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunal Regional do Trabalho;  
II - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
[...]  
§ 6o. Nas Juntas de Conciliação e Julgamento  
os representantes classistas serão eleitos por  
colégios eleitorais, compostos pelos sindicatos de  
empregados e empregadores, com sede nas comarcas  
sobre as quais as Juntas exerçam sua competência  
territorial. 
Justificativa: 

A presente emenda mantém a atual estrutura da Justiça do Trabalho, aperfeiçoando-a no que toca à 
imprescindível participação dos principais interessados: trabalhadores e empregadores. Eleitos que sejam estes, 
por colégios eleitorais sindicais, como proposto, desaparecerão os inconvenientes que decorrem do atual 
sistema de indicação e escolha, que pode tolher a independência do juiz e retirar a expressividade da 
representação que devem ter. No mesmo passo, proporciona-se a esses juízes classistas a oportunidade de 
aperfeiçoamento através da frequência a cursos específicos.  
   
   EMENDA:00484 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 32 e seus parágrafos do  
Anteprojeto da Comissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público pelo seguinte:  
"Art. 32. São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
[...] 
§ 7o. Nas Juntas de Conciliação e Julgamento  
os representantes classistas serão eleitos por  
colégios eleitorais, compostos pelos sindicatos de  
empregados e empregadores, com sede nas comarcas  
sobre as quais as Juntas exerçam sua competência  
territorial." 
Justificativa: 
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A democracia pressupõe caminhos abertos à organização de grupos, em busca de um condicionamento social 
digno e justo. Todos os brasileiros estão neste momento com firme esperança de que os novos postulados 
constitucionais venham com vigor, proporcionar essa condição.  
As agremiações classistas, incluindo os sindicatos de trabalhadores e de empregados poderão desempenhar, a 
exemplo do que já acontece em alguns setores da comunidade, papel relevante, contribuindo para o 
aperfeiçoamento da democracia no Brasil. 
Os sindicatos, que se constituem numa projeção especial de caráter jurídico-social, são elementos de equilíbrio 
nas relações capital, trabalho e governo, na medida em que representam não a soma dos interesses individuais 
dos componentes da categoria, mas a média ou um denominador comum, que supera as individualidades, 
objetivando atender à necessidade coletiva.  
Desta forma, tem sido eficiente a participação dos representantes das entidades sindicais perante a Justiça do 
Trabalho, já com meio século de existência, instituída que foi quando da implantação das Juntas ou Comissões 
tripartites, em 1932. 
A Justiça do Trabalho tem julgado, de forma eficiente, os conflitos entre capital e trabalho, contando com a 
participação dos representantes de trabalhadores e de empregadores, os quais são intérpretes não de interesses 
individuais, mas da média desses interesses, e, conhecendo profundamente os anseios e aspirações das suas 
bases, levam para o mundo complexo do processo a sua vivência e experiência, contribuindo para o verdadeiro 
alcance social das leis, na sua aplicação, o que é indispensável ao julgamento com equilíbrio e justiça. 
Torna-se, pois, indispensável a continuidade dessa representação, considerando que a sua ausência colocaria 
essa justiça especializada em igualdade com a justiça comum, podendo retirar-lhe a eficiência que tem 
contribuído de forma efetiva com a conservação da paz social no País.  
Está comprovada a eficiência do sistema atual com espeito à participação dos representantes sindicais, 
carecendo, no entanto, de tornar mais democrática e eficaz a forma de designação desses representantes, uma 
vez que, através de listas tríplices, submetidas à autoridade para a escolha, a designação mina a liberdade dos 
trabalhadores e dos empregadores de diretamente elegerem os seus representantes. O mesmo ocorre em 
relação aos advogados e aos membros do Ministério Público.  
Por esta razão, torna-se necessário possibilitar que através de colégios eleitorais, por eleição livre e direta os 
representantes obtenham suas designações.  
A proposta que ora se apresenta tem como finalidade buscar o aperfeiçoamento da instituição, considerando que 
o procedimento para a seleção proposta possibilitaria aos representantes total dependência no exercício das 
funções, face à sua ligação unicamente com a origem – que são os representados, seus eleitores.  

 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00066 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Do Poder Judiciário  
Incluir entre os parágrafos 6o e 7o do art.  
35, renumerando os seguintes, os seguintes parágrafos:  
"As Juntas de Conciliação e Julgamento serão  
compostas por um Juiz Presidente, magistrado  
concursado, e dois Juízes Classistas  
representantes de empregadores e empregados." 
Justificativa: 

O anteprojeto da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e do Ministério Publico estabelece a 
composição do Tribunal Superior do Trabalhado e dos Tribunais Regionais do Trabalho tendo omitido a 
composição das Juntas de Conciliação e Julgamento. A emenda proposta supra a omissão.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00496 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   

   Poder Judiciário  
Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:  
"Art. 34. Os órgãos da Justiça do Trabalho  
são os seguintes:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho será  
composto de, no mínimo, vinte e cinco Ministros,  
nomeados pelo Presidente da República:  
a) um quinto, pelo menos, dentre advogados,  
no efetivo exercício da profissão e notório saber  
jurídico especializado, e membros do Ministério  
Público do Trabalho, depois de aprovada a escolha  
pelo Senado Federal;  
b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais  
Regionais do Trabalho, indicados em lista tríplice  
organizada pelo Tribunal.  
§ 2o. Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de no mínimo sete e no máximo,  
quinze juízes, nomeados pelo Presidente da  
República:  
a) um quinto, dentre advogados e membros do  
Ministério Público do Trabalho, com os requisitos  
do § 1o. deste artigo;  
b) os demais, por promoção de Juízes do  
Trabalho, por antiguidade e por merecimento,  
alternadamente.  
§ 3o. A lei fixará o número dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e de seus juízes,  
respectivas sedes, e instituirá as Juntas de  
Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas  
onde não forem instituídas, atribuir sua  
jurisdição aos juízes de direito.  
§ 4o. As Juntas de Conciliação e Julgamento  

serão compostas por um Juiz do Trabalho, que a  
presidirá, e por dois juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores, respectivamente, permitida uma única  
recondução.  
§ 5o. Os órgãos da Justiça do Trabalho  
deverão, nos casos previstos em lei, e poderão, em  
qualquer caso, solicitar concurso de  
representantes sindicais das categorias a que  
pertençam as partes, nos dissídios individuais ou  
coletivos, os quais funcionarão como assessores na  
discussão e instrução da causa."  
Disposição Transitória  
"Art. Ficam extintos os mandatos dos atuais  
Ministros Classistas do Tribunal Superior do  
Trabalho e dos atuais Juízes Classistas dos  
Tribunais Regionais do Trabalho." 
Justificativa: 

Dentre as reformas que se aguardam no Poder Judiciário considero da maior importância o aprimoramento da 
que trata das relações entre empregados e empregadores, conciliando e julgando dissídios individuais e 
coletivos. Se vivemos numa época de instabilidade nestas relações, buscando um pacto social que retarda, mais 
se faz necessário dotar a justiça do trabalho de condições para assegurar a pronta solução de conflitos, evitando 
greves ou resolvendo-as, com a brevidade necessária para resguardar as fontes de produção.  
A proposta adota o estudo feito pela comissão Arinos, onde relatou a matéria um dos nossos juristas mais 
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festejados,  mestre do direito do trabalho, o conspícuo Prof. Evaristo de Morais Filho.  
Considerando a sobrecarga de processos no Tribunal Superior do Trabalho, se aumenta o número atual de 17 
(dezessete) para, no mínimo, 25 (vinte e cinco) Ministros.  
Suprime-se a representação classista nos Tribunais (Regionais e Superior), eis que estes examinam matéria de 
alta indagação jurídica, exigindo correspondente especialização técnica.  
Mantida a representação classista na primeira instância, quando é colhida e formada a prova, não há prejuízo 
para os representados que, ao contrário, se beneficiam de soluções mais adequadas, nas instâncias recursais.  
A regionalização dos Tribunais de segunda instância, permitindo a criação de mais de um no mesmo Estado, 
como já ocorre em São Paulo, aconselha a que exista maior número de Tribunais em lugar de elevar 
demasiadamente o número de juízes dos localizados nas capitais. 
Assim, o § 2o., do art. 32, propõe que os TRT sejam compostos de 7 (sete) a 15 juízes, quando o número atual é 
de oito a dezessete juízes, incluindo os classistas. 
No § 3o., do mesmo artigo, se mantém o texto atual (art. 141, 2o.) no que concerne à competência da justiça 
comum dos Estados, para permitir que julgue feitos trabalhistas, onde não exista junta de conciliação e 
julgamento.  
No § 4o. é estabelecido que só poderá haver uma recondução de representantes classistas nas juntas, evitando 
manobras que transformam funções temporárias em permanente, permitindo saudável renovação e maior 
oportunidade aos membros das categorias representadas.  
O § 5o. inova quando prevê a convocação, pela justiça do Trabalho, de representantes das partes em litígio, que 
funcionarão como assessores na instrução e discussão da causa. Assim não se poderá alegrar que a eliminação 
dos juízes classistas impede a presença de lideranças sindicais nos julgamentos  
A extinção dos mandatos dos representantes classista nos tribunais do Trabalho deve ser declarada em 
disposição transitória.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00844 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Nos termos do Regimento Interno da Assembléia  
Nacional Constituinte, venho apresentar a seguinte  
Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de  
Organização do Poder Judiciário e do Ministério  
Público:  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 7o., do  
art. 35, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder e  
do Ministério Público:  
Art. 35 ..................... 
Parágrafo 7o. - Os representantes classistas  
das Juntas de Conciliação e Julgamento e seus  
respectivos suplentes, serão eleitos por um  
colégio eleitoral constituído de 1 (hum)  
representante de cada sindicato com sede no  
território de jurisdição da junta, eleito este  
último pelos respectivos associados. 
Justificativa: 

A metodologia estabelecida no Anteprojeto, para a escolha dos representantes classistas nas Juntas de 
Conciliação e Julgamento cria confusão, porque prevê uma eleição geral deles por todos os associados de todos 
os sindicatos com sede no território de jurisdição da junta. 
Na cidade de São Paulo, por exemplo, isso provocaria uma balburdia, porque teria que ser feita, para cada caso 
de vaga nas Juntas daquela cidade, que ocorrem circunstancialmente em face de haver dezenas de Juntas, a 
mobilização de milhares de sindicatos para a votação e todas as demais providências da eleição.  
De acordo com a nossa proposta, cada sindicato faz organizadamente a mobilização dos seus associados para a 
eleição de representante que integrará o colegiado eleitor do classista que será nomeado.  
O processo é mais simples, não cria confusão e é tão legítimo como o previsto no Anteprojeto. 
Além disso prevê a eleição de Suplentes, um para cada titular, o que é indispensável, evidentemente.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
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   EMENDA:01249 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Poder Judiciário  
Dá-se ao § 7o. e não como consta do  
anteprojeto, manifestamente esquivado, o 517o. do  
item III, do artigo 35 do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público a seguinte redação:  
"§ 7o. - Nas Juntas de Conciliação e  
Julgamento os representantes classistas serão  
eleitos pelas diretorias dos sindicatos de  
empregados e empregadores, com sede nos juízos  
sobre os quais as Juntas exercerão sua competência  
territorial." 
Justificativa: 

A filosofia dominante na elaboração dos dispositivos constitucionais, no tocante à escolha dos Juízes classistas, 
foi do reconhecimento da representação da classe, por meio das diretorias dos órgãos classistas, Sindicato, 
federações ou confederações.  
Não há porque, apenas nas Juntas de Conciliação e Julgamento se defira a escolha do representante classista 
para os associados. A prática tem demonstrado que as assembleias sindicais acabam sendo realizadas, com 
presença inexpressiva de associados.  
Melhor e mais autêntico que se defira, até por um princípio de igualdade das entidades, que caiba às diretorias 
dos sindicatos dita escolhas ou eleições. 
E evitar-se-á com isso que um sindicato de grande contingente associativo acabe por dominar, pelo voto 
majoritário dos trabalhadores dessa categoria, todos os cargos de vogais de todas as juntas da jurisdição.  
Parecer:   

   Rejeitada. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO EXMO. SR. RELATOR  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
da carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
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empregadores, nomeados pelo presidente da  
República.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Para a nomeação, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleição a serem procedidas;  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas, atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observado o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecidos os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o., do art. 84.  
§ Único - Os membros dos tribunais Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
Parágrafo único. Os juízes classistas das  
Juntas de Conciliação e Julgamento, eleitos por um  
colégio eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89. Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de  
direito.  
Art. 90. Os juízes classistas em todas as  
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instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91. A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92. O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
Observações:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
remunerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   Não concordo com a representação classista nos Tribunais da Justiça do Trabalho. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00198 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Exmo. Sr. Relator  
Art. 84. São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á  
de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
de carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
Parágrafo único. Para a nomeação, o Tribunal  
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encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleição a serem procedidas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente;  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85. Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas, atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86. A lei, observado o disposto no  
artigo anterior, disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecidos os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87. Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a" do § 1o. do art. 84.  
Parágrafo único. Os membros dos Tribunais  
Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na  
região.  
Art. 88. As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
Parágrafo único. Os juízes classistas das  
Juntas de Conciliação e Julgamento, eleitor por um  
colégio eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89. Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de  
direito.  
Art. 90. Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
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anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91. A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92. O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
Observações:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (Disposições  
Transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   Defendendo a extinção da representação classista nos Tribunais Trabalhistas. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00268 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   

   EMENDA: Dar nova redação ao § 6o. do artigo 84, que passa a ser a seguinte:  
Art. 84 - ............................  
§ 6o - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento  
os representantes classistas serão eleitos  
diretamente pelos associados dos Sindicatos de  
empregados e empregadores, com sede nos juízos  
sobre os quais as Juntas exerçam sua competência  
territorial, pelo prazo de três anos, e, após a  
diplomação, serão empossados pelo presidente do  
respectivo Tribunal Regional. 
Justificativa: 

O verdadeiro representante classista é aquele eleito por sua classe, diretamente, sem qualquer ingerência ou 
participação externa, ainda que do Poder Judiciário, por isso que não se justifica que a classe, em eleição, 
elabore listre tríplice para escolha de um pelo presidente do respectivo tribunal. Objetiva a emenda a 
independência total do representante classista, sem qualquer forma de cooptação.  
Parecer:   

   Sou pela permanência da sistemática atual, que adotei no Substitutivo. Seus resultados práticos não têm sido 
condenados.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00321 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Exmo. Sr. Relator  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
carreira da magistratura do Trabalho, dois entre  
advogados com pelo menos dez anos de experiência  
profissional e dois entre membros do Ministério  
Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
Parágrafo único - Para a nomeação, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleição a serem procedidas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro  
do Ministério Público, pelo Conselho Federal da  
Ordem dos Advogados do Brasil e por um colégio  
eleitoral constituinte por Procuradores da Justiça  
do Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas. Atribuir  
sua competência aos juízes de Direito.  
Art. 86 - A lei, observado o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecidos os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o, do art. 84.  
§ Único - Os membros dos Tribunais Regionais  
do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
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b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva  
região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na  
região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ Único - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de direito.  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
Observações:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   Sou contra a participação classista na Justiça do Trabalho, nas esferas recursais. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00476 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO EXMO. SR. RELATOR  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
da carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
Parágrafo único. - Para a nomeação, o  
Tribunal encaminhará ao Presidente da República  
listas tríplices resultantes de eleição a serem  
procedidas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas. Atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observado o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecidos os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o., do art. 84.  
§ único. - Os membros dos Tribunais Regionais  
do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
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alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ único. - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de  
direito.  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
OBSERVAÇÕES:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   O Substituto extinguiu a representação classista nos Tribunais da Justiça do Trabalho. Mantenho o meu 
entendimento quanto a esse ponto. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00477 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO EXMO. SR. RELATOR  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
da carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
Parágrafo único. - Para a nomeação, o  
Tribunal encaminhará ao Presidente da República  
listas tríplices resultantes de eleição a serem procedidas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas. Atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observado o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecidos os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o., do art. 84.  
§ único. - Os membros dos Tribunais Regionais  
do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
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b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na  
região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ único. - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de  
direito.  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
OBSERVAÇÕES:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   No mesmo sentido do pronunciamento anterior. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00478 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO EXMO. SR. RELATOR  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
da carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
Parágrafo único. - Para a nomeação, o  
Tribunal encaminhará ao Presidente da República  
listas tríplices resultantes de eleição a serem  
procedidas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas. Atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observado o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecidos os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o., do art. 84.  
§ único. - Os membros dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
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b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ único. - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de direito.  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
OBSERVAÇÕES:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   No mesmo sentido do anterior. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00479 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  
 

 

Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ALEXANDRE COSTA (PFL/MA) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO EXMO. SR. RELATOR  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
da carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
Parágrafo único. - Para a nomeação, o  
Tribunal encaminhará ao Presidente da República  
listas tríplices resultantes de eleição a serem  
procedidas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas. Atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observado o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecidos os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o., do art. 84.  
§ único. - Os membros dos Tribunais Regionais  
do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
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Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ único. - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de  
direito.  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
OBSERVAÇÕES:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional 
Parecer:   

   No mesmo sentido do anterior. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00480 REJEITADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete da carreira da  
magistratura do Trabalho, dois advogados com  
experiência profissional comprovada e dois entre  
membros do Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária do empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
Parágrafo Único - Para a nomeação, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleição a serem  
procedidas:  
a) para as vagas destinadas a magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas. atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observando o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias  
condições de exercício de seus órgãos e membros,  
assegurada a paridade de representação de  
empregadores e empregados e obedecido os demais  
preceitos desta Constituição.  
Art. 87 - Os tribunais Regionais do Trabalho  
serão composto de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários; entre os juízes togados observar-se-á  
proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o, do art. 84.  
§ Único - Os membros dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
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c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ Único - Os juízes classistas das juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento,  
a lei poderá atribuir sua competência aos juízes  
de direito:  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
Observações:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   

   Pela rejeição. O substitutivo regula matéria adequadamente. 
   
   EMENDA:00579 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO EXMO. SR. RELATOR  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais regionais do Trabalho  
Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O tribunal Superior do trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
presidente da República, sendo sete entre Juízes  
da carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
PARÀGRAFO ÚNICO - para a nomeação, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleição a serem  
procedidas:  
a) para as vagas destinadas a magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as juntas de Conciliação e julgamento, podendo,  
nas comarcas onde não forem constituídas, atribuir  
sua competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observado o artigo anterior  
disporá sobre a constituição, investidura,  
jurisdição, competência, garantias e condições de  
exercício de seus órgãos e membros, assegurada a  
paridade de representação de empregadores e de  
empregados e obedecidos os demais preceitos desta  
Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de juízes togados  
vitalícios e um terço de juízes classistas  
temporários, entre os juízes togados observa-se -á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o, do art. 84.  
§ ÚNICO - Os membros dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva  
região;  
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d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na  
região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ ÚNICO - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituída Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de  
direito.  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá instrução normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e dos empregados.  
OBSERVAÇÕES:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   

   O Substitutivo só admite a representação classista a nível de primeira instância. Creio que se deve tentar 
reformular as instâncias visando melhorias na prestação jurisdicional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00609 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao parecer e substitutivo do relator  
Dê-se ao § 4o. do artigo 84 a seguinte redação:  
"§ 4o. As Juntas de Conciliação e Julgamento  
serão compostas por um Juiz Presidente, magistrado  
concursado, e dois Juízes Classistas  
representantes dos empregadores e empregados". 
Justificativa: 

O anteprojeto da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público estabelece a 
composição do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, tendo omitido a 
composição das Juntas de Conciliação e Julgamento.  
A emenda supre a omissão.  
Parecer:   

   Aprovação parcial. A hipótese já se encontra prevista no substitutivo. 
   
   EMENDA:00625 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Dê-se ao § 6o. do art. 84 a seguinte redação:  
" § 6o. - Nas Juntas de Conciliação e  
Julgamento os representantes classistas serão  
eleitos pelas diretorias dos sindicatos de  
empregadores com sede nos juízes sobre os quais as  
Juntas exercerão sua competência territorial". 
Justificativa: 

A filosofia dominante na elaboração dos dispositivos constitucionais, no tocante à escolha dos Juízes classistas, 
foi do reconhecimento da representação da classe, por meio das diretorias dos órgãos classistas, Sindicato, 
federações ou confederações.  
Não há porque, apenas nas Juntas de Conciliação e Julgamento se defira a escolha do representante classista 
para os associados. A prática tem demonstrado que as assembleias sindicais acabam sendo realizadas, com 
presença inexpressiva de associados.  
Melhor e mais autêntico que se defira, até por um princípio de igualdade das entidades, que caiba às diretorias 
dos sindicatos dita escolhas ou eleições. 
E evitar-se-á com isso que um sindicato de grande contingente associativo acabe por dominar, pelo voto 
majoritário dos trabalhadores dessa categoria, todos os cargos de vogais de todas as juntas da jurisdição.  
Parecer:   

   Rejeitada. A emenda não pode ser acolhida pois seu texto, parece-me, está truncado. 
   
   EMENDA:00647 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Nos termos do Regimento Interno da Assembléia  
Nacional Constituinte, venho apresentar Emenda ao  
Substantivo do Relator da Comissão de Organização  
dos Poderes e Sistema de Governo:  
Dê-se aos parágrafos 3o., 4o., 6o. e 7o. do artigo 84, a seguinte redação:  
§ 3o. - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de 2/3 (dois terços) de juízes  
togados e vitalícios, 1/3 (um terço) de juízes  
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classistas temporários, entre juízes togados, 1/3  
(um terço) pertencerá a advogado e representante  
do Ministério Público do Trabalho.  
a) os magistrados vitalícios, serão os de  
carreira nomeados pelo Presidente da República,  
após escolhe em lista tríplice apresentada pelo  
próprio Tribunal, os advogados, eleitos pelo  
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do  
Brasil da respectiva região e os representantes do  
Ministério Público do Trabalho, eleitos dentre os  
membros desse Ministério na respectiva região.  
b) Os Juízes classistas eleitos através de  
Colégio Eleitoral, constituído de dois (2) por  
Federação, escolhidos pelas Diretorias dessas  
respectivas entidades, com sede na região.  
§ 4o. - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento, serão compostas por 1 (um) Juiz do  
Trabalho que as presidirá e por 2 (dois) Juízes  
classistas temporários representantes dos  
empregados e empregadores eleitos em Colégio  
Eleitoral escolhidos pelas diretorias dos  
respectivos sindicatos com sede na jurisdição da  
Junta.  
§ 6o. - Os Juízes classistas de todas as  
instâncias após a eleição pelo Colégio Eleitoral,  
serão diplomados e empossados pelos Presidentes  
dos respectivos Tribunais, por mandato de três  
anos, permitida a reeleição.  
§ 7o. - Os juízes classistas de todas as  
instâncias da Justiça do Trabalho, somente poderão  
se aposentar no cargo, desde que contem 30 ou mais  
anos de serviço, possuindo no mínimo cinco anos  
ininterruptos ou dez intercalados no mandato. 
Justificativa: 

Justifica-se a manutenção da representação classista na Justiça do Trabalho, porque de outra forma, deveria ser 
extinto esse ramo do poder judiciário, levando-se todos os conflitos entre empregados e empregadores para a 
Justiça Comum, desaparecendo em consequência essa justiça especializada.  
Parecer:   

   Rejeitada. Deve ser extinta a representação classista na Justiça do Trabalho, a nível recursal. Parece-me mais 
adequado à própria prestação jurisdicional. 
   
   EMENDA:01101 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Exmo. Sr. Relator  
Art. 84 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezesseis Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete entre Juízes  
da Carreira da magistratura do Trabalho, dois  
entre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional e dois entre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregadores, nomeados  
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pelo Presidente da República.  
Parágrafo Único - Para a nomeação, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleição a serem procedidas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou  
patronais, conforme o caso.  
Art. 85 - Haverá em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho; a lei fixará os  
requisitos para a instalação destes e instituirá  
as Juntas de Conciliação e Julgamento, podendo nas  
comarcas onde não forem constituídas. Atribuir sua  
competência aos juízes de direito.  
Art. 86 - A lei, observando o disposto no  
artigo anterior disporá sobre a constituição,  
investidura, competência, garantias e condições de  
exercício de seus órgãos e membros, assegurada a  
paridade de representação de empregadores e  
empregados e obedecidos os demais preceitos desta  
Constituição.  
Art. 87 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes nomeados pelo Presidente  
da República, sendo dois terços de Juízes togados  
vitalícios e um terço de Juízes classistas  
temporários; entre os Juízes togados observar-se-á  
a proporcionalidade estabelecida na letra "a", do § 1o, do art. 84.  
§ Único - Os membros dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na  
região.  
Art. 88 - As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores, respectivamente.  
§ Único - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias dos  
sindicatos de empregados e empregadores com sede  
nos Juízos sobre os quais as Juntas exercem sua  
competência territorial, serão nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 89 - Nas comarcas onde não forem  
constituídas Juntas de Conciliação e Julgamento, a  
lei poderá atribuir sua competência aos juízes de direito.  
Art. 90 - Os juízes classistas em todas as  
instâncias terão suplentes e mandatos de três  
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anos, permitidas duas reconduções.  
Art. 91 - A lei ordinária regulamentará a  
aposentadoria dos juízes classistas.  
Art. 92 - O Tribunal Superior do Trabalho  
expedirá Instrução Normativa disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
Juízes da Justiça do Trabalho serão eleitos, ou  
seja, os representantes dos advogados, dos  
procuradores, dos empregadores e empregados.  
Observações:  
I - O art. 85 do Substitutivo passa a ser 93,  
renumerados todos os seguintes.  
II - Fica revogado o art. 123 (disposições  
transitórias) do Substitutivo. 
Justificativa: 

A emenda objetiva: 
PRIMEIRO – Preservar os juízes classistas nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do 
Trabalho, fosse acolhida por 18 (dezoito) dos 19 (dezenove) Constituintes que integram a Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. O fundamento para essa preservação – com o aprimoramento da indicação 
dos classistas – é que nem regime democrático o direito deve ser ampliado e nunca restringindo ou mesmo 
eliminado, nesse aspecto, entende-se que a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada que foi criada para 
atender aos interesses diretos das classes trabalhadoras e empresariais, é inadmissível de subsistir sem a sua 
própria representação.  
SEGUNDO – A partir dos dispositivos constitucionais determinando que haverá juízes nomeados entre os mais 
votados em colégios eleitorais de suas entidades representativas, impõe-se que o processo eleitoral seja 
disciplinado. Introduziu-se, então, um dispositivo dando competência do Tribunal Superior do Trabalho para 
estabelecer a forma mais prática e eficiente de funcionamento dos colégios eleitorais.  
TERCEIRO – Restabelecer a composição do Tribunal Superior do Trabalho com 17 (dezessete) Ministros e o 
dispositivo assegurando a criação pelo menos 1 (um) Tribunal Regional do Trabalho em casa Estado, porque 
sobre esses pontos houve consenso entre os 19 (dezenove) Constituintes que integraram a Subcomissão do 
Poder Judiciário e Ministério Público.  
QUARTO – Finalmente, transferir para a lei ordinária a regulamentação da aposentadoria dos juízes classistas, 
já que a aposentadoria dos juízes temporários da União não deve ser matéria constitucional está hoje 
disciplinada, pela Lei 6.903, de 30.04.81, que poderá ser modificada a qualquer tempo pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   

   Deve ser mantida a estrutura constante do Substitutivo, que - não acolheu a representação classista nos 
Tribunais do Trabalho. Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

 
   EMENDA:03020 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   

   Emenda No.  
Dê-se aos Capítulos referentes ao Poder  
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública  
e Advocacia, todos do Título V do Anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, a redação  
seguinte:  
CAPÍTULO III  
DO JUDICIÁRIO  
SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
[...] 
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Seção VI  
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho  
Art. . São órgãos da Justiça do Trabalho:  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á  
de dezoito Ministros, togados e vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, dos quais  
doze dentre juízes da carreira da magistratura do  
Trabalho, três dentre advogados, com pelo menos  
dez anos de atividade profissional, e três dentre  
membros do Ministério Público.  
§ 2o. Para nomeação, o Tribunal encaminhará ao  
Presidente da República listas tríplices.  
Art. . A lei fixará o número dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e respectivas sedes e  
instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento,  
podendo, nas comarcas onde não forem instituídas,  
atribuir sua jurisdição aos Juízes de Direito.  
Art. . Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes togados e vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, observada a  
proporcionalidade estabelecida no § 1o., do artigo.  
Parágrafo único. Os membros dos Tribunais  
Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados e membros do Ministério  
Público escolhidos por lista tríplice elaborada  
pelo Tribunal.  
Art. . As Juntas de Conciliação e  

Julgamento serão compostas por um juiz do  
trabalho, que as presidirá, e por dois juízes  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e dos empregadores.  
Art. . Os juízes classistas terão suplentes  
e mandato de três anos, permitida uma recondução.  
Art. . Compete à Justiça do Trabalho  
processar, conciliar e julgar os dissídios  
individuais e coletivos entre empregados e  
empregadores, os acidentes de trabalho, as  
questões entre trabalhadores avulsos e as empresas  
tomadoras dos seus serviços, as causas decorrentes  
das relações trabalhistas dos servidores com a  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios, inclusive suas autarquias, bem assim  
os litígios relativos à representação ou às  
eleições sindicais.  
Parágrafo único. A lei especificará as  
hipóteses em que os dissídios coletivos, esgotadas  
as possibilidades de sua solução por negociação,  
serão submetidos à apreciação da Justiça do  
Trabalho, podendo a decisão estabelecer novas  
normas e condições de trabalho.  
[...] 
Justificativa: 

Buscou-se aprimorar a redação dos textos, reduzindo, tanto quanto possível, o número de dispositivos, 
considerados excessivos, e, sobretudo, compatibilizá-los entre si e com as propostas neles contidas. 
Não foi tarefa fácil a de reduzir o excessivo número de dispositivos concernentes ao Poder Judiciário, posto que 
constitui tradição no nosso direito constitucional a disciplina quase que pormenorizada da matéria. 
Prevê-se, desde logo, a edição da lei orgânica de magistratura que se possibilita à legislação infraconstitucional 
o melhore detalhamento de inúmeras soluções preconizadas no Anteprojeto. 
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Além das normas que afiançam as garantias de independência e autonomia, inclusive administrativa e financeira, 
da magistratura, fixam-se as regras fundamentais de organização do Poder Judiciário. 
Na repartição de competências entre os Tribunais, buscou-se compatibilizar os textos, designadamente os que 
se relacionam com a criação de um Tribunal Superior de Justiça com a finalidade precípua de uniformizar a 
jurisprudência em matérias de direito comum. 
A solução preconizada pelo Anteprojeto, no particular, é merecedora do maior apoio, tendo em vista a total 
impossibilidade de a Corte Suprema, com o reduzido número de Juízes que possui servir a um só tempo de 
Corte Constitucional e de Corte de cassação em matéria de direito comum. 
Respeitada a solução, buscou-se apenas compatibilizá-la, deixando ao Supremo toda a matéria constitucional, 
inclusive a competência de uniformizar a jurisprudência, julgando, não apenas os recursos interpostos contra 
decisão que contrarie a lei maior, como também aqueles contra decisão que der à Constituição interpretação 
diversa de que lhe haja atribuído outro Tribunal. 
Assim teremos, além de representações por inconstitucionalidade e do recurso extraordinário contra decisão que 
contrariar dispositivo da Constituição, a possibilidade de o Supremo Tribunal uniformizar o entendimento dos 
Tribunais em matéria constitucional, o mesmo ocorrendo, simetricamente, em relação à lei federal, a cargo do 
Tribunal Superior de Justiça. 
Respeitadas as soluções indicadas no Anteprojeto, quanto aos demais dispositivos, procurou-se, sobretudo 
excluir do texto os excessos e a matéria nitidamente de natureza infraconstitucional, o mesmo ocorrendo nos 
capítulos dedicados ao Ministério Público, a Defensoria e à Advocacia. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:04829 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Artigo 216 do projeto de  
Constituição a seguinte Redação:  
"Art. 216 - Os Juízes classistas das Juntas  
de Conciliação e Julgamento, terão suplentes e  
mandatos de três anos, permitida uma recondução". 
Justificativa: 

Estamos alterando o Art. 216 do anteprojeto, de forma a permitir a instituição dos juízes classistas, apenas nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:06739 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SEÇÃO VI  
DOS TRIBUNAIS E JUÍZOS DO TRABALHO  
Art. 212 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á  
de vinte e três Ministros, sendo:  
a) quinze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo nove dentre Juízes  
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de carreira da Magistratura do Trabalho, três  
dentre advogados no efetivo exercício da  
profissão, e três dentre membros do Ministério  
Público;  
b) oito classistas e temporários, com todas  
as garantias da magistratura, exceto a  
vitaliciedade, em representação paritária de  
empregados e empregadores, nomeados pelo  
Presidente da República:  
§ 2o. Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de magistrados nomeados pelo  
Presidente da República, sendo dois terços de  
Juízes togados vitalícios e um terço de Juízes  
classistas temporários. Dentre os Juízes togados  
observar-se-á a proporcionalidade estabelecida na  
alínea "a", do § 1o., do art. 212.  
§ 3o. As Juntas de Conciliação e Julgamento  
serão compostas por um Juiz do Trabalho, que as  
presidirá, e por dois Juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores, respectivamente.  
§ 4o. Para as nomeações dos Ministros do  
Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleições a serem realizadas:  
a) para as vagas destinadas à Magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por Colégio  
Eleitoral integrado pelas diretorias das  
Confederações Nacionais de Trabalhadores ou das  
patronais, conforme o caso.  
§ 5o. Os magistrados membros dos Tribunais  
Regionais do Trabalho serão:  
a) os Juízes de carreira, escolhidos por  
promoção de Juízes do Trabalho, por antiguidade e  
merecimento, alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os Procuradores do Trabalho da respectiva  
região;  
d) os classistas, eleitos por um Colégio  
Eleitoral constituído pelas diretorias das  
Federações respectivas, com base territorial na  
região.  
§ 6o. - Os Juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos pelo voto direto  
dos associados do sindicato, com sede nos Juízos  
sobre os quais as Juntas exercem sua competência  
territorial, serão nomeados pelo Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 213. A lei disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício dos órgãos e membros das  
Juntas de Conciliação e Julgamento, assegurada a  
paridade de representação de empregados e  
empregadores.  
Parágrafo único- A lei, nas Comarcas onde não  
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houver criado Juntas de Conciliação e Julgamento,  
poderá atribuir a sua competência aos Juízes de  
Direito.  
[...] 
Justificativa: 

A Emenda proposta tem os seguintes objetivos: 
I – Aumentar o número de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, de 17 para 23, adotando como nosso, a 
proposta do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicada em artigo assinado na edição de 
22.7.87, do Correio Braziliense, de que, ampliando-se significativamente a competência da Justiça do Trabalho, 
torna-se evidente que o número de ministros do Tribunal Superior do Trabalho deverá ser também ampliado.  
Mantemos no entanto a proporcionalidade de um quinto para os representantes dos advogados e do Ministério 
Público e um terço para os representantes classistas, respeitando a linha da Constituição atual e do projeto da 
Comissão de Sistematização. Ao contrário, a proposta atual do S. Exa. o presidente TST, fixa a composição em 
17 togados e vitalícios e 6 classistas e temporários.  
II – Compatibilizar os dispositivos que tratam dos Tribunais Regionais do Trabalho com os que dispõem sobre o 
Tribunal Superior do Trabalho, manter as indicações dos representantes classistas dos Tribunais regionais por 
um colégio eleitoral constituindo apenas de diretorias de federações, excluindo os sindicatos, uma vez que, pelo 
enquadramento sindical, as federações são constituídas por sindicatos filiados, carecendo de suporte jurídico a 
dupla representatividade no colégio eleitoral; a federação e seus sindicatos filiados. A esses últimos já está dada 
a competência de indicar os classistas para as Juntas de Conciliação e Julgamento (parágrafo sexto do art. 212).  
III – Suprimir o artigo 213 do projeto, que estabelece que “ haverá em cada Estado, pelo menos um Tribunal 
Regional do Trabalho, que será instalado na forma da lei”. O “caput” do art. 213 (já renumerado) da Emenda, 
evidentemente assegura a criação de tribunais regionais do trabalho nos Estados onde o número de 
reclamações trabalhistas justifique a sua criação (já é assim pela Constituição atual). Há Estados em que existe 
atualmente em funcionamento apenas uma Junta de Conciliação e Julgamento. Por outro lado, pretende-se a 
criação de novos Estados na Federação. A obrigação constitucional de se criar pelo menos um Tribunal Regional 
do Trabalho em cada Estado, sem a ressalva, inviabiliza de plano, o preceito constitucional proposto.  
IV – Modificar o tempo de mandato dos juízes classistas, dos atuais três anos e onde são permitidas duas 
reconduções, para cinco anos, limitado, por outro lado a apenas uma recondução. Entendemos que o mandato 
deva ser um pouco maior, pois ao cabo de três anos, é quando a boa experiência acumulada no mandato deve 
ser melhor aproveitada. Apenas uma recondução objetiva na soma de dois mandatos, alcançar o mesmo tempo 
aproximado da atividade que seria um mandato de 3 anos e suas reconduções 10 anos, no primeiro caso, e 9 
anos, no segundo.  
V – Finalmente, a Emenda proposta reduz de 7 (sete), para apenas 4 (quatro), o número de artigos de que se 
compõe o projeto, na parte referente a “Tribunais e Juízes do Trabalho”, sem modificações profundas de mérito 
principalmente objetiva aperfeiçoar a técnica legislativa.  
Parecer:   

   Grande parte dos dispositivos propostos foram albergados no Substitutivo. Em consequência, somos pela 
aprovação parcial da Emenda. 
   
   EMENDA:07097 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 212 a seguinte redação,  
suprindo-se os art. 213 a 217:  
"Art. 212 - Os órgãos da Justiça do Trabalho são os seguintes:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho será  
composto de, no mínimo vinte e cinco Ministros,  
nomeados pelo Presidente da República:  
a) um quinto, pelo menos, dentre advogados,  
no efetivo exercício da profissão e notório saber  
jurídico especializado, e membros do Ministério  
Público do Trabalho, depois de aprovada a escolha  
pelo Senado Federal;  
b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais  
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Regionais do Trabalho, indicados em lista tríplice  
organizada pelo Tribunal.  
§ 2o. - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de: de mínimo sete e no máximo  
quinze juízes, nomeados pelo Presidente da  
República:  
a) um quinto, dentre advogados e membros do  
Ministério Público do Trabalho, com os requisitos  
do § 1o. deste artigo;  
b) os demais, por promoção de juízes do  
Trabalho, por antiguidade e por merecimento,  
alternadamente.  
§ 3o. - A lei fixará o número dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e de seus juízes,  
respectivas sedes, e instituirá as Juntas de  
Conciliação de Julgamento, podendo, nas comarcas  
onde não forem instituídas, atribuir sua  
jurisdição aos juízes de direito.  
§ 4o. - As Juntas de Conciliação e Julgamento  
serão compostas por um juiz do Trabalho, que a  
presidirá, e por dois juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores, respectivamente, permitida uma única  
recondução.  
§ 5o. - Os órgãos da Justiça do Trabalho  
deverão, nos casos previstos em lei, e poderão, em  
qualquer caso, solicitar concurso de  
representantes sindicais das categorias a que  
pertençam as partes, nos dissídios individuais ou  
coletivos, os quais funcionarão como assessores na  
discussão e instrução da causa".  
Disposição Transitória  
"Art. - Ficam extintos os mandatos dos atuais  
Ministros Classistas do Tribunal Superior do  
Trabalho e dos atuais juízes Classistas dos  
Tribunais Regionais do Trabalho". 
Justificativa: 

Dentre as reformas que se aguardam no Poder Judiciário considero da maior importância o aprimoramento da 
que trata das relações entre empregados e empregadores, conciliando e julgando dissídios individuais e 
coletivos. Se vivemos numa época de instabilidade nestas relações, buscando  
um pacto social que retarda, mais se faz necessário dotar a justiça do trabalho de condições para assegurar a 
pronta solução de conflitos, evitando greves ou resolvendo-as, com a brevidade necessária para resguardar as 
fontes de produção.  
A proposta adota o estudo feito pela comissão Arinos, onde relatou a matéria um dos nossos juristas mais 
festejados,  mestre do direito do trabalho, o conspícuo Prof. Evaristo de Morais Filho.  
Considerando a sobrecarga de processos no Tribunal Superior do Trabalho, se aumenta o número atual de 17 
(dezessete) para, no mínimo, 25 (vinte e cinco) Ministros.  
Suprime-se a representação classista nos Tribunais (Regionais e Superior), eis que estes examinam matéria de 
alta indagação jurídica, exigindo correspondente especialização técnica.  
Mantida a representação classista na primeira instância, quando é colhida e formada a prova, não há prejuízo 
para os representados que, ao contrário, se beneficiam de soluções mais adequadas, nas instâncias recursais.  
A regionalização dos Tribunais de segunda instância, permitindo a criação de mais de um no mesmo Estado, 
como já ocorre em São Paulo, aconselha a que exista maior número de Tribunais em lugar de elevar 
demasiadamente o número de juízes dos localizados nas capitais. 
Assim, o § 2o., do art. 32, propõe que os TRT sejam compostos de 7 (sete) a 15 juízes, quando o número atual é 
de  8 (oito) a 17 (dezessete) juízes, incluindo os classistas.  
No § 3o., do mesmo artigo, se mantém o texto atual (art. 141, 2o.) no que concerne à competência da justiça 
comum dos Estados, para permitir que julgue feitos trabalhistas, onde não exista junta de conciliação e 
julgamento.  
No § 4o. é estabelecido que só poderá haver uma recondução de representantes classistas nas juntas, evitando 
manobras que transformam funções temporárias em permanente, permitindo saudável renovação e maior 
oportunidade aos membros das categorias representadas.  
O § 5o. inova quando prevê a convocação, pela justiça do Trabalho, de representantes das partes em litígio, que 
funcionarão como assessores na instrução e discussão da causa. Assim não se poderá alegrar que a eliminação 
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dos juízes classistas impede a presença de lideranças sindicais nos julgamentos  
A extinção dos mandatos dos representantes classista nos tribunais do Trabalho deve ser declarada em 
disposição transitória.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:08659 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 215 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

Não tem mais sentido diante da extinção da representação classista.  
Parecer:   

   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12128 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 215, 216, 217  
Suprima-se do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização os seguintes  
dispositivos:  
a) Art. 215;  
b) Art. 216;  
c) Art. 217. 
Justificativa: 

Hoje não mais se justifica a composição paritária na Justiça do Trabalho, resquício do corporativismo fascista 
italiano, atribuindo e leigos competência judicante, especialmente em ações que versam, exclusivamente, sobre 
matéria de direito, como ocorrem nos Tribunais Regionais e Tribunal Superior do Trabalho (mandado de 
segurança, ação rescisória, habeas corpus).  
A introdução do vocalato em primeira instância deu-se sob o argumento de que informa o juiz togado sobre 
matéria de fato e seriam os fiscais diretamente interessados nos pleitos. Ora, nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento são instruídas ações reclamatórias quase nunca pertinentes às categorias econômica e profissional 
ali representadas.  
Por outro lado, admitir-se que os representantes classistas, como a própria denominação indica, são diretamente 
interessados nos pleitos em exame é ferir-se o mais elementar e básico princípio que norteia a atividade 
jurisdicional a imparcialidade do julgador.  
Parecer:   

   A tônica da Emenda reside na supressão dos juízes classistas.  
Não sendo este o entendimento predominante na Comissão de Sistematização, rejeito-a. 
   
   EMENDA:12580 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Seja alterado o artigo 214, d, para a seguinte redação:  
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"os juízes classistas, escolhidos dentre  
advogados, juízes e membros do ministério público  
com base na Região pelas federações sindicais;""  
Altera-se, em consequência, o artigo  
subsequente, 215, que ficará com a seguinte redação:  
"As Juntas de Conciliação e Julgamento serão  
compostas por um juiz de trabalho, por um advogado  
e por um membro do ministério público, que se  
revezarão na presidência do colegiado, sendo que o  
juiz será nomeado pelo Tribunal Regional do  
Trabalho e os outros membros escolhidos pelos  
sindicatos em votação direta e empossados perante  
o Tribunal Regional do Trabalho"". 
Justificativa: 

Com a alteração acima mantém-se o rigor que se deve ter com a aplicação da lei, que exige conhecimento 
técnico e jurídico, sem retirar o espírito da representação classista, que será exercida na escolha pelo voto.  
Nada mais justo.  
Parecer:   

   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13457 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERADOS: Seção VI do Cap. IV do  
Título V (arts. 212, 213, 214, 215, 216, 217).  
Na Seção VI - Dos Tribunais e Juízos do  
Trabalho, do Capítulo IV - do Judiciário, do  
Título V - da Organização dos Poderes e Sistema de  
Governo, suprimam-se os arts. 215, 216 e 217,  
dando-se nova redação aos arts. 212, 213 e 214, na  
forma abaixo:  
Seção VI  
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho  
Art. - 212. São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juízes do Trabalho  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de dezessete Ministros, togados e  
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo nove dentre Juízes da carreira da  
magistratura do Trabalho, quatro dentre advogados,  
com pelo menos dez anos de experiência  
profissional, e quatro dentre membros do  
Ministério Público.  
§ 2o. Para a nomeação, o Tribunal encaminhará  
ao Presidente da República listas tríplices  
resultantes de eleições a serem realizadas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído de Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
Art. 213. Haverá, em cada Estado, pelo menos,  
um Tribunal Regional do Trabalho, que será  
instalado na forma da lei.  
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Parágrafo único. A lei, nas Comarcas onde não  
houver Juiz do Trabalho, poderá atribuir a sua  
competência ao Juiz de Direito.  
Art. 214. Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes, togados e vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, observada a  
proporcionalidade estabelecida no § 1o. do art. 212.  
Parágrafo Único. Os membros do Tribunal  
Regional do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do Trabalho da respectiva  
região. 
Justificativa: 

A representação classista, na justiça laboral, nem sempre oferece a desejada imparcialidade, no julgamento das 
causas. Quem é indicado por uma das facções – empregados ou empregadores – não pode ter a necessária 
isenção para deslindar as controvérsias. Melhor, pois, que esta tarefa seja deferida a juízes togados e vitalícios, 
que bem sabem como aplicar o direito. E que, além do mais, gozam dos predicamentos da magistratura, sendo 
imunes às pressões.  
Parecer:   

   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14786 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   

   Altere-se a seção VI, Título V, Cap. IV do  
projeto conforme segue:  
Seção VI  
Dos Tribunais e Juízos do Trabalho  
Art. 212 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho  
III - Juízos do Trabalho  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de, no mínimo, vinte e cinco  
Ministros, todos togados e vitalícios, sendo  
quinze nomeados pelo Presidente da República entre  
Juízes de carreira da magistratura do Trabalho,  
cinco entre Advogados com pelo menos dez anos de  
efetivo exercício profissional e cinco entre  
membros do Ministério Público do Trabalho.  
§ 2o. - Para a nomeação, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
tríplices resultantes de eleições a serem  
realizadas;  
a) para as vagas destinadas à magistratura,  
pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de Advogados e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio  
eleitoral constituído Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
§ 3o. - Das decisões do Tribunal Superior do  
Trabalho não caberá qualquer recurso, salvo ao  
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Supremo Tribunal Federal no caso de ofensa literal  
a dispositivo da Constituição.  
Art. 213 - Haverá, em cada Estado, pelo  
menos, um Tribunal Regional do Trabalho, que será  
instalado na forma da lei.  
§ 1o. - A lei disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição e condições de exercício  
dos órgãos da Justiça do Trabalho.  
§ 2o. - A lei, nas Comarcas onde não houver  
sido criada Junta de Conciliação e Julgamento,  
poderá atribuir sua competência aos Juízes de  
Direito.  
Art. 214 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de juízes togados e vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, obedecida a  
mesma proporcionalidade estabelecida no § 1o. do art. 212.  
Parágrafo único - Os membros dos Tribunais  
Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos pelos Tribunais  
por promoção de juízes do Trabalho, por  
antiguidade e merecimento alternativamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região,  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do Trabalho da respectiva região.  
Art. 215 - As Juntas de Conciliação e  
Julgamento serão compostas por um juiz do  
Trabalho, que as presidirá e por dois vogais  
classistas temporários, representantes dos  
empregados e empregadores, respectivamente.  
§ 1o. - os vogais, eleitos pelo voto direto  
dos associados do sindicato com sede na jurisdição  
das Juntas, serão nomeados pelo Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho.  
§ 2o. - A lei poderá facultar a convocação de  
vogais, pelos Tribunais, para atuarem  
exclusivamente no julgamento dos dissídios  
coletivos.  
§ 3o. - Os vogais terão suplentes e mandato  
de três anos, permitidas duas reconduções.  
[...] 
Justificativa: 

A presente emenda decorre de aspiração praticamente unânime da Magistratura do trabalho. Acredito que, se 
acolhida na sua integra, transformará a nossa justiça do Trabalho no grande instrumento de paz social que deve 
ser.  
Parecer:   

   A tônica da Emenda reside na supressão dos juízes classistas.  
Não sendo este o entendimento predominante na Comissão de Sistematização, rejeito-a. 
   
   EMENDA:16399 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo único do art. 215 do  
Projeto de Constituição o seguinte:  
"Parágrafo único. Nas Juntas de Conciliação  
e Julgamento os representantes classistas serão  
eleitos pelas diretorias dos sindicais de  
empregados e empregadores, com sede nos juízos  
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sobre os quais as Juntas exercerão sua competência  
territorial". 
Justificativa: 

A filosofia dominante na elaboração dos dispositivos constitucionais, no tocante à escolha dos Juízes classistas, 
foi do reconhecimento da representação da classe, por meio das diretorias dos órgãos classistas, Sindicato, 
federações ou confederações.  
Não há porque, apenas nas Juntas de Conciliação e Julgamento se defira a escolha do representante classista 
para os associados. A prática tem demonstrado que as assembleias sindicais acabam sendo realizadas, com 
presença inexpressiva de associados.  
Melhor e mais autêntico que se defira, até por um princípio de igualdade das entidades, que caiba às diretorias 
dos sindicatos dita escolhas ou eleições. 
E evitar-se-á com isso que um sindicato de grande contingente associativo acabe por dominar, pelo voto 
majoritário dos trabalhadores dessa categoria, todos os cargos de vogais de todas as juntas da jurisdição 
Parecer:   

   A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16405 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se a Seção VI do Capítulo IV, do Título V a seguinte redação:  
Dos Tribunais e Juízos do Trabalho  
Art. 212 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de vinte e três Ministros, sendo:  
a) quinze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo nove dentre Juízes  
de carreira da magistratura do Trabalho, três  
dentre advogados no efetivo exercício da  
profissão, e três dentre membros do Ministério Público;  
b) oito classistas e temporários, com todas  
as garantias da magistratura exceto a  
vitaliciedade, em representação paritária de  
empregados e empregadores, nomeados pelo  
Presidente da República, entre candidatos  
bacharéis em Ciências Jurídicas.  
§ 2o. - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de magistrados nomeados pelo  
Presidente da República, sendo dois terços de  
Juízes togados vitalícios e um terço de juízes  
classistas temporários. Dentre os juízes togados  
observar-se-á a proporcionalidade estabelecida na  
alínea "a", do § 1o., do art. 212.  
§ 3o. - As Juntas de Conciliação e Julgamento  
serão compostas por um juiz do trabalho, que as  
presidirá, e por dois juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores, respectivamente.  
§ 4o. - Para as nomeações dos ministros do  
Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
Tríplices resultantes de eleições a serem realizadas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da ordem  
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dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) para as de classistas, por colégio eleitoral  
integrado pelas diretorias das confederações  
nacionais de trabalhadores ou das patronais  
conforme o caso.  
§ 5o. - Os magistrados membros dos Tribunais  
Regionais do Trabalho serão:  
a) os juízes de carreira, escolhidos por  
promoção de Juízes do Trabalho, por antiguidade e  
merecimento, alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil na  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os procuradores do trabalho da respectiva  
região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na  
região.  
§ 6o. - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos pelo voto direto  
dos associados do sindicato, com sede nos Juízos  
sobre os quais as Juntas exercem sua competência  
territorial, serão nomeados pelo Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 213 - a lei disporá sobre a  
constituição, investidura, jurisdição,  
competência, garantias e condições de exercício  
dos órgãos e membros das Juntas de Conciliação e  
Julgamento, assegurada a paridade de representação  
de empregados e empregadores.  
Parágrafo Único - A lei, nas Comarcas onde  
não houver criado Juntas de Conciliação e  
Julgamento, poderá atribuir a sua competência aos  
Juízes de Direito.  
[...] 
Justificativa: 

A Emenda proposta tem os seguintes objetivos: 
I – Aumentar o número de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, de 17 para 23, adotando como nosso, a 
proposta do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicada em artigo assinado na edição de 
22.7.87, do Correio Braziliense, de que, ampliando-se significativamente a competência da Justiça do Trabalho, 
torna-se evidente que o número de ministros do Tribunal Superior do Trabalho deverá ser também ampliado.  
Mantemos no entanto a proporcionalidade de um quinto para os representantes dos advogados e do Ministério 
Público e um terço para os representantes classistas, respeitando a linha da Constituição atual e do projeto da 
Comissão de Sistematização. Ao contrário, a proposta atual do S. Exa. o presidente TST, fixa a composição em 
17 togados e vitalícios e 6 classistas e temporários.  
II – Compatibilizar os dispositivos que tratam dos Tribunais Regionais do Trabalho com os que dispõem sobre o 
Tribunal Superior do Trabalho, manter as indicações dos representantes classistas dos Tribunais regionais por 
um colégio eleitoral constituindo apenas de diretorias de federações, excluindo os sindicatos, uma vez que, pelo 
enquadramento sindical, as federações são constituídas por sindicatos filiados, carecendo de suporte jurídico a 
dupla representatividade no colégio eleitoral; a federação e seus sindicatos filiados. A esses últimos já está dada 
a competência de indicar os classistas para as Juntas de Conciliação e Julgamento (parágrafo sexto do art. 212).  
III – Suprimir o artigo 213 do projeto, que estabelece que “ haverá em cada Estado, pelo menos um Tribunal 
Regional do Trabalho, que será instalado na forma da lei”. O “caput” do art. 213 (já renumerado) da Emenda, 
evidentemente assegura a criação de tribunais regionais do trabalho nos Estados onde o número de 
reclamações trabalhistas justifique a sua criação (já é assim pela Constituição atual). Há Estados em que existe 
atualmente em funcionamento apenas uma Junta de Conciliação e Julgamento. Por outro lado, pretende-se a 
criação de novos Estados na Federação. A obrigação constitucional de se criar pelo menos um Tribunal Regional 
do Trabalho em cada Estado, sem a ressalva, inviabiliza de plano, o preceito constitucional proposto.  
IV – Modificar o tempo de mandato dos juízes classistas, dos atuais três anos e onde são permitidas duas 
reconduções, para cinco anos, limitado, por outro lado a apenas uma recondução. Entendemos que o mandato 
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deva ser um pouco maior, pois ao cabo de três anos, é quando a boa experiência acumulada no mandato deve 
ser melhor aproveitada. Apenas uma recondução objetiva na soma de dois mandatos, alcançar o mesmo tempo 
aproximado da atividade que seria um mandato de 3 anos e suas reconduções 10 anos, no primeiro caso, e 9 
anos, no segundo.  
V – Finalmente, a Emenda proposta reduz de 7 (sete), para apenas 4 (quatro), o número de artigos de que se 
compõe o projeto, na parte referente a “Tribunais e Juízes do Trabalho”, sem modificações profundas de mérito 
principalmente objetiva aperfeiçoar a técnica legislativa.  
Parecer:   

   O Substitutivo incorporou vários princípios que nortearam a elaboração da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16883 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se à Seção VI, do cap. IV, Título V a seguinte redação:  
DOS TRIBUNAIS E JUÍZOS DO TRABALHO  
Art. 212 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de vinte e três Ministros, sendo:  
a) - quinze togados e vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, sendo nove dentre  
Juízes de carreira da magistratura do trabalho,  
três dentre advogados no efetivo exercício da  
profissão, e três dentre membros do Ministério Público;  
b) - oito classistas e temporários com todas  
as garantias da magistratura, exceto a  
vitaliciedade, em representação paritária de  
empregados e empregadores, nomeados pelo  
Presidente da República, entre candidatos  
bacharéis em Ciências Jurídicas.  
§ 2o. - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de magistrados nomeados pelo  
Presidente da República, sendo dois terços de  
Juízes togados vitalícios e um terço de Juízes  
classistas temporários. Dentre os Juízes togados  
observar-se-á a proporcionalidade estabelecida na  
alínea "a", do § 1o., do art. 212.  
§ 3o. - As Juntas de Conciliação e Julgamento  
serão compostas por um juiz do trabalho, que  
presidirá, e por dois juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores, respectivamente.  
§ 4o. - Para as nomeações dos ministros do  
Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal  
encaminhará ao Presidente da República listas  
Tríplices resultantes de eleições a serem realizadas:  
a) - para as vagas destinadas à magistratura  
do Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) - para as de advogados e de membros do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente.  
c) - para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou das  
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patronais, conforme o caso.  
§ 5o. - Os magistrados membros dos Tribunais  
Regionais do Trabalho serão:  
a) - Os juízes de carreira, escolhidos por  
promoção de Juízes do Trabalho, por antiguidade e  
merecimento, alternadamente;  
b) - os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) - os membros do Ministério Público,  
eleitos dentre os procuradores do trabalho da  
respectiva região;  
d) - os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações respectivas, com base territorial na região.  
§ 6o. - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos pelo voto direto  
dos associados do sindicato, com sede nos Juízos  
sobre os quais as Juntas exercem sua competência  
territorial, serão nomeados pelo Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho.  
Art. 213 - A lei disporá sobre a  
constituição, investidura, jurisdição,  
competência, garantias e condições de exercício  
dos órgãos e membros das Juntas de Conciliação e  
Julgamento, assegurada a paridade de representação  
de empregados e empregadores.  
Parágrafo Único - A lei, nas Comarcas onde  
não houver criado Juntas de Conciliação e  
Julgamento, poderá atribuir a sua competência aos  
Juízes de Direito.  
[...] 
Justificativa: 

A Emenda proposta tem os seguintes objetivos: 
I – Aumentar o número de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, de 17 para 23, adotando como nosso, a 
proposta do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicada em artigo assinado na edição de 
22.7.87, do Correio Braziliense, de que, ampliando-se significativamente a competência da Justiça do Trabalho, 
torna-se evidente que o número de ministros do Tribunal Superior do Trabalho deverá ser também ampliado.  
Mantemos no entanto a proporcionalidade de um quinto para os representantes dos advogados e do Ministério 
Público e um terço para os representantes classistas, respeitando a linha da Constituição atual e do projeto da 
Comissão de Sistematização. Ao contrário, a proposta atual do S. Exa. o presidente TST, fixa a composição em 
17 togados e vitalícios e 6 classistas e temporários.  
II – Compatibilizar os dispositivos que tratam dos Tribunais Regionais do Trabalho com os que dispõem sobre o 
Tribunal Superior do Trabalho, manter as indicações dos representantes classistas dos Tribunais regionais por 
um colégio eleitoral constituindo apenas de diretorias de federações, excluindo os sindicatos, uma vez que, pelo 
enquadramento sindical, as federações são constituídas por sindicatos filiados, carecendo de suporte jurídico a 
dupla representatividade no colégio eleitoral; a federação e seus sindicatos filiados. A esses últimos já está dada 
a competência de indicar os classistas para as Juntas de Conciliação e Julgamento (parágrafo sexto do art. 212).  
III – Suprimir o artigo 213 do projeto, que estabelece que “ haverá em cada Estado, pelo menos um Tribunal 
Regional do Trabalho, que será instalado na forma da lei”. O “caput” do art. 213 (já renumerado) da Emenda, 
evidentemente assegura a criação de tribunais regionais do trabalho nos Estados onde o número de 
reclamações trabalhistas justifique a sua criação (já é assim pela Constituição atual). Há Estados em que existe 
atualmente em funcionamento apenas uma Junta de Conciliação e Julgamento. Por outro lado, pretende-se a 
criação de novos Estados na Federação. A obrigação constitucional de se criar pelo menos um Tribunal Regional 
do Trabalho em cada Estado, sem a ressalva, inviabiliza de plano, o preceito constitucional proposto.  
IV – Modificar o tempo de mandato dos juízes classistas, dos atuais três anos e onde são permitidas duas 
reconduções, para cinco anos, limitado, por outro lado a apenas uma recondução. Entendemos que o mandato 
deva ser um pouco maior, pois ao cabo de três anos, é quando a boa experiência acumulada no mandato deve 
ser melhor aproveitada. Apenas uma recondução objetiva na soma de dois mandatos, alcançar o mesmo tempo 
aproximado da atividade que seria um mandato de 3 anos e suas reconduções 10 anos, no primeiro caso, e 9 
anos, no segundo.  
V – Finalmente, a Emenda proposta reduz de 7 (sete), para apenas 4 (quatro), o número de artigos de que se 
compõe o projeto, na parte referente a “Tribunais e Juízes do Trabalho”, sem modificações profundas de mérito 
principalmente objetiva aperfeiçoar a técnica legislativa.  
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Parecer:   

   O Substitutivo incorporou vários princípios que nortearam a elaboração da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18252 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Art. 215  
I - Deve ser remunerado o § único do art.  
215, acrescentando-se o § 2o., com a seguinte redação:  
"A lei poderá facultar a convocação de vogais  
classistas das Juntas de Conc. e Julgamento, pelos  
Tribunais, para atuarem nos julgamentos dos  
dissídios coletivos." 
Justificativa: 

O parágrafo a ser acrescentado institui a possibilidade de, por convocação dos juízes dos Tribunais, os 
representantes classistas integrarem os órgãos dos julgamentos dos dissídios coletivos, preservando-se a 
intervenção dos mesmos nas decisões que afetam às categorias profissionais.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:18258 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Art. 215  
Substitua-se no caput e parágrafo do art.  
215, a expressão "juízes classistas" por "vogais classistas". 
Justificativa: 

A expressão “vocais classistas” é mais apropriada às funções atribuídas aos representantes dos sindicatos 
basicamente junto aos juízes de 1° grau.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:18829 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   

   Emenda supressiva e substitutiva  
Dispositivos emendados: arts. 212, 214, 215 e 216.  
Excluam-se do texto do Projeto Constitucional o seguinte:  
Art. 212. - a letra "b do § 1o.  
a letra "c" do § 2o.  
Art. 214 - As expressões "..., sendo dois  
terços de juízes", e "... e um terço de juízes  
classistas temporários. Dentre os juízes togados..."  
Art. 214 - A letra "d" do seu parágrafo único  
Art. 216 - As expressões: "e aposentadoria  
regulada em lei".  
Substitua-se nos arts. 215, parágrafo único  
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do art. 215, e art. 216 a palavra "Juízes" por  
"Conselheiros". 
Justificativa: 

“Sem independência e imparcialidade jamais se poderá dar a cada um o que é seu”, objetivo último do direito e 
da justiça.  
A justiça do Trabalho desde sua criação e incorporação ao Poder Judiciário tem prestado relevantes serviços à 
Nação. É notório sua celeridade, presteza, gratuidade, eficiência judicante e a firmeza moral e intelectual de seus 
magistrados togados.  
É inconcebível no entanto, que no atual estágio social, uma justiça voltada exclusivamente para um segmento da 
sociedade e ainda com a participação de membros leigos com poder decisório, sem qualquer burilamento teórico 
– abstrato e, o que é nefasto, com interesse mediato e imediato na solução dos litígios, os quais buscam a pasta 
do judiciário para a obtenção de vantagens pessoais, promoção e prestigiamento perante os Sindicatos de 
Origem.  
Estas considerações que fazem parte da proposta formulada pela Associação Nacional dos Magistrados do 
Trabalho e que tenho a honra de endossar refletem com bastante felicidade a difícil convivência entre juízes 
togados e de leigos, jejuns em direito, na composição dos Tribunais Trabalhistas.  
A postulação é antiga e segue os exemplos de países como: Argentina, Bélgica, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Dinamarca, Equador, Espanha, Guatemala, Holanda, Honduras, Itália, México, Noruega, Panamá, 
Paraguai, Peru, Portugal, El Salvador, Suécia, Suíça, Uruguai, Venezuela e outros.  
A eliminação dos Juízes Classistas dos Tribunais Superior e Regionais do Trabalho representará economia de 
bilhões de cruzados, sem gerar desemprego, pois exercem dupla atividade, que poderiam ser aproveitados na 
triplicação de órgão de 1ª. Instância, sem se falar no absurdo das aposentadorias que recebem ao completarem 
cinco anos de serviços, permitida a contagem de tempo de serviço na atividade privada (Lei 6903, de 30/04/81) 
com integral remuneração da função, e outros benefícios, simultâneos, dos direitos previstos na Legislação 
Trabalhista e nos Estatutos dos Funcionários Públicos da União (Lei 1711/52) e na Lei Orgânica da Magistratura, 
ao passo que ao juiz togado se aplica somente esta última, e o pior sem qualquer avaliação da capacitação 
mínima para o desempenho de tão nobre mister. 
DESPESAS MENSAL E ANUAL COM OS CLASSISTAS 
1ª Instância – JCJ 
Vencimentos Mensais dos Vogais (Máximo de 20 Sessões) 
Cz$ 45.740,00 
Total de Juntas: 492 
Total de Vogais: 984 
Total de Suplentes: 984 
(984 x 14 meses – pois dois meses são das férias dos vogais, em que funcionam e ganham os suplentes) 
Despesa Mensal com Vogais: Cz$ 45.008.160,00 
Despesa Anual com Vogais: Cz$ 630.114.240,00 
2ª Instância – TRT 
Vencimentos Mensais dos Classistas: Cz$ 167.904,00 
Total de TRTs. 15 
Total de Juízes Classistas de TRT 88 
Total de Suplentes: 88 
(88 x 14 meses, pois dois meses são das férias dos Juiz Clasista, em que funcionam e ganham os suplentes) 
Despesa Mensal com Classistas Cz$ 14.775.552,00 
Despesa Anual com Classistas: Cz$ 206.857.728,00 
Instância Máxima – TST 
Vencimentos Mensais dos Classistas: Cz$ 178.848,00 
Total de Ministros Classistas 06 
Despesas Mensal: 06 x Cz$ 178,848,00 = Cz$ 1.073.088,00 (pois não há suplentes)  
Despesa Anual: Cz$ 12.877.056,00 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM CLASSISTAS 
Despesa Mensal: Cz$ 60.856.800,00 
Despesa Anual: Cz$ 849.849.024,00 
Isso, afora a aposentadoria – a mais vantajosa do sistema administrativo brasileiro – que é integral e compulsória 
aos 70 anos e voluntária após 30 anos de serviço. Somados os períodos da Previdência Social e da Justiça do 
Trabalho, bastando 5 anos, contínuos ou não, de efetivo exercício no cargo da Justiça, ou, não estando, mais de 
10 anos contínuos, para conquistar tal direito (Lei n° 6.903, de 30/04/81, artigos 2°, 3° e 4°).  
Impõe-se que a Nova Constituição elimine este quisto, mantendo-se a representação classista tão somente nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento na qualidade de Conselheiros, onde a presença e o trabalho de cada um 
contribuirão para melhor ministrar a justiça. 
Parecer:   

   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:19566 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Arts. 215, 216 e 217: Suprimir, renumerando-se os demais: 
Justificativa: 

Altera-se a redação para referir “causas resultantes de relação de trabalho” e não dissídios, ficando essa 
expressão reservada apenas para o dissídio coletivo, que é realmente sui generis: assim, haverá uma ação 
trabalhista e não uma reclamação, expressão que surgiu no tempo em que a Justiça do Trabalho integrava o 
Poder Executivo, e que já está superada. Quanto à competência em matéria de dissídio coletivo, procura-se 
ampliá-la e facilitar a ação conciliadora e sancionadora da Justiça do Trabalho. Os acidentes do trabalho, pela 
complexidade do problema, ficam para solução em lei.  
Parecer:   

   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:19818 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA No.  
Suprima-se o parágrafo único do Art. 215. 
Justificativa: 

Trata-se de matéria de natureza transitória, que não deve constar da Lei Fundamental. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:22241 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS MODIFICADOS: 157, 158 e 159  
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: 160  
Dá nova redação aos artigos 157, 158, 159 e 160 que passa a ser a seguinte:  
Artigo 157 - A Justiça do Trabalho é exercida  
pelos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior do Trabalho.  
II - Tribunais Regionais do Trabalho.  
III - Juízes do Trabalho.  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de Ministros, togados e vitalícios, em  
número fixado em lei complementar, nomeados pelo  
Presidente da República dentre integrantes de  
lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal,  
sendo dois terços dentre juízes de carreira,  
oriundos dos Tribunais Regionais do Trabalho, um  
quinto dentre advogados e um quinto dentre membros  
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do Ministério Público do Trabalho, com dez anos de  
atividade profissional e de carreira respectivamente.  
Artigo 158 - A lei fixará o número dos  
Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas  
sedes e disporá sobre atuação dos Juízes do  
Trabalho, podendo, nas comarcas onde não forem  
instituídos, atribuir sua jurisdição aos Juízes de Direito.  
Art. 159 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes togados e vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, observada a  
proporcionalidade retro estabelecida.  
Art. 160 - Suprima-se. 
Justificativa: 

1 – Para que se possa atender eventual e futura alteração do número de Ministros no Tribunal Superior do 
Trabalho, ditada por necessidade superveniente, convém transferir-se para a lei complementar tal mister. 
2 – A criação de Tribunais Regionais deve considerar, acima de qualquer outro critério, a necessidade de cada 
região tendo em conta a incidência dos pleitos trabalhistas e a densidade populacional de trabalhadores, razão 
pela qual a matéria deve ser objeto de lei ordinária pela flexibilidade do  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   

 
   EMENDA:22385 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS MODIFICADOS: 157, 158, 159  
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: 160  

Dá nova redação aos Artigos 157, 158, 159 e  
160 que passa a ser a seguinte:  
Artigo 157 - A Justiça do trabalho é exercida pelos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - juízes do Trabalho.  
§ 1o. - O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de Ministros, togados e vitalícios, em  
número fixado em lei complementar, nomeados pelo  
Presidente da República dentre integrantes de  
lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal,  
sendo dois terços dentre juízes de carreira,  
dos Tribunais Regionais do Trabalho, um quinto  
dentre advogados e um quinto dentre membros  
do Ministério Público do Trabalho, com dez anos de  
atividade profissional e de carreira respectivamente.  
Artigo 158 - A lei fixará o número dos  
Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas  
sedes e disporá sobre atuação dos Juízes do  
Trabalho, podendo, nas comarcas onde não forem  
instituídos, atribuir sua jurisdição aos Juízes de Direito.  
Art. 159 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes togados e vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, observada a  
proporcionalidade retro estabelecida.  
Art. 160 - Suprima-se. 
Justificativa: 

1- Para que se possa atender eventual e futura alteração do número de Ministros no Tribunal Superior do 
Trabalho, ditada por necessidade superveniente, convém transferir-se para a lei complementar tal mister.  
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2 – A criação de Tribunais Regionais deve considerar, acima de qualquer outro critério, a necessidade de cada 
região tendo em conta a incidência dos pleitos trabalhista e a densidade populacional de trabalhadores, razão 
pela qual a matéria deve ser objeto de lei ordinária pela flexibilidade do processo legislativo.  
3 – A proposta de extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, instituição de origem 
corporativista do fascismo italiano, outorgada no Brasil pelo Estado Novo, objetivando privilegiar determinada 
liderança sindical, visa preservar a imparcialidade do órgão judicante, afastando os representantes diretos dos 
envolvidos no litígio: empregados e empregadores, por serem “parti pris”. Com manifesto interesse pessoal ou 
das categorias que representam.  
Há que se contar, também que injurídico conferir-se a leigos em direito competência judicante em ações que 
versam matéria exclusivamente de direito, relegando a terceiros a elaboração da decisão.  
Ante a crise econômico-financeira que atravessa o país, não se pode omitir o custo da representação classista 
ao erário público. Os 984 vogais, em primeira instância, custam anualmente: Cz$ 630.114.240,00; os classistas 
nos Tribunais Regionais, em número de 88. Cz$ 206.857.728,00; os Ministros nos Tribunal Superior do Trabalho, 
06, Cz$ 12.887.056,00.  
Finalmente, há que se ressaltar os benefícios conferidos a essa categoria.  
Não obstante temporários, por força de espúria e descabimento da lei n° 6.903, de 30.04.81 – conhecida lei Ary 
Campista – os representantes classistas, contando o tempo de serviço na atividade privada, observando o 
mínimo de 05 anos contínuos ou 10 descontínuos, aos 30 anos de serviço aposentam-se com remuneração 
integral, enquanto se tal ocorresse na profissão de origem auferiram a média salarial.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:22386 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS MODIFICADOS: 157, 158, 159 e 160 que passa a ser a seguinte:  
Artigo 157 - A Justiça do Trabalho é exercida  
pelos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juízes do Trabalho.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á  
de Ministros, togados e vitalícios, em número  
fixado em lei complementar, nomeados pelo  
Presidente da República dentre integrantes de  
lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal,  
sendo dois terços dentre juízes de carreira,  
oriundos dos Tribunais Regionais do Trabalho, um  
quinto dentre advogados e um quinto dentre membros  
do Ministério Público do Trabalho, com dez anos de  
atividade profissional e de carreira respectivamente.  
Artigo 158 - A lei fixará o número dos  
Tribunais Regionais do Trabalho e  
respectivas sedes de disporá sobre  
atuação dos juízes do Trabalho, podendo,  
nas comarcas onde não forem instituídos,  
atribuir sua jurisdição aos Juízes do Direito.  
Art. 159 - Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes togados e vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, observada  
a proporcionalidade retro estabelecida.  
Art. 160 - Suprima-se. 
Justificativa: 

1- Para que se possa atender eventual e futura alteração do número de Ministros no Tribunal Superior do 
Trabalho, ditada por necessidade superveniente, convém transferir-se para a lei complementar tal mister.  
2 – A criação de Tribunais Regionais deve considerar, acima de qualquer outro critério, a necessidade de cada 
região tendo em conta a incidência dos pleitos trabalhista e a densidade populacional de trabalhadores, razão 
pela qual a matéria deve ser objeto de lei ordinária pela flexibilidade do processo legislativo.  
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3 – A proposta de extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, instituição de origem 
corporativista do fascismo italiano, outorgada no Brasil pelo Estado Novo, objetivando privilegiar determinada 
liderança sindical, visa preservar a imparcialidade do órgão judicante, afastando os representantes diretos dos 
envolvidos no litígio: empregados e empregadores, por serem “parti pris”. Com manifesto interesse pessoal ou 
das categorias que representam.  
Há que se contar, também que injurídico conferir-se a leigos em direito competência judicante em ações que 
versam matéria exclusivamente de direito, relegando a terceiros a elaboração da decisão.  
Ante a crise econômico-financeira que atravessa o país, não se pode omitir o custo da representação classista 
ao erário público. Os 984 vogais, em primeira instância, custam anualmente: Cz$ 630.114.240,00; os classistas 
nos Tribunais Regionais, em número de 88. Cz$ 206.857.728,00; os Ministros nos Tribunal Superior do Trabalho, 
06, Cz$ 12.887.056,00.  
Finalmente, há que se ressaltar os benefícios conferidos a essa categoria.  
Não obstante temporários, por força de espúria e descabimento da lei n° 6.903, de 30.04.81 – conhecida lei Ary 
Campista – os representantes classistas, contando o tempo de serviço na atividade privada, observando o 
mínimo de 05 anos contínuos ou 10 descontínuos, aos 30 anos de serviço aposentam-se com remuneração 
integral, enquanto se tal ocorresse na profissão de origem auferiram a média salarial.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:27294 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o., do art. 160, do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 160. - ....................... 
§ 1o. Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído por delegados das federações  
e dos sindicatos respectivos, com base territorial  
na região onde as Juntas exercem sua competência,  
serão nomeados pelo Presidente do Tribunal  
Regional do Trabalho". 
Justificativa: 

A eleição dos Juízes Classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento através de colégio eleitoral constituído 
por delegados das federações e dos sindicatos respectivos concentra e cristaliza a opção das entidades de 
classe e afasta os riscos e atropelos de uma eleição que poderá não refletir a vontade real dos interessados 
diretos na escolha.  
Parecer:   

   Entendendo que a indicação, de lista tríplice, pelas diretorias das federações e dos sindicatos, pode não refletir 
a vontade real dos associados, propõe a Emenda a eleição, sem lista tríplice, por delegados das federações e 
sindicatos.  
Não esclarece por que razão os delegados são mais representativos do que as diretorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28620 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda no.  
Suprima-se os §§ 1o. e 2o. do art. 160. 
Justificativa: 

Trata-se de matéria de natureza transitória, que não deve constar da Lei Fundamental. 
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Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
[...] 
Capítulo III  
Do Judiciário  
[...] 
Seção VI  
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 
Art. . São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - Tribunal Superior do Trabalho;  
II - Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - Juntas de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á  
de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete dentre Juízes  
da carreira de magistratura do Trabalho, dois  
dentre advogados com pelo menos dez anos de  
experiência profissional, e dois dentre membros do  
Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
§ 2o. Para a nomeação, o Tribunal encaminhará  
ao Presidente da República listas tríplices  
resultantes de eleições a serem realizadas;  
a) para as vagas destinadas à magistratura do  
Trabalho, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça do  
Trabalho, respectivamente;  
c) para as de classistas, por colégio  
eleitoral integrado pelas diretorias das  
confederações nacionais de trabalhadores ou das  
patronais, conforme o caso.  
Art. . Haverá, em cada Estado, pelo menos, um  
Tribunal Regional do Trabalho, que será instalado  
na forma da lei.  
§ 1o. A lei disporá sobre a constituição,  
investidura, jurisdição, competência, garantias e  
condições de exercício dos órgãos e membros das  
Juntas de Conciliação e Julgamento, assegurada a  
paridade de representação de empregados e  
empregadores.  
§ 2o. - A lei, nas Comarcas onde não houver  
criado Juntas de Conciliação e Julgamento, poderá  
atribuir a sua competência aos Juízes de Direito.  
Art. . Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de Juízes, nomeados pelo  
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Presidente da República, sendo dois terços de  
juízes togados e vitalícios e um terço de juízes  
classistas temporários. Dentre os juízes togados  
observar-se-á a proporcionalidade estabelecida na  
alínea "a", do § 1o., do art.  
Parágrafo único - Os membros dos Tribunais  
Regionais do Trabalho serão:  
a) os magistrados, escolhidos por promoção de  
Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento,  
alternadamente;  
b) os advogados, eleitos pelo Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da  
respectiva região;  
c) os membros do Ministério Público, eleitos  
dentre os Procuradores do Trabalho da respectiva  
região;  
d) os classistas, eleitos por um colégio  
eleitoral constituído pelas diretorias das  
federações e dos sindicatos respectivos, com base  
territorial na região.  
Art. . As Juntas de Conciliação e Julgamento  

serão compostas por um juiz do trabalho, que as  
presidirá, e por dois juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores.  
Art. . Os juízes classistas terão suplentes e  
mandato de três anos, permitida uma recondução.  
Art. . Compete à Justiça do Trabalho  
processar, conciliar e julgar os dissídios  
individuais e coletivos entre empregados e  
empregadores, os acidentes do trabalho, as  
questões entre trabalhadores avulsos e as empresas  
tomadoras dos seus serviços, as causas decorrentes  
das relações trabalhistas dos servidores com a  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios, inclusive suas autarquias, bem assim  
os litígios relativos à representação ou às  
eleições sindicais.  
Parágrafo único. A lei especificará as  
hipóteses em que os dissídios coletivos, esgotadas  
as possibilidades de sua solução por negociação,  
serão submetidos à apreciação da Justiça do  
Trabalho, podendo a decisão estabelecer novas  
normas e condições de trabalho.  
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30151 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao § 1o. do artigo 160 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 1o. - Nas Juntas de Conciliação e  
Julgamento os representantes classistas serão  
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eleitos pelas diretorias dos sindicatos de  
empregados e empregadores, com sede nos juízos  
sobre os quais as Juntas exercerão sua competência  
territorial." 
Justificativa: 

A filosofia dominante na elaboração dos dispositivos constitucionais, no tocante à escolha dos Juízes classistas, 
foi do reconhecimento da representação da classe, por meio das diretorias dos órgãos classistas, Sindicato, 
federações ou confederações.  
Não há porque, apenas nas Juntas de Conciliação e Julgamento se defira a escolha do representante classista 
para os associados. A prática tem demonstrado que as assembleias sindicais acabam sendo realizadas, com 
presença inexpressiva de associados.  
Melhor e mais autêntico que se defira, até por um princípio de igualdade das entidades, que caiba às diretorias 
dos sindicatos dita escolhas ou eleições. 
E evitar-se-á com isso que um sindicato de grande contingente associativo acabe por dominar, pelo voto 
majoritário dos trabalhadores dessa categoria, todos os cargos de vogais de todas as juntas da jurisdição.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31410 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo 1o. do Art. 160 do Projeto de Constituição o seguinte:  
"Parágrafo 1o. Nas Juntas de Conciliação e  
Julgamento os representantes classistas dos  
sindicatos de empregados e empregadores, com sede  
nos juízos sobre os quais as Juntas exercerão sua  
competência territorial". 
Justificativa: 

A filosofia dominante na elaboração dos dispositivos constitucionais, no tocante à escolha dos Juízes classistas, 
foi do reconhecimento da representação da classe, por meio das diretorias dos órgãos classistas, Sindicato, 
federações ou confederações.  
Não há porque, apenas nas Juntas de Conciliação e Julgamento se defira a escolha do representante classista 
para os associados. A prática tem demonstrado que as assembleias sindicais acabam sendo realizadas, com 
presença inexpressiva de associados.  
Melhor e mais autêntico que se defira, até por um princípio de igualdade das entidades, que caiba às diretorias 
dos sindicatos dita escolhas ou eleições. 
E evitar-se-á com isso que um sindicato de grande contingente associativo acabe por dominar, pelo voto 
majoritário dos trabalhadores dessa categoria, todos os cargos de vogais de todas as juntas da jurisdição.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00792 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL RIBEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda ao Parágrafo Único do Art. 139, do  
Projeto de Constituição (A):  
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Parágrafo Único - Os Juízes Classistas das  
Juntas de Conciliação e Julgamento e seus  
suplentes serão nomeados pelo Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho dentre os nomes  
constantes de listas tríplice, formadas pelos  
Sindicatos da Jurisdição, através de eleição direta. 
Justificativa: 

A eleição dos representantes classistas das JCJ pela forma constante do Projeto de Constituição (A) torna-se 
impraticável nos grandes centros, onde existe elevado número de Juntas, com as épocas mais variadas de 
escolha de Vogais, de acordo com a data de instalação do órgão, o que obrigaria os Sindicatos à realização de 
dezenas de eleições por ano, com um processo eleitoral que envolve centenas de Sindicatos.  
Por outra parte, a eleição dos representantes classistas, pelo sistema lá proposto, além do desgaste de 
relacionamento e das despesas das entidades sindicais, acabaria por colocar na representação das classes 
trabalhadoras, com exclusividade, elementos dos sindicatos mais poderosos, com perigo de interferências de 
caráter político-partidário e instalação de radicalismos em órgão de conciliação por sua natureza.  
O sistema de escolha pelo Presidente do Tribunal, dentre listas tríplices, estas sim, formadas por processo de 
eleição direta pelos sindicatos, além de eminentemente democrático, atende perfeitamente aos objetivos da 
Justiça Social, cuja principal finalidade é a conciliação.  
Parecer:   

   A emenda em questão visa modificar o texto do parágrafo único do art. 139 do Projeto de Constituição "A", do 
aspecto que diz respeito a forma de indicação dos Juízes Classistas para a composição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento.  
Justifica o nobre Constituinte, autor da proposição, que a indicação por lista tríplice para a escolha seria uma 
maneira mais democrática de se prover o cargo, mas, no nosso entendimento, cremos que se esses juízes em 
sendo eleitos pelo voto direto dos associados do sindicato, seriam os reais representantes de suas classes, bem 
como seriam escolhidos de uma forma positivamente democrática pelo órgão que representa, e não seriam 
apenas nomeados, ou seja, indicadas em lista tríplice, para que a escolha caiba ao Presidente do Tribunal  
Regional do Trabalho.  
Portanto, a rejeição da presente emenda se faz necessária. 
   
   EMENDA:00809 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO (PTB/RN) 
Texto:   

   Parágrafo único - Os Juízes Classistas das  
Juntas de Conciliação e julgamento e seus  
suplentes serão nomeados pelo Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho dentre os nomes  
constantes de listas tríplices, formados pelos  
sindicatos da jurisdição, através de eleição  
direta. 
Justificativa: 

A eleição dos representantes classistas das JCJ pela forma constante do Projeto de Constituição (A) torna-se 
impraticável nos grandes centros, onde existe elevado número de Juntas, com as épocas mais variadas de 
escolha de Vogais, de acordo com a data de instalação do órgão, o que obrigaria os Sindicatos à realização de 
dezenas de eleições por ano, com um processo eleitoral que envolve centenas de Sindicatos.  
Por outra parte, a eleição dos representantes classistas, pelo sistema lá proposto, além do desgaste de 
relacionamento e das despesas das entidades sindicais, acabaria por colocar na representação das classes 
trabalhadoras, com exclusividade, elementos dos sindicatos mais poderosos, com perigo de interferências de 
caráter político-partidário e instalação de radicalismos em órgão de conciliação por sua natureza.  
O sistema de escolha pelo Presidente do Tribunal, dentre listas tríplices, estas sim, formadas por processo de 
eleição direta pelos sindicatos, além de eminentemente democrático, atende perfeitamente aos objetivos da 
Justiça Social, cuja principal finalidade é a conciliação.  
Parecer:   

   A emenda em questão visa a modificar o texto do parágrafo único do art. 139 do Projeto de Constituição "A", 
no aspecto que diz respeito a forma de indicação dos Juízes Classistas para a composição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento.  
Justifica o nobre Constituinte, autor da proposição, que a indicação por lista tríplice para a escolha seria uma 
maneira mais democrática de se prover o cargo, mas, no nosso entendimento, cremos que esses juízes, em 
sendo eleitos pelo voto direto dos associados do sindicato, seriam os reais representantes de suas classes, bem 
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como seriam escolhidos de uma forma positivamente democrática pelo órgão que representam, e não seriam 
apenas nomeados, ou seja, indicadas em lista tríplice, para que a escolha caiba ao Presidente do Tribunal  
Regional do Trabalho.  
Portanto, a rejeição da presente emenda se faz necessária. 
   
   EMENDA:00999 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   

   Emenda ao parágrafo único do art. 139  
Parágrafo único - Os juízes Classistas das  
Juntas de Conciliação e julgamento e seus  
suplentes serão nomeados pelo Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho dentre os nomes  
constantes de listas tríplices, formadas pelos  
sindicatos da Jurisdição, através de eleição direta. 
Justificativa: 

A eleição dos representantes classistas das JCJ pela forma constante do Projeto de Constituição (A) torna-se 
impraticável nos grandes centros, onde existe elevado número de Juntas, com as épocas mais variadas de 
escolha de Vogais, de acordo com a data de instalação do órgão, o que obrigaria os Sindicatos à realização de 
dezenas de eleições por ano, com um processo eleitoral que envolve centenas de Sindicatos.  
Por outra parte, a eleição dos representantes classistas, pelo sistema lá proposto, além do desgaste de 
relacionamento e das despesas das entidades sindicais, acabaria por colocar na representação das classes 
trabalhadoras, com exclusividade, elementos dos sindicatos mais poderosos, com perigo de interferências de 
caráter político-partidário e instalação de radicalismos em órgão de conciliação por sua natureza.  
O sistema de escolha pelo Presidente do Tribunal, dentre listas tríplices, estas sim, formadas por processo de 
eleição direta pelos sindicatos, além de eminentemente democrático, atende perfeitamente aos objetivos da 
Justiça Social, cuja principal finalidade é a conciliação.  
Parecer:   

   A emenda em questão visa modificar o texto do parágrafo único do art. 139 do Projeto de Constituição "A", do 
aspecto que diz respeito a forma de indicação dos Juízes Classistas para a composição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento.  
Justifica o nobre Constituinte, autor da proposição, que a indicação por lista tríplice para a escolha seria uma 
maneira mais democrática de se prover o cargo, mas cremos que se esses juízes, em sendo eleitos pelo voto 
direto dos associados do sindicato, seriam os reais representantes de suas classes, bem como seriam 
escolhidos de uma forma positivamente democrática pelo órgão que representam, e não seriam apenas 
nomeados, ou seja, indicados em lista tríplice, para que a escolha caiba ao Presidente-do Tribunal Regional do 
Trabalho.  
Portanto, a rejeição da presente emenda se faz necessária. 
   
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO V 
DOS TRIBUNAIS E JUIZES DO TRABALHO 
[...] 
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Art. 137. A junta de Conciliação e julgamento será composta por um juiz do trabalho, que a presidirá, e por dois 

Juízes classistas temporários, representantes dos empregados e dos empregadores. 
Parágrafo único. Os Juízes classistas das juntas de Conciliação e Julgamento, serão nomeados pelo Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho, na forma de lei, permitida uma recondução. 
[...] 

Assinaturas  
[...] 

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 

       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 

     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
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     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 

     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 

     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem 
relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de 
emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às realidades de nosso 
País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior celeridade, à distribuição da 
Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
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PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
   EMENDA:01207 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICENTE BOGO (PSDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva de expressão ao Parágrafo  
único do art. 122, "permitida uma recondução"" e  
acrescentá-lo ao art. 123. caput art. 123. Os  
juízes classistas, em todas as instâncias, terão  
suplentes, e mandatos de três anos, permitida uma  
recondução. 
Justificativa: 

Entendemos que o problema de reconduzir uma ou mais vezes o representante classista na Justiça do Trabalho, deve ser 
única e exclusivamente da categoria de trabalhadores ou empresários que o indicou. 
Se a atuação do Juiz classista está correspondendo plenamente à expectativa dos que o indicaram, inadmissível que um 
dispositivo Constitucional venha limitar essa atuação. A limitação contraria qualquer princípio democrático, jurídico e até 
mesmo social.  
Por outro lado, vedar-se uma segunda recondução exclusivamente, já que o projeto não limitou o número de mandatos que 
os Juízes classistas dos Tribunais Regionais e para ministros classistas do Tribunal Superior do Trabalho, é extremamente 
discriminatório, o que vem contrariar outros princípios do mesmo projeto Constitucional.  
A redação atual só faz alusão à recondução no que se refere aos juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento 
(parágrafo único do art. anterior). Ou se exclui essa limitação constitucional, deixando o assunto para ser disciplinado na lei 
ordinária, ou se acolhe a presente emenda, para que a proibição à segunda recondução alcance as três hipóteses da 
representação classista: Juntas de Conciliação, tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho.  
Parecer:   

   A Emenda propõe a possibilidade de uma recondução dos representantes de qualquer instância, eliminando-se o que se  
poderia considerar um apanágio de primeira instância.  
Ora, a recondução por uma vez aos juízes classistas de primeira instância é regra mais que tradicional e universal-  
mente aceita na dinâmica funcional dos tribunais de trabalho.  
Além do mais, a Emenda inova pelo acréscimo de matéria, o que é inadmissível no segundo turno.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:01269 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, do parágrafo único do Artigo 122, a palavra: ... "uma"... 
Justificativa: 

Entendemos que o problema de reconduzir uma ou mais vezes o representante classista na Justiça do Trabalho, deve ser 
única e exclusivamente da categoria de trabalhadores ou empresários que o indicou. 
Se a atuação do Juiz classista está correspondendo plenamente à expectativa dos que o indicaram, inadmissível que um 
dispositivo Constitucional venha limitar essa atuação. A limitação contraria qualquer princípio democrático, jurídico e até 
mesmo social.  
Por outro lado, vedar-se uma segunda recondução exclusivamente, já que o projeto não limitou o número de mandatos que 
os Juízes classistas dos Tribunais Regionais e para ministros classistas do Tribunal Superior do Trabalho, é extremamente 
discriminatório, o que vem contrariar outros princípios do mesmo projeto Constitucional.  
Parecer:   

   A proposição que nos foi presente pretende a supressão da palavra "uma" do parágrafo único do art. 122.  
A supressão proposta abre a possibilidade da recondução ilimitada, contrariando a vontade do legislador constitucional que 
adotou a rotatividade dos juízes, após ampla discussão da matéria.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00054 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   

   Onde se lê:  
"A Junta de Conciliação e Julgamento será  
composta...""  
Leia-se:  
"A junta de Conciliação e Julgamento compõe-se..." 
Justificativa: 

Para a unificação de linguagem, mantenha-se a regra.  
   
   EMENDA:00305 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/BA) 
Texto:   

   Ao final do caput do art., 117 deve ser  
acrescentado: permitida uma recondução, excluindo-  
se o mesmo texto da parte final do parágrafo único  
do art. 116. 
Justificativa: 

A modificação de redação proposta é absolutamente necessária para uniformização do direito à recondução dos juízes 
classistas nas três instâncias da Justiça do Trabalho. O equívoco redacional já tinha sido detectado na discussão em 2° 
turno pelo Constituinte Vicente Bogo, através de sua emenda 1207 (Destaque n° 655) que, entretanto, propunha a 
supressão de qualquer alusão a recondução no texto constitucional. S. Exa. retirou a Emenda. 
Por outro lado, o Constituinte Francisco Amaral, autor da emenda 914 (Destaque n° 258) também retirou sua Emenda, face 
ao esclarecimento açodado (data vênia) da Mesa, de que a mesma estaria prejudicada com a retirada da Emenda anterior. 
Ocorre que a Emenda 914 tinha objetivo diametralmente oposto ao da Emenda 1207, ou seja, propunha exatamente o que 
o agora se recomenda com a presente proposta.  
Vale observar, finalmente, que equivocou-se concessa máxima vênia o ilustre relator Bernardo Cabral, quando 

fundamentou a rejeição da emenda 913, ao afirmar que “a recondução por uma vez ao juízes classistas de primeira 
instância é regra mais que tradicional e universalmente aceita na dinâmica funcional dos tribunais do trabalho”. De fato, 
desde que representação classista no judiciário trabalhista foi introduzida em nossas constituições, a princípio não havia 
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limites no número de reconduções em qualquer instância (Constituição de 1946) para, posteriormente, limitar a duas 
reconduções em todas as instâncias (Constituição atual e lei Orgânica da Magistratura).  
Ex positis, impõe-se a correção proposta na redação, porque impedirá princípios constitucionais discriminatórios que, 
mesmo sanáveis através de lei complementar ou ordinária, são inadmissíveis na boa técnica legislativa, além de trazerem 
prejuízos irrecuperáveis para os imediatamente atingidos com a promulgação da nova Carta Magna.  
   
   EMENDA:00366 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   Ao final do caput do art. 117 deve ser  
acrescentado: permitida recondução, excluindo-se o  
mesmo texto da parte final do parágrafo único do art. 116. 
Justificativa: 

A modificação da redação proposta é absolutamente necessária para a uniformização do direito à recondução dos juízes 
classistas nas três instancias da Justiça do Trabalho. O equívoco redacional já tinha sido detectado na discussão em 2° 
turno pelo Constituinte Vicente Bogo, através de sua emenda 1207 (destaque n° 655) que, entretanto, propunha a 
supressão de qualquer alusão à recondução no texto constitucional. S. Exa retirou a Emenda.  
Por outro lado, o Constituinte Francisco Amaral, autor da emenda 914 (Destaque 258), também retirou sua Emenda, face à 
interpretação dada ao esclarecimento prestado pela Mesa de que a mesma estaria prejudicada com a retirada da Emenda 
anterior. Ocorre que a Emenda 914 tinha objetivo diametralmente oposto ao da Emenda 1207. A partir de 1946, a matéria 
da recondução de Juízes Classistas da Justiça do Trabalho foi objeto de texto de Direito Constitucional Brasileiro Positivo. 
A Constituição de 18 de setembro silenciou quanto à recondução. A Constituição de 1967 obedeceu a mesma orientação. 
A Constituição atual (1969) limitou as reconduções a duas, em todas as instâncias.  
O Projeto limita na primeira instância e silencia quanto à segunda e à terceira, dando margem a interpretação conflitantes.  
A sugestão visa a sanar essa incoerência.  

 

__________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 116 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.  

 

 


