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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. 117. O mandato dos representantes classistas, em todas as instâncias, é de três 
anos. 
Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes. 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:05240 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS ESTABELECENDO A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:07666 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10002 DT REC:25/05/87 
Entidade:   

   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 10 REGIÃO 
JOÃO ROSA - JUIZ CLASSISTA 
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70000 UF: DF 
Texto:   

   SUGERE NORMAS QUE PRESERVEM A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10184 DT REC:18/05/87 

                                                      
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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Entidade:   

   ASSOC JUIZES CLASSISTAS JUSTIÇA TRABALHO DA 10A. REGIÃO 
FRANKLIN ROOSEWELT DE OLIVEIRA - PRESIDENTE 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADA NO TEXTO CONSTITUCIONAL A MANUTENÇÃO DA  
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:10597 DT REC:02/06/87 
Entidade:   

   FED. DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS 
NANSEN ARAÚJO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: MG 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10601 DT REC:30/05/87 
Entidade:   

   SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JABOTICABAL - SP 
LUIZ ANTONIO BERTOCCO 
MUNICÍPIO: JABOTICABAL CEP: 14870 UF: SP 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A PERMANÊNCIA DE REPRESENTANTE  
CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10602 DT REC:30/05/87 
Entidade:   

   SINDICATO DOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA DE SÃO PAULO - SP 
ALAOR AUGUSTO CRUZ - PRESIDENTE 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A PERMANÊNCIA DE REPRESENTANTE CLASSISTA NA  
JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10667 DT REC:03/06/87 
Entidade:   

   SIND DAS IND DE CERÂMICA PARA CONS E DE OLARIA DO RJ 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS NA JUSTIÇA  
DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10668 DT REC:03/06/87 
Entidade:   

   SIND DAS IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA DO ESTADO DO RJ 
JOSÉ MÁRIO DE OLIVEIRA RAMOS - PRESIDENTE 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS NA JUSTIÇA  
DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10669 DT REC:03/06/87 
Entidade:   

   SIND DAS IND MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ROD E FER DO RJ 
LUIS CESÁRIO AMARO DA SILVEIRA - PRESIDENTE 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS NA JUSTIÇA  
DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10670 DT REC:03/06/87 
Entidade:   

   SIND.IND.ARTEFATOS CIM.ARMADO LADR.HIDR. PROD.CIMENTO-RJ 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS NA JUSTIÇA  
DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10717 DT REC:04/06/87 
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Entidade:   

   FED. TRAB. NAS IND. FIAÇÃO E TECELAGEM DO EST. DO RJ 
SEBASTIÃO GONÇALVES PORTO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: RJ 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. 
   
   SUGESTÃO:10718 DT REC:04/06/87 
Entidade:   

   SIND. DOS TRAB. EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DO EST. DO RJ 
ANTÔNIO ARAÚJO DO VALE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. 
   
   SUGESTÃO:10770 DT REC:15/06/87 
Entidade:   

   SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE VOLTA REDONDA - RJ 
LUIZ SÉRGIO DA ROSA LOPES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: VOLTA REDONDA CEP: 27180 UF: RJ 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO E A AMPLIAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA  
JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:10962 DT REC:10/07/87 
Entidade:   

   FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SECURITÁRIOS 
ÁLVARO FARIA DE FREITAS - PRESIDENTE 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA JUNTO À JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:11090 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS 
NOÉ DE CARVALHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: SP 
Texto:   

   SUGERE SEJA PRESERVADA A PARTICIPAÇÃO CLASSISTA NOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA  
DO TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:11142 DT REC:27/07/87 
Entidade:   

   ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
DA PRIMEIRA REGIÃO. 
OLDENIR DE ALMEIDA - PRESIDENTE MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: RJ) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO,  
CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:11197 DT REC:27/07/87 
Entidade:   

   SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS 
E PRODUTOS DERIVADOS DE BELO HORIZONTE. 
JOÃO ALVES - PRESIDENTE MUNICÍPIO: SETE LAGOAS CEP: 35700 UF: MG) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
   
   SUGESTÃO:11216 DT REC:27/07/87 
Entidade:   

   FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BRASÍLIA 
NEWTON EGYDIO ROSSI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70000 UF: DF 
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Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
   
   SUGESTÃO:11410 DT REC:03/08/87 
Entidade:   

   ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
DA 4A. REGIÃO - RS 
JONAS DA SILVA PAIVA - PRESIDENTE MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90000 UF: RS) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:11431 DT REC:10/08/87 
Entidade:   

   SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL PAPELETAS 
E CORTIÇA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
NELSON COSTA FILHO - PRESIDENTE MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ) 
Texto:   

   SUGERE A PERMANÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:11486 DT REC:10/08/87 
Entidade:   

   FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES TEXTEIS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 
NIVALDO PARMEJANI - PRESIDENTE MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:11491 DT REC:10/08/87 
Entidade:   

   SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS 
QUÍMICOS PARA FINS INDUSTRIAIS... 
BARTHOLOMEU DE FIGUEIREDO - PRESIDENTE MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO  
TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:11502 DT REC:15/08/87 
Entidade:   

   FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - RJ 
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF: RJ 
Texto:   

   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS OS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SEJA MANTIDA  
A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:11507 DT REC:30/08/87 
Entidade:   

   SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESCRITÓRIOS DE EMPRESAS DE 
TRANSPORTES RODOVIÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP 
BRUNET DIAS DE FRANÇA - PRESIDENTE MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:11792 DT REC:25/09/87 
Entidade:   

   SINDICATO DOS EMPREGADOS DE FERNANDÓPOLIS - SP 
MILTON APARECIDO TEIXEIRA - PRESIDENTE 
FERNANDÓPOLIS - SP MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: SP 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
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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 

Art. 32 - São órgãos da Justiça do Trabalho:  

[...] 

§ 4º - Haverá em todos os graus de jurisdição Conselheiros classistas; eleitos por 

período de três anos, permitida uma reeleição por igual período, com vencimentos e 

garantias que a lei determinar. Os Conselheiros deverão estar presentes nas sessões 

de julgamento, podendo opinar sobre o pleito. 

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 7.  

(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:  

[...] 

§ 8º - Os representantes classistas temporários serão eleitos por um período de três 

anos, permitidas duas reeleições por igual prazo, e, após a diplomação, serão 

empossados pelo Presidente do respectivo Tribunal. 

[...] 

 

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

Ministério Público, a votação do anteprojeto do relator. 

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

partir da p. 3.  

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 

 

 
 
 

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
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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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 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 118 - Os juízes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes e mandatos 

de três anos, permitidas duas reconduções. 

 

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 

 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 220 - Os juízes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes e mandatos 

de três anos, permitidas duas reconduções, e aposentadoria regulada em lei. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 216 - Os juízes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes e mandatos 

de três anos, permitidas duas reconduções, e aposentadoria regulada em lei. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 18.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 160. ....................... 

[...] 

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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§ 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: 19.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 134................ 

[...] 

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

três anos, permitida uma recondução. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 140. Os juízes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes e mandatos 

de três anos, permitida uma recondução. 

 

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 02040, art. 138. 

 

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

2º) 

Art. 123. O mandato dos representantes classistas, em todas as instâncias, é de três 

anos.  

Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 117. O mandato dos representantes classistas, em todas as instâncias, é de três 

anos.  

Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 117. O mandato dos representantes classistas, em todas as instâncias, é de 

três anos.  

                                                      
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. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 9  
 

 

Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes. 

  

 
 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 

 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00095 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescentem-se, ao §1o. do art. 32, após  
"ministros vitalícios e togados" as palavras "e  
conselheiros".  
Acrescente-se, ao § 3o. do art. 32, após  
"juízes togados e vitalícios", as palavras "e  
conselheiros".  
Acrescentem-se parágrafos 4o., 5o. e 6o. ao  
art. 32, renumerando-se os demais:  
§ 4o. Os Conselheiros Classistas dos  
Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal  
Superior do Trabalho atuarão nos dissídios  
coletivos, com direito de votar, não podendo  
funcionar como Relator ou Revisor, serão eleitos  
por período de 3 anos, permitida uma reeleição por  
igual período, com vencimento e garantias que a  
lei determinar.  
§ 5o. Os Conselheiros Classistas dos  
Tribunais Regionais do Trabalho serão eleitos  
pelos dirigentes de todos os sindicatos de  
empregados e empregadores localizados na  
jurisdição de cada Tribunal, que escolherão um  
por vaga.  
§ 6o. Os Conselheiros Classistas do Tribunal  
Superior do Trabalho serão eleitos pelos  
dirigentes das confederações dos trabalhadores e  
empregadores, que escolherão um nome por vaga.  
Dê-se nova redação ao atual parágrafo 4o.,  
que passa a 7o., renumerando-se os demais:  
§ 7o. Nas Juntas de Conciliação e Julgamento  
os Conselheiros poderão opinar sobre o pleito,  
participarão das audiências e serão eleitos por  
período de 3 anos, permitida uma reeleição por  

                                                      
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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igual período, com vencimentos e garantias que a  
lei determinar. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00119 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao § 4o. do artigo 32 a seguinte redação:  
"Art. 32. Haverá em todos os graus de  
jurisdição juízes classistas eleitos por períodos  
de três anos, permitida uma reeleição por igual  
período, com vencimentos e garantias que a lei  
determinar." 
Justificativa: 

Os órgãos representativos de empregados e empregadores devem participar do processo judiciário do trabalho 
na qualidade de magistrados, com as faculdades, poderes, impedimentos inerentes a essas funções.  
   
   EMENDA:00150 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   Dê-se ao § 4o. do art. 32 a seguinte redação:  
"§ 4o. Haverá em todos os graus de jurisdição  
juízes classistas, eleitos diretamente pela classe  
que representam, por um período de 3 (três) anos,  
vedada a reeleição." 
Justificativa: 

Importante contribuição à participação dos trabalhadores no Poder Judiciário é a garantia dos juízes classistas. A 
eleição direta pela classe que representam, legítima os mandatos e impede a presença automática de pelegos e 
representantes da burocracia sindical. Por outro lado, garante a participação democrática das reais lideranças 
dos trabalhadores. Da mesma forma, do lado patronal, poderão ser eleitos aqueles que representam diretamente 
os seus interesses.  
   
   EMENDA:00196 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:   

   1o. - Suprima-se o § 3o., do art. 32, dando-se-lhe a seguinte redação:  
"§ 3o. Os Tribunais Regionais do Trabalho  
serão compostos de juízes nomeados pelo Presidente  
do Tribunal Superior do Trabalho, em no. a ser  
fixado em lei, assegurada a seguinte  
proporcionalidade e critérios de indicação:  
I - 2/4 de juízes de carreira, escolhidas  
alternadamente por antiguidade e eleição pelos  
juízes das juntas de Conciliação e Julgamento  
dentre seus membros;  
- 1/4 de representantes dos advogados eleitos  
diretamente pelas seccionais da OAB da região;  
- 1/4 de representantes do Ministério Público  
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do Trabalho, eleitos diretamente pelos  
procuradores da região.  
II - Juízes temporários, em número a ser  
fixado em lei obedecido o seguinte critério:  
- representação classista, paritária de  
empregados e empregadores, a ser eleita  
diretamente pelas organizações sindicais de âmbito  
estadual, com mandato temporário de 3 anos,  
vedando-se a recondução. A representação classista  
somente terá competência para participar dos  
julgamentos dos processos relativos a dissídios e  
conflitos coletivos, quer de julgamento, revisão  
ou ações de execução.  
2o. Suprima-se o § 4o., do art. 32." 
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:00442 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Artigo 32  
No § 4o., que passa a ser 3o.: Dar a seguinte redação:  
"§ 3o. "Os representantes classistas, que  
também comporão as Juntas de Conciliação e  
Julgamento, serão nomeados por três anos,  
permitida uma reeleição por igual período, com  
vencimentos e garantias que a lei determinar,  
nunca inferiores, os vencimentos, a 4/5 dos juízes  
togados." 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
   
   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.  
§ 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;  
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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 da 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 eleitoral composto por procuradores da  
Justiça do Trabalho;  
d) Os classistas, eleitos por colégios  

eleitorais compostos pelas confederações nacionais  
de trabalhadores e de empregadores, por período de  
03 (três) anos, permitida duas reeleições 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 de  
empregados e obedecidos os demais preceitos desta  
Constituição;  
§ 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, inscritos 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.  
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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 a 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:00579 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   

   O parágrafo 4o. do art. 32 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 4o. Haverá em todos os graus de jurisdição  
Conselheiros classistas, eleitos por período de  
três anos, permitida uma reeleição por igual  
período, com vencimentos e garantias que a lei  
determinar. Os Conselheiros deverão estar  
presentes nas sessões de julgamento, podendo  
opinar sobre o pleito e terão como tarefa inerente  
ao cargo, a incumbência de realizar perícias." 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00356 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se à Seção V do Capítulo I do Anteprojeto  
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da Subcomissão do Poder Judiciário esta redação:  
Seção V  
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho  
Art. 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 vinte e cinco Ministros, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo:  
a) Dezenove togados e vitalícios, nomeados  
pela Presidência da República, depois de aprovada  
as escolhas pelo Senado Federal, sendo onze entre  
magistrados da Justiça do Trabalho, quatro entre  
advogados no efetivo exercício da profissão e  
quatro entre membros dos Ministérios Públicos da  
Justiça do Trabalho, maiores de trinta e cinco  
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
b) Seis classistas temporários, em  
representação paritária dos empregadores e dos  
trabalhadores, nomeados pelo Presidente da  
República, de conformidade com o que a lei dispu-  
ser e vedada a recondução.  
Art. A lei fixará o número de 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.  
Parágrafo único. Poderão ser criados por lei  
outros órgãos da Justiça do Trabalho.  
Art. A lei disporá sobre a composição,  
investidura, jurisdição, competência, garantia e  
condições de exercício dos órgãos da Justiça do  
Trabalho, assegurada a paridade de representação  
de empregadores e trabalhadores.  
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do  
Trabalho serão compostos de 2/3 de juízes togados  
vitalícios e 1/3 de juízes classistas temporários,  
assegurada entre os juízes togados a participação  
de advogados e membros do Ministério Público da  
Justiça do Trabalho.  
Art. Os juízes classistas temporários serão  

nomeados pelo Presidente da República, de  
conformidade com o que a lei dispuser e vedada a  
recondução.  
Art. Compete à Justiça do Trabalho conciliar  
e julgar os dissídios individuais e coletivos  
entre empregadores e trabalhadores, mediante lei  
outras controvérsias oriundas de relações de trabalho.  
§ 1o. as decisões nos dissídios coletivos  
esgotadas as instâncias conciliatórias e a  
negociação entre partes, poderão estabelecer  
normas e condições de trabalho.  
§ 2o. Nas condições a que se refere o é  
anterior, a execução far-se-á independentemente da  
publicação do acordão e a suspensão liminar dela  
quando autorizada em lei, será decidida em  
Plenário pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
Justificativa: 

O anteprojeto foi bastante ideológico e afastou-se das tradições constitucionais brasileiras. Devemos fazer com 
que certos princípios fundamentais sejam resguardados.  
Se elaborarmos uma Carta Constitucional muito distanciada das tradições, certamente estaremos introduzindo 
um elemento de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão que não e muito letrato e já se acostumou 
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durante sua vida com certas estruturas. No caso do Poder Judiciário já conhece razoavelmente as atribuições e 
cada órgão e certamente ficaria confuso com as novidades apresentadas no Anteprojeto.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00841 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 8o., do  
art. 35, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público:  
Art. 35  
Parágrafo 8o. - Os representantes classistas  
temporários serão eleitos por um período de (três)  
anos, permitida reeleição por igual prazo, e,  
após, a diplomação, serão empossados pelo  
Presidente do respectivo Tribunal. 
Justificativa: 

É preciso garantir a reeleição dos bons representantes classistas, porque a substituição dos maus já está 
assegurada, uma vez que, terminando o mandato, haverá sempre uma nova escolha pelo colégio eleitoral, a qual 
certamente não recairá sobre aquele que teve um mau desempenho.  
A permissão de reeleição sem restrições abre caminho para que novamente se candidate aquele que teve um 
bom desempenho.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01454 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   [...]  
Outrossim, inclua-se, onde couber, um  
parágrafo ao art. 35 do mesmo anteprojeto, com a  
seguinte redação:  
"Art. 35. ..................................  
..................................................  
§ Para dirimir os conflitos coletivos do  

trabalho, observado o disposto no art. 36, haverá  
em cada Tribunal do Trabalho um Conselho Normativo  
composto por representantes classistas eleitos por  

período de três anos, permitidas duas reeleição  
por igual período, com remuneração e garantias que  
a lei determinar, sob a Presidência do respectivo  
Procurador-Geral ou Regional do Trabalho." 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

  Rejeitada. 

 

___________________________________________________________________ 
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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  
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  
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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  

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.  
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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  
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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  
 

 

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  
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.  
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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: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  
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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  
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.  
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Parecer:   

   Sou contra a participação classista na Justiça do Trabalho, nas esferas recursais. Pela rejeição. 
   
   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:  
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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  
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.  
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Parecer:   

   O Substituto extinguiu a representação classista nos Tribunais da Justiça do Trabalho. Mantenho o meu 
entendimento quanto a esse ponto. Pela rejeição. 
   
   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  
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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  
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.  
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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. 
   
   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  
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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  
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 
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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 
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  
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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  
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.  
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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 
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  
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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;  
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.  
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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 
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  
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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;  
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 
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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: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  
Substitutivo 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  
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: 
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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  
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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 36  
 

 

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  
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.  
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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:00925 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Título V  
Capítulo IV  
Seção VI  
Art. 216, § 1o., alíneas "a" e "b", § 2o., alínea  
"c", e art. 220.  
Dê-se ao § 1o. do art. 216 do anteprojeto da  
Constituição a redação que se segue, suprimindo-  
se, em consequência, a alínea "c" do § 2o. do  
mesmo artigo e a expressão "em todas as  
instâncias" do art. 220:  
"Art. 216. ..................................  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-  
se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) um quinto, por advogados, no exercício da  
profissão e de notório saber jurídico  
especializado, e membros do Ministério Público do  
Trabalho;  
b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais  
Regionais do Trabalho." 
Justificativa: 

Nos termos do que dispõem o § 2° do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Res. n° 
1/87-CS) e os §§ 1° e 2° do art. 19 do Regimento Interno da Assembleia Constituinte, a presente emenda visa 
adequar os dispositivos citados do Anteprojeto de Constituição ao Substitutivo da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistemas de Governo, que só prevê representação classista nos Tribunais Regionais do Trabalho e 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento. 
É forçoso reconhecer que, para a Justiça, a presença de juízes leigos na composição da suprema corte 
trabalhista é embaraçosa. É que, no instante decisivo do debate de tese jurídica, só excepcionalmente o juiz 
classista estará habilitado a se pronunciar com segurança. Daí a necessidade de obediência a texto da 
Comissão Temática.  
   
   EMENDA:01659 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   

   EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO  
BRASIL  
Ao art. 192, II, c - suprimir  
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Ao art. 192, II, d - suprimir  
Ao art. 191, VI, - IV - "os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 10% de uma para outra das categorias,  
atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal  
Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos  
não inferiores aos percebidos a qualquer título  
pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado  
membro, respectivamente, ressalvados pessoais.""  
Ao art. 192, Vi - suprimir  
Ao art. 192, VII - suprimir  
Ao art. 192, VIII - suprimir  
Ao art. 192, IX - suprimir  
Ao art. 196 - suprimir o caput, renumerando  
os incisos I, II e III para V, VI e VII.  
Ao art. 195 que resulta acrescido, dos  
incisos anteriores fundir as alíneas a e b dando-  
lhes a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos?  
b) a criação ou extinção de Tribunais de Alçada.  
Ao art. 197 suprimir o parágrafo II.  
Ao art. 198 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho.  
Ao art. 199 suprimir.  
Ao art. 200, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará própria, sendo-lhe repassado o numerário  
correspondente a sua dotação, em duodécimos, até o  
dia 10 de cada mês, sob pena de crime de  
responsabilidade;  
Ao art. 216 parágrafo 1o. "o Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
Ao art. 216, § 1o., a) vinte e um togados e  
vitalícios, nomeados pelo Presidente da república,  
sendo: treze dentre os Juízes de carreira da  
Magistratura do Trabalho e quatro dentre Juízes  
dos Tribunais Regionais oriundos da classe dos  
advogados e quatro dentre os originários do  
Ministério Público;  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias;  
c) suprimir  
Art. art. 217 - "Poderá ser criado, em cada  
Estado, um Tribunal Regional do Trabalho:"  
Ao art. 220 suprimir "...e aposentadoria  

regulada em lei."  
Ao art. 222 § 1o. - suprimir  
Ao art. 222 § 2o. que passará a ser o primeiro  
- "recusando-se o empregador à negociação ou à  
arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo a  
Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
convencionais legais mínimas de proteção ao  
trabalho."" 
Justificativa: 

As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele não se 
compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já satisfeita através da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas.  
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Na hipótese do art. 196 e sua supressão com caput deve-se a que existem no corpo do anteprojeto Tribunais 
Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste anteprojeto e, em 
vigorando a redação do art. 196, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por outro lado no inciso VII, a) a 
redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) passado, então o c) para aquele lugar.  
O atual art. 198 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A operação proposta ao art. 200 § 1° pretende tornar explicito que cada Tribunal é uma unidade orçamentária, 
dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais Federais e do Trabalho 
assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos órgãos do primeiro grau. 
No art. 216 as alterações buscam a ampliação de ministros do Tribunal Superior do Trabalho uma vez que além 
da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão naturalmente aqueles que decorrem da 
ampliação da competência; proposta neste anteprojeto e que redundará num considerável acréscimo no número 
de recursos. Também se alvitra a vinculação da nomeação de ministros a existência de uma carreira evitando-se 
o ingresso na magistratura diretamente para o seu terceiro grau.  
Quanto ao art. 217 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do Trabalho em cada 
Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrado. Por outro lado a experiência do 
tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi válida tão somente para a realidade de 
São Paulo.  
Art. 220 – a emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com duração 
máxima de nove anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure e aposentadoria com tão 
curta duração da atividade no serviço público. Abstraídas outras considerações, vale só pesar a opinião pública 
que se tem maciçamente manifestado contra o que soa a privilégio.  
Por fim, a supressão do § 1° do art. 222 se propõe porque é um contra-senso atribuir-se à Justiça do Trabalho o 
papel de arbitro da pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí resultar.  
 
   
   EMENDA:02173 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 220 do Anteprojeto.  
Suprimir da parte final do art. 220, a oração:  
Art. 220. ... e aposentadoria regulada em lei. 
Justificativa: 

A emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com duração máxima de nove 
anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure e aposentadoria com tão curta duração da 
atividade no serviço público. Abstraídas outras considerações, vale só pesar a opinião pública que se tem 
maciçamente manifestado contra o que soa a privilégio.  
 
   
   EMENDA:03405 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 220  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 22 do  
anteprojeto:  
Art. 220 - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandato de três  
anos, vedada a recondução. 
Justificativa: 

A presente Emenda salutar, visa a evitar a eternização do “representante classista” na Justiça do Trabalho e 
combater a tentativa da sua profissionalização nesse cargo.  
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Como autor de Emendas que propõem a eleição direta para a escolha do Juiz Classista (art. 18, IV, e art. 216, § 
2°, c), não poderia deixar de apresentar este dispositivo, já que a nova Constituição trará, por certo, uma justiça 
do Trabalho autêntica, descomprometida e democrática.  
   
   EMENDA:05194 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Artigo 220 do Anteprojeto de  
Constituição a seguinte Redação:  
"Art. 220 - Os Juízes classistas das Juntas  
de Conciliação e Julgamento, terão suplentes e  
mandatos de três anos, permitida uma recondução". 
Justificativa: 

Estamos alterando o Art. 220 do anteprojeto, de forma a permitir a instituição dos juízes classistas, apenas nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento.  

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00860 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Título V  
Capítulo IV  
Seção VI  
Art. 212, § 1o., alíneas "a" e "b", § 2o., alínea  
"c", e art. 216.  
Dê-se ao § 1o. do art. 212 do anteprojeto da  
Constituição a redação que se segue, suprimindo-  
se, em consequência, a alínea "c" do § 2o. do  
mesmo artigo e a expressão "em todas as  
instâncias" do art. 216:  
"Art. 212. ..................................  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-  
se-á de dezessete Ministros, sendo:  
a) um quinto, por advogados, no exercício da  
profissão e de notório saber jurídico  
especializado, e membros do Ministério Público do  
Trabalho;  
b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais  
Regionais do Trabalho." 
Justificativa: 

Nos termos do que dispõem o § 2° do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Res. n° 
1/87-CS) e os §§ 1° e 2° do art. 19 do Regimento Interno da Assembleia Constituinte, a presente emenda visa 
adequar os dispositivos citados do Anteprojeto de Constituição ao Substitutivo da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistemas de Governo, que só prevê representação classista nos Tribunais Regionais do Trabalho e 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento. 
É forçoso reconhecer que, para a Justiça, a presença de juízes leigos na composição da suprema corte 
trabalhista é embaraçosa. É que, no instante decisivo do debate de tese jurídica, só excepcionalmente o juiz 
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classista estará habilitado a se pronunciar com segurança. Daí a necessidade de obediência a texto da 
Comissão Temática.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:01971 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Ao Projeto de Constituição do Brasil.  
Ao art. 188, II, c - suprimir  
Ao art. 188, II, d - suprimir  
Ao art. 188, IV - "Os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 10% de uma para outra das categorias,  
atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal  
Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos  
não inferiores aos percebidos a qualquer títulos  
pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado  
membro, respectivamente, ressalvadas vantagens  
pessoais."  
Ao art. 188, VI - suprimir  
Ao art. 188, VII - suprimir  
Ao art. 188, VIII - suprimir  
Ao art. 188, IX - suprimir  
Ao art. 192 - suprimir o "caput", renumerando  
os inciso I, II e III para V, VI e VII.  
Ao art. 191 que resulta acrescido do inciso  
III do art. 192 fundir as alíneas "a" e "b"  
dando-lhes a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos;  
b) a criação ou extinção de Tribunais de  
Alçada.  
Ao art. 193 suprimir o inciso II.  
Ao art. 194 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho. Cap. IV - tít. V.  
Ao art. 195 - suprimir  
Ao art. 196, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará orçamento próprio, sendo-lhe repassado o  
numerário correspondente a sua dotação, em  
duodécimos, até o dia 10 de cada mês, sob pena de  
crime de responsabilidade;  
Ao art. 212 parágrafo 1o. "o Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
Ao art. 212, § 1o. a) vinte e um togados e  
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo: treze dentre os juízes de carreira da  
Magistratura do trabalho, quatro dentre Juízes dos  
Tribunais Regionais oriundos da classe dos  
advogados e quatro dentre os originários do  
Ministério Público;  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias;  
Ao art. 213 - "Só poderá ser criado, em cada  
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Estado, um Tribunal Regional do trabalho."  
Ao art. 216 - suprimir "... e aposentadoria  

regulada em lei."  
Ao art. 218, § 1o. - suprimir  
Ao art. 218, § 2o. que passará a ser o  
primeiro - "recusando-se o empregador à negociação  
ou à arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo,  
a Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
convencionada e legais mínimas de proteção ao  
trabalho." 
Justificativa: 

As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele não se 
compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já satisfeita através da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas.  
Na hipótese do art. 192 e sua supressão com caput deve-se a que existem no corpo do anteprojeto Tribunais 
Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste anteprojeto e, em 
vigorando a redação do art. 192, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por outro lado no inciso VII, a) a 
redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) passado, então o c) para aquele lugar.  
O atual art. 192 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A operação proposta ao art. 191 § 1° pretende tornar explicito que cada Tribunal é uma unidade orçamentária, 
dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais Federais e do Trabalho 
assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos órgãos do primeiro grau. 
No art. 212 as alterações buscam a ampliação de ministros do Tribunal Superior do Trabalho uma vez que além 
da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão naturalmente aqueles que decorrem da 
ampliação da competência; proposta neste anteprojeto e que redundará num considerável acréscimo no número 
de recursos. Também se alvitra a vinculação da nomeação de ministros a existência de uma carreira evitando-se 
o ingresso na magistratura diretamente para o seu terceiro grau.  
Quanto ao art. 212 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do Trabalho em cada 
Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrado. Por outro lado a experiência do 
tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi válida tão somente para a realidade de 
São Paulo.  
Art. 212 – a emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com duração 
máxima de nove anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure e aposentadoria com tão 
curta duração da atividade no serviço público. Abstraídas outras considerações, vale só pesar a opinião pública 
que se tem maciçamente manifestado contra o que soa a privilégio.  
Por fim, a supressão do § 1° do art. 218 se propõe porque é um contra-senso atribuir-se à Justiça do Trabalho o 
papel de arbitro da pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí resultar.  
Parecer:   

   Pela aprovação do seguinte texto, que se coaduna com o entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização:  
"Os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente de dez por cento de uma para 
outra das categorias, atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal Federal e aos dos Tribunais de Justiça 
vencimentos não inferiores aos percebidos a qualquer título pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado 
membro, respectivamente, ressalvadas vantagens pessoais".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02053 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 216 do Projeto.  
Suprimir da parte final do art. 220, a oração:  
Art. 216. ... e aposentadoria regulada em lei. 
Justificativa: 

A emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com duração máxima de nove 
anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure e aposentadoria com tão curta duração da 
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atividade no serviço público. Abstraídas outras considerações, vale só pesar a opinião pública que se tem 
maciçamente manifestado contra o que soa a privilégio.  
Parecer:   

   Pela aprovação, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:03211 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 216  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 216 do projeto:  
Art. 216 - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandato de três  
anos, vedada a recondução. 
Justificativa: 

A presente Emenda, altamente salutar, visa a evitar a eternização do “representante classista” na Justiça do 
Trabalho e combater a tentativa da sua profissionalização nesse cargo.  
Como autor de Emendas que propõem a eleição direta para a escolha do Juiz Classista (art. 18, IV, e art. 212, § 
2°, c), não poderia deixar de apresentar este dispositivo, já que a nova Constituição trará, por certo, uma Justiça 
do Trabalho autêntica, descomprometida e democrática.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser parcialmente aprovada por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento da 
Comissão de Sistematização. 
   
   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. 240 do projeto, 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:06109 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
Título V - Da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo  
Capítulo IV - Do Judiciário  
No art. 188, II, c - suprimir  
No art. 188, II, d - suprimir  
No art. 188, IV - "Os vencimentos dos  
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magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 100% de uma para outra das  
categorias, atribuindo-se aos membros do Supremo  
Tribunal Federal e aos dos Tribunais de Justiça  
vencimentos não inferiores aos percebidos a  
qualquer título pelos Ministros de Estado e  
Secretários de Estado membro, respectivamente,  
ressalvadas vantagens pessoais".  
No art. 188, VI - suprimir  
No art. 188, VII - suprimir  
No art. 188, VIII - suprimir  
No art. 188, IX - suprimir  
No art. 192 - suprimir o caput, renumerando  
os incisos I, II e III para V, VI e VII.  
No art. 191 que resulta acrescido dos incisos  
anteriores fundir as alíneas a e b inciso III, que  
será o VII, dando-lhes a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos;  
b) a criação ou extinção de Tribunais de Alçada.  
No art. 193 suprimir o parágrafo 2o.  
No art. 194 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho.  
No art. 195 - suprimir  
No art. 196, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará orçamento próprio, sendo-lhe repassado o  
numerário correspondente a sua dotação, em  
duodécimos, até o dia 10 de cada mês, sob pena de  
crime de responsabilidade."  
No art. 212, parágrafo 1o. "O Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
a) vinte e um togados e vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, sendo: treze dentre  
os Juízes de carreira da Magistratura do trabalho,  
quatro dentre Juízes dos Tribunais Regionais  
oriundos da classe dos advogados e quatro dentre  
os originários do Ministério Público.  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias."  
No art. 213 - Poderá ser criado, em cada  
Estado, um Tribunal Regional do Trabalho".  
No art. 216 - suprimir "... e  
aposentadoria regulada em lei".  
No art. 218 § 1o. - suprimir  
No art. 218 § 2o. que passará a ser o § 1o.  
- "recusando se o empregador à negociação ou à  
arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo,  
a Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
convencionais e legais mínimas de proteção ao  
trabalho". 
Justificativa: 

As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele não se 
compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já satisfeita através da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas.  
Na hipótese do art. 192 e sua supressão com caput deve-se a que existem no corpo do anteprojeto Tribunais 
Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste anteprojeto e, em 
vigorando a redação do art. 192, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por outro lado no inciso VII, a) a 
redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) passado, então o c) para aquele lugar.  
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O atual art. 194 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A operação proposta ao art. 196 § 1° pretende tornar explicito que cada Tribunal é uma unidade orçamentária, 
dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais Federais e do Trabalho 
assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos órgãos do primeiro grau. 
No art. 212 as alterações buscam a ampliação de ministros do Tribunal Superior do Trabalho uma vez que além 
da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão naturalmente aqueles que decorrem da 
ampliação da competência; proposta neste anteprojeto e que redundará num considerável acréscimo no número 
de recursos. Também se alvitra a vinculação da nomeação de ministros a existência de uma carreira evitando-se 
o ingresso na magistratura diretamente para o seu terceiro grau.  
Quanto ao art. 213 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do Trabalho em cada 
Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrado. Por outro lado a experiência do 
tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi válida tão somente para a realidade de 
São Paulo.  
Art. 216 – a emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com duração 
máxima de nove anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure e aposentadoria com tão 
curta duração da atividade no serviço público. Abstraídas outras considerações, vale só pesar a opinião pública 
que se tem maciçamente manifestado contra o que soa a privilégio.  
Por fim, a supressão do § 1° do art. 218 se propõe porque é um contra-senso atribuir-se à Justiça do Trabalho o 
papel de arbitro da pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí resultar.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser aprovada parcialmente, por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento 
dominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:06128 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dá-se a seguinte nova redação para o art.  
216, do Projeto da Comissão de Sistematização:  
"Art. 216 - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de cinco  
anos, permitida uma recondução, e aposentadoria  
regulada em lei. 
Justificativa: 

A redação original estabelece para os juízes classistas o mandato de três anos e duas reconduções. 
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 duas 
reconduções 10 anos, no primeiro caso, e 9 anos, no segundo.  
Parecer:   

   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06192 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Dá-se a seguinte nova redação para o art.  
216, do projeto da Comissão de Sistematização:  
"Art. 216 Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de cinco  
anos, permitida uma recondução, e aposentadoria  
regulada em lei." 
Justificativa: 

A redação original estabelece para os juízes classistas o mandato de três anos e duas reconduções. 
Entendemos que o mandato deva ser um pouco maior, pois ao cabo de três anos, é quando a boa experiência 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 46  
 

 

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 duas 
reconduções 10 anos, no primeiro caso, e 9 anos, no segundo 
Parecer:   

   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08660 APROVADA 
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 216 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

Não tem mais sentido com a eliminação da representação classista.  
Parecer:   

   Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:11424 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 216 do  
Projeto de Constituição:  
Art. 216 - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandato de três  
anos, vedada a recondução. 
Justificativa: 

A presente Emenda, altamente saneadora, visa a evitar a eternização do “representante classista” na Justiça do 
Trabalho, e a combater a tentativa de sua profissionalização no cargo.  
Como autor de outras Emendas propõem a eleição direta para a escolha do Juiz Classista (art. 19, IV, e art, 212, 
§ 2°, c), não poderia deixar de apresentar este dispositivo, já que a nova Constituição trará, por certo, uma 
Justiça do Trabalho autêntica, descompromissada e democrática.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser parcialmente aprovada por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento da 
Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:11887 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Título V  
Capítulo IV  
Seção VI  
Art. 212,§1., alínea "a" e "b", § 2o. alínea  
"c", e art. 216.  
Dê-se ao § 1o. do art. 212 do Anteprojeto de  
Constituição a redação que se segue, suprimindo-  
se, em consequência, alínea "c" do mesmo artigo e  
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a expressão "em todas as instâncias" do art. 216.  
"Art. 212 -..................................  
§ 1o. O Tribunal Superior do Trabalho compor-  
se á de dezessete Ministro, sendo:  
a) um quinto, por advogados, no exercício da  
profissão e de notório saber jurídico  
especializado, e membros do Ministério Público do  
Trabalho;  
b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais  
Regionais do Trabalho". 
Justificativa: 

Nos termos do que dispõem o § 2° do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Res. n° 
1/87-CS) e os §§ 1° e 2° do art. 19 do Regimento Interno da Assembleia Constituinte, a presente emenda visa 
adequar os dispositivos citados do Anteprojeto de Constituição ao Substitutivo da Comissão de Sistematização. 
É forçoso reconhecer que, para a Justiça, a presença de Juízes leigos na composição da suprema corte 
trabalhista é embaraçosa. É que, no instante decisivo do debate de tese jurídica, só excepcionalmente o juiz 
classista estará habilitado a se pronunciar com segurança. Daí a necessidade da modificação da proposta. 
Parecer:   

   A tônica da Emenda reside na supressão dos juízes classistas.  
Não sendo este o entendimento predominante na Comissão de Sistematização, rejeito-a. 
   
   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 a leigos competência judicante, especialmente em ações que versam, exclusivamente, sobre 
matéria de direito, como ocorrem nos Tribunais Regionais e Tribunal Superior do Trabalho (mandato de 
segurança, ação rescisória, habeas corpus).  
A introdução do vocalato em primeira instancia deu-se sob o argumento de que informaria 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 pertinente 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:12629 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 216 do Projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
Art. 216 - Os Juízes Classistas das juntas de  
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conciliação e julgamento terão suplentes e mandato  
de três anos. 
Justificativa: 

Estamos propondo a alteração do dispositivo constante no Art. 216, restringindo a permanência de Juízes 
Classistas apenas nas JCJ’s, para um mandato de três anos, vedada recondução e aposentadoria, pois trata-se 
de um cargo transitório de representatividade de classes.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:18253 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Art. 216 ............................ 
I - Dê-se ao art. 216 a seguinte redação:  
"Os vogais classistas terão suplentes e  
mandato de três anos, permitidas duas  
reconduções." 
Justificativa: 

Substitui-se a expressão “juízes classistas” por “vogais classistas” por ser mais adequada à função que lhes está 
sendo atribuída de atuação e 1° instância. Também suprime-se a possibilidade de aposentadoria na função, já 
que essencialmente temporária.  
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: art. 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 art. 215, parágrafo único  
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 
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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 Classista, 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 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

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

Com a eliminação da representação classista e com a redação ora proposta para os artigos precedentes, estes 
artigos devem ser eliminados, contribuindo para reduzir o número de artigos da Constituição, ao tempo em que 
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se reduz a despesa da Justiça do Trabalho com a enorme massa de juízes classistas e se possibilita aos juízes e 
tribunais uma atuação mais desimpedida, porque mais técnica. Não aceitamos o preceito contra a especialização 
técnica, que está subjacente no argumento dos defensores da representação classista já é tempo de reconhecer 
que a sensibilidade para os problemas dos trabalhadores já não é mais apanágio de líderes sindicais, pois a 
sociedade evoluiu e entendeu a necessidade de fazer justiça à classe trabalhadora; de sua parte, os juízes se 
tornaram conhecedores profundos da problemática trabalhista, como dá exemplo a Justiça Federal, em julgados 
memoráveis, mesmo sem representação classista alguma. 
Art. 218. Dê-se a seguinte redação. 
“Art. 218. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar as causas resultantes de relação de trabalho entre 
empregados e empregadores, entre trabalhadores avulsos e as empresas tomadoras de seus serviços, entre a 
União, os Estados, os Territórios e os Municípios e as entidades integrantes de sua administração indireta e os 
que lhes prestem serviços sem as garantias do regime estatutário.  
§ 1°. Compete ainda à Justiça do Trabalho apreciar os dissídios coletivos de trabalho e estabelecer normas e 
sanções, assim para o comportamento das partes em conflito, como também para suprir a negociação 
malograda, se antes não devolver as partes à negociação com as recomendações e sob as sanções que julgar 
apropriadas.  
§ 2°. A lei poderá atribuir à competência da Justiça do Trabalho as causas relativas e acidentes do trabalho.” 
Justificativa: 

Altera-se a redação para referir “causas resultantes de relação de trabalho” e não dissídios, ficando esta 
expressão reservadas 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:19819 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA No.  
Suprimam-se os art. 216, 217, e os  
parágrafos do art. 218. 
Justificativa: 

Matéria toda ela que deve integrar texto de Ato Complementar, por não quadrar bem o texto constitucional.  
Parecer:   

   Pela aprovação parcial. É de ser atendida a emenda, apenas quanto à supressão do art. 216 do projeto. 
   
   EMENDA:20141 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 216 do projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 216 - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandato de três  
anos, permitida uma recondução. 
Justificativa: 

Propomos a correção na redação dada ao Art. 216, limitando a uma recondução, e excluindo o termo 
“aposentadoria regulada em lei”. Se a lei disciplinará a aposentadoria dos Juízes Classistas, é desnecessário 
que ela seja inserida no Texto Constitucional.  
Parecer:   

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

 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

   
   EMENDA:21949 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se do § 2o. do artigo 160 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
a expressão "em todas as instâncias". 
Justificativa: 

Em duas outras emendas propôs a supressão da figura do juiz classista em órgãos colegiados, mantendo-o 
apenas na primeira instância, que é também de conciliação.  
Assim, a expressão “em todas as instâncias” perde a razão de ser, aceitas as outras emendas. 
Parecer:   

   Num artigo sobre a primeira instância se estabelece regra para todas as instâncias.  
Pela aprovação da Emenda supressiva. 
   
   EMENDA:24174 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 160, § 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do artigo  
160 do Projeto de Constituição:  
§ 2o. Art. 160 - Os juízes classistas, em  
todas as instâncias, terão suplentes e mandato de  
três anos, vedada a recondução. 
Justificativa: 

A presente Emenda, altamente saneadora, visa a evitar a eternização do “representante classista” na Justiça do 
Trabalho, e a combater a tentativa de sua profissionalização no cargo.  
Como autor de outras Emendas propõem a eleição direta para a escolha do Juiz Classista (art. 19, IV, e art., 212, 
§ 2°, c), não poderia deixar de apresentar este dispositivo, já que a nova Constituição trará, por certo, uma 
Justiça do Trabalho autêntica, descompromissada e democrática.  
Parecer:   

   Opinando pela manutenção do texto originalmente consignado, não vemos como acolher a Emenda. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:24959 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa do § 2o., do Art. 160:  
Art. 160 - ............................ 
§ 1o. - ................................ 
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida mais de uma recondução. 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz apenas uma recondução, sem que haja 
qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o número de 
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recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo de sua atuação.  
Parecer:   

   A emenda visa a permitir mais de uma recondução do juiz classista dos Tribunais Regionais de Trabalho.  
Optamos por limitá-la a uma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25260 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa do § 2o., do Art. 160:  
Art. 160 - ......................... 
§ 1o. - ............................. 
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida mais de uma recondução. 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz apenas uma recondução, sem que haja 
qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o número de 
recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo de sua atuação.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:25304 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   

   DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPITULO IV - DO PODER JUDICIÁRIO  
NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2o. DO ARTIGO 160  
"§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
suas instâncias, terão suplentes e mandatos de  
três anos, permitida recondução." 
Justificativa: 

Como as eleições dos Juízes é por voto direto e secreto dos sócios do sindicato, somente estes poderão decidir 
sobre o número de reconduções que querem. 
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26645 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   

   Dê-se ao Parágrafo 2o. do Artigo 160 do  
Projeto do Relator da Comissão de  
Sistematização da Assembléia Nacional  
Constituinte, a seguinte redação:  
§ 2o. - Os Juízes Classistas, em todas as  
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instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida a recondução. 
Justificativa: 

Não tem lógica limitar o número de reconduções dos Juízes ou Ministros Classistas, impedindo o aprimorando do 
Represente Sindical na função de julgador.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27767 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA DO § 2o., DO ART. 160:  
Art. 160 - ........................ 
§ 1o. - ............................ 
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida mais de uma recondução. 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz para apenas uma recondução, sem que 
haja qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o n° de 
recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo da sua atuação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27849 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa do § 2o. do Art. 160:  
Art. 160. ............................ 
§ 1o. - ............................... 
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida mais de uma recondução. 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz apenas uma recondução, sem que haja 
qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o número de 
recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo de sua atuação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27913 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo segundo do Art. 160, a seguinte redação:  
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Art. 160 - ...........................  
§ 2o. - Os juízes classistas das Juntas de  
Conciliação e Julgamento, terão suplentes e  
mandatos de três anos, permitida uma recondução. 
Justificativa: 

A proposta no parágrafo segundo do Art. 160, visa a sistematizar o projeto do Substitutivo do Relator, 
restringindo a permanência de juízes classistas apenas nas Juntas de Conciliação e Julgamento.  
Parecer:   

   Num artigo sobre a primeira instância se estabelece regra para todas as instâncias.  
Pela aprovação da Emenda supressiva. 
   
   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. 
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29159 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   do art. 160 e seus parágrafos do Substitutivo do  
Relator ao projeto de Constituição.  
Art. 160 - Suprima-se  
§ 1o. - Suprima-se  
§ 2o. - Suprima-se 
Justificativa: 

A supressão dos dispositivos acima prende-se ao fato de, em emenda anterior, mais especificamente ao art. 139, 
se prever a edição de Lei Complementar estabelecendo a competência e demais condições de funcionamento de 
todos os Tribunais Superiores e suas instâncias e graus. 
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:30329 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   O Parágrafo 2o. do Art. 160 do Substitutivo  
do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida mais de uma recondução." 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz apenas uma recondução, sem que haja 
qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o número de 
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recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo de sua atuação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30527 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa do § 2o., do Art. 160.  
Art. 160 - ........................ 
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida mais de uma recondução. 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz apenas uma recondução, sem que haja 
qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o número de 
recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo de sua atuação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30570 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA DO § 2o., DO ART. 160:  
Art. 160 - ........................ 
§ 1o. - ............................. 
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida mais de uma recondução. 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz para apenas uma recondução, sem que 
haja qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o n° de 
recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo da sua atuação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30846 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Modifique-se o art. 160, em seu § 2, do  
Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator,  
da Comissão de Sistematização, do seguinte modo:  
Em vez de direito a uma recondução aos Juízes  
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Classistas de todas as instâncias da Justiças do  
Trabalho, sejam permitidas duas como estava  
estabelecido no Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, assim sendo o § 2o. do  
art. 161, passará a ter a seguinte redação.  
Art. 161 - ........................ 
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandato de três anos  
permitidas duas reconduções. 
Justificativa: 

Até o momento não se tem notícia de que a permanência do Juiz Classista em todas as instâncias da Justiça do 
Trabalho, tenha trazido qualquer prejuízo ao bom andamento da Justiça do Trabalho, pelo contrário o período 
mais longo de permanência do magistrado classista dá ao mesmo uma vivência maior quer nos atos judicantes, 
face um maior conhecimento da lei, através não apenas na hermenêutica da interpretação, dos textos legais, e 
mais ainda pelo maior na distribuição da justiça.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32100 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Substituir a redação do § 2o. do art. 150 pela seguinte:  
§ 2o. - Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas as reconduções. 
Justificativa: 

A Constituição Federal atual permite duas reconduções. O projeto reduz apenas uma recondução, sem que haja 
qualquer fundamento de ordem jurídica ou social para o retrocesso. Entendemos que o número de 
recomendações não pode sofrer limitações legais. As entidades que indicam os representantes classistas é que 
devem mantê-los ou não nos cargos, dependendo de sua atuação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32235 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprimir no § 2o. do art. 160, a expressão "e  
todas as instâncias". 
Justificativa: 

Como a representação classista fica limitada à 1° instância, a referência “a todas as instâncias” é inadequada.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33936 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
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Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 160  
Parágrafo 2o.  
Emenda Proposta  
Os juízes classistas em toda as instâncias  
terão suplentes e mandatos de três anos. 
Justificativa: 

A recondução de um juiz classista é um instituto jurídico usado quando da indicação de um juiz no tribunal. Neste 
novo projeto de Constituição em que o substitutivo do relator propõe como mudança a eleição pelo voto direto 
dos associados do sindicato de um juiz classista, é inaceitável o instituto limitador da recondução, mesmo porque 
em mandatos eletivos como por exemplo, o de deputado não há limite do número de vezes em que ele possa ser 
eleito, não se justificando a manutenção desse instituto na nova Constituição.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35052 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Art. 160  
no $ 2o. acrescente-se após o termo  
"suplentes" a expressão: "com eles eleitos" 
Justificativa: 

É evidente que os suplentes devem ser eleitos quando da eleição dos titulares.  
A emenda visa a sanar a lacuna. 
Parecer:   

   Em regra, aplicável a todas as instâncias, estabelece regra de eleição, incompatível com o disposto no § 1o. do 
art. 157 e no art. 159.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00565 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda  
Modifique-se no art. 140 a expressão  
"Permitida uma recondução", para "permitida a recondução". 
Justificativa: 

Até a Constituição de 1967, a representação classista na Justiça do Trabalho, desde a sua instituição em 1934, 
tinha o número ilimitado de mandatos para seus integrantes.  
A Constituição de 1969 vetou a recondução por mais de dois períodos. A modificação proposta objetiva 
assegurar um avanço e não, trazer um retrocesso nessa conquista social, uma vez que só é permitida uma 
recondução, ao contrário do sistema atual que, como o exposto, admite duas reconduções.  
Da mesma forma que os representantes do povo no Poder Legislativo tem a recondução em seus mandatos 
condicionada, exclusivamente, ao julgamento dos eleitores, entendemos que a recondução dos representantes 
classistas ou mesmo dos dirigentes sindicais a seus cargos, deve depender exclusivamente de suas atuações e 
jamais limitada por dispositivo constitucional.  
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Parecer:   

   A Emenda, permitindo a indefinida recondução dos juízes temporários, acabaria provavelmente com sua 
temporariedade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01122 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 140 do Projeto de  
constituição (A) elaborado pela comissão, o seguinte:  
Art. 140 - Os Juízes Classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida uma recondução, e serão eleitos  
por voto direto e escrutínio secreto, pela maioria  
absoluta dos associados da entidade sindical. 
Justificativa: 

A composição classista nos órgãos trabalhistas do Poder Judiciário, de há muito, requer aperfeiçoamento no 
âmbito da sociedade plenamente democrática.  
O acréscimo, neste ato sugerido, indubitavelmente, dará maior realce e credibilidade ao Juiz Classista que 
legitimado pela base, exercerá o cargo com dignidade e descortino.  
A medida evitará, ainda, que o instituto do vocalato seja desfigurado, a tal ponto de constituir-se, em tempos 
hediondos, em velhacouto de “pelegos” e de dirigentes sindicais que nada representam no âmbito de suas 
respectivas categorias profissionais ou econômicas.  
Parecer:   

   Quer o Constituinte, autor da presente emenda, acrescentar ao art.140 do Projeto de Constituição "A" a 
expressão: "e serão eleitos por voto direto e escrutínio secreto, pela maioria absoluta dos associados da 
entidade sindical".  
Parece-nos melhor a redação dada ao artigo contida no Projeto.  
Por outro lado há de se levar em conta que a forma de eleição e sua regulamentação já vem explícita no 
parágrafo único do artigo 139, do mesmo Projeto.  
Portanto, somos pela rejeição dessa emenda. 
   
   EMENDA:01467 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 140  
Substitua-se a atual pela seguinte redação do artigo 140:  
Art. 140. Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida a recondução. 
Justificativa: 

Resultou profícua a experiência de juízes classistas na estrutura da Justiça do Trabalho. Representantes da 
Classe patronal e das classes trabalhadoras, por terem grande vivencia com os problemas trabalhistas do setor, 
prestam, inequivocamente, assinalados serviços à causa da Justiça especializada. Mas, na verdade, a sua 
condição de leigos, pela respectiva classe, - implica em demorado aprendizado sobre os segredos do 
funcionamento da Justiça trabalhista, quanto à tramitação de processos, recursos, etc. O mandato de três anos 
se revela insuficiente para o cabal desempenho do juiz classista, porquanto, da metade para o final, é que ele 
está em condições de aliar o conhecimento técnico ao das filigranas da organização judiciária. O artigo 140 
permite a recondução do juiz classista por mais um mandato. A nosso ver, salvo melhor juízo, o legislador, no 
caso, precisa ser mais liberal, deixando ao inteiro critério da classe representada, a recondução, ou não, do juiz 
classista. Se este se mostra competente o satisfatório, por que limitar-lhe o tempo de exercício do mandato? Se 
tivermos em mente que a preparação de um juiz é difícil, complexa e demorada, será salutar a sua permanência 
em atividade por tempo mais longo, com a repetição, por várias vezes, do mesmo mandato. Corresponderá, 
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assim, com maior suficiência, aos interesses, na Justiça do Trabalho, da classe que representa, motivo pelo qual 
cremos na aprovação da nossa oportuna emenda.  
Parecer:   

   O objetivo da presente emenda é substituir o tempo de recondução dos Juízes Classistas de uma vez para 
tempo indefinido.  
De maneira brilhante, o nobre Constituinte autor da proposição, justifica o seu pensamento sobre o assunto, 
mas, salvo melhor juízo, a matéria é conflitante com a sistemática adotada em fases anteriores da elaboração do 
atual Projeto de Constituição.  
Em assim sendo, somos pela rejeição dessa emenda. 
   
   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 
[...] 
Art. 138. Os Juízes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes e mandatos de três anos. 

[...] 

 

Assinaturas  
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24. Antonio Ueno 
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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 
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       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
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       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 
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     126. Meira Filho 
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     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
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     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
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     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
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     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
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     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
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     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 
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     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. 
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 
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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: 
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:00913 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dá-se a seguinte redação ao art. 123:  
Art. 123. O mandato dos representantes  
classistas, em todas as instâncias, é de três  
anos, permitida uma recondução. 
Justificativa: 

A parte grifada é para ser acrescentada. 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 Tribunais 
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 universalmente 
aceita na dinâmica funcional dos tribunais do trabalho.  
Além do mais, a Emenda inova pelo acréscimo de matéria, o que é inadmissível no segundo turno.  
Pela rejeição. 
   
   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 universalmente 
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. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   
   EMENDA:00305 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/BA) 
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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 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 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. A partir de 1946, a matéria de 
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 117 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.  

 

 


