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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. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto 
com os empregadores.  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

                                                      
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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FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

 

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

2º) 

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição 

de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. 

 

Nota: foi dada nova redação, pelo relator para o art. 11, conforme relatório geral, 

volume 299, página VII transcrito abaixo: 

Art. 11: Substitui a expressão "funcionários" por "empregados", consagrada por 

nossa terminologia jurídica para identificar os sujeitos a regime privado. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 10. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição 

de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. 

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. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição 

de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. 

  

 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
 

 
 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:20720 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos  
Princípios Gerais, da Intervenção do Estado, Do  
Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica), do título VIII (Da Ordem Econômica e  
Financeira), o proposto nos dispositivos abaixo:  
"Art. - Inclua-se, entre os dispositivos  
relativos à Ordem Econômica, o seguinte artigo e  
respectivos parágrafos:  
Art. - Fica assegurada participação dos  
trabalhadores no lucro real das empresas ao final  
de cada exercício financeiro.  
§ 1o. - As empresas públicas, as sociedades  
de economia mista e as empresas privadas terão  
pelo menos um cargo de diretoria e uma vaga no seu  
conselho administrativo a ser ocupado por  
representantes de seus empregados.  
§ 2o. - Esses representantes serão escolhidos  
em eleição direta pelos funcionários, presente a  
maioria absoluta deles.  
§ 3o. - A lei definirá a forma da  
participação nos lucros previstos no caput deste artigo." 
Justificativa 
A participação dos empregados no lucro das empresas, além de um avanço econômico e social, é um 
poderoso estímulo ao aumento da produção e da produtividade. Todo empregado trabalha com maior 
estímulo e afinco quando tem em vista a percepção de benefício financeiro direto do produto de seu 
trabalho. É ainda uma forma de distribuição de riquezas e de democratização do capitalismo. A 
proposta objetiva transformar em realidade essa declaração de intenções contida nos programas de 
todos os partidos políticos e, propondo que a lei defina a forma de participação nos lucros, enseja a 
abertura do capital das empresas públicas e privadas à participação dos trabalhadores. 
Para que melhor se atinja a participação nos lucros, é fundamental que os empregados participem 
também da gestão das empresas, elegendo um seu representante para a diretoria, a fim de se 
inteirarem das políticas e dos objetivos das empresas, de sua real situação financeira e dos 
problemas que elas enfrentam. É certo de que essa participação levará os trabalhadores a 
compreender melhor as empresas em que trabalham e participar, com sugestões e com seu esforço, 
da solução dos problemas que podem reduzir o lucro ou inviabilizá-las. 

                                                      
2 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  
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Nesse momento em que se lançam novas bases para a sociedade brasileira, considera-se oportuno 
incluir em nossa Carta Magna essa proposta de cunho eminentemente democrático, de alto conteúdo 
social e que atende aos anseios de desenvolvimento econômico de nossa Pátria.  
(/) AUTOR: JOSÉ FLÁVIO VENTRICE BERCOTT E OUTROS (42.226 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ANABB); 
- UNIÃO NACIONAL DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (UNAMIBB) 
- ASSOCIACÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (AAFBB) 
Parecer:   
   Estabelece a emenda participação dos trabalhadores no lucro real das empresas a cada exercício 
financeiro e para melhor atingir esse objetivo, que nas empresas públicas, sociedade de economia 
mista e empresas privadas pelo menos um cargo de diretoria e uma vaga no seu conselho 
administrativo seja ocupado por representantes dos trabalhadores, escolhidos diretamente e por 
maioria absoluta.  
Há aspectos favoráveis à participação nos lucros e à cogestão, dentre eles a possibilidade de 
redução de inúmeros conflitos específicos entre capital e trabalho. Mas subsistem também problemas 
quase diríamos incontornáveis, pelo menos no atual estágio da sociedade brasileira. Isto porque a 
cogestão não implicaria apenas num acompanhamento para que houvesse uma participação mais 
efetiva nos lucros, pois, além disso, dirigiria os mais diferentes processos empresariais, desde 
a política de pessoal até a de remuneração, sendo então fonte, por certo, de outro tipo de conflitos.  
Enquanto não nos parece por demais problemática a participação nos lucros, vemos na cogestão 
ainda diversos pontos a debater, sendo prematura, pelo menos nos termos da atual emenda, a sua 
aceitação.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:31551 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
INCLUA-SE, ONDE COUBER, ENTRE OS DISPOSITIVOS  
RELATIVOS À ORDEM ECONÔMICA, DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DO NOBRE RELATOR -,  
O SEGUINTE ARTIGO E SEUS PARÁGRAFOS, NO CAPÍTULO  
I, TÍTULO VIII:  
Art. ... - Fica assegurada a participação dos  
trabalhadores no lucro real das empresas ao final  
de cada exercício financeiro.  
§ 1o. - As empresas públicas, as sociedades  
de economia mista e as empresas privadas terão  
pelo menos um cargo de diretoria e uma vaga no seu  
conselho administrativo a ser ocupada por  
representantes de seus empregados.  
§ 2o. - Esses representantes serão escolhidos  
em eleição direta pelos funcionários, presente a  
maioria absoluta deles.  
§ 3o. - A lei definirá a forma da  
participação nos lucros prevista no caput deste artigo. 
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Justificativa 
A participação dos empregados no lucro das empresas, além de um avanço econômico e social, é um 
poderoso estímulo ao aumento da produção e da produtividade. Todo empregado trabalha com maior 
estímulo e afinco quando tem em vista a percepção de benefício financeiro direto do produto de seu 
trabalho. É ainda uma forma de distribuição de riquezas e de democratização do capitalismo. A 
proposta objetiva transformar em realidade essa declaração de intenções contida nos programas de 
todos os partidos políticos e, propondo que a lei defina a forma de participação nos lucros, enseja a 
abertura do capital das empresas públicas e privadas à participação dos trabalhadores. 
Para que melhor se atinja a participação nos lucros, é fundamental que os empregados participem 
também da gestão das empresas, elegendo um seu representante para a diretoria, a fim de se 
inteirarem das políticas e dos objetivos das empresas, de sua real situação financeira e dos 
problemas que elas enfrentam. É certo de que essa participação levará os trabalhadores a 
compreender melhor as empresas em que trabalham e participar, com sugestões e com seu esforço, 
da solução dos problemas que podem reduzir o lucro ou inviabilizá-las. 
Nesse momento em que se lançam novas bases para a sociedade brasileira, considera-se oportuno 
incluir em nossa Carta Magna essa proposta de cunho eminentemente democrático, de alto conteúdo 
social e que atende aos anseios de desenvolvimento econômico de nossa Pátria.  
Parecer:   
   A outorga genérica do direito é característica da norma constitucional. Sendo assim, entendemos 
que os três parágrafos sugeridos pelo nobre Constituinte são pertinentes à legislação ordinária. 
Efetivamente, uma vez reconhecido o direito da participação nos lucros no texto constitucional, 
caberá ao Congresso detalhá-lo na sua regulamentação ordinária. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00471 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescentar, onde couber, no Capítulo "Dos  
Direitos Sociais" o seguinte artigo:  
"Art. - É assegurada a eleição de um  
representante dos empregados nas empresas de mais  
de duzentos funcionários, com a finalidade  
exclusiva de promover entendimentos direitos entre  
empregadores e empregados." 
Justificativa 
O entendimento direto entre os empresários e seus colaboradores, visando uma maior integração e 
harmonia no ambiente de trabalho, é o principal escopo da presente emenda. 
A eleição de um representante dos empregados nas empresas de mais de duzentos funcionários vai 
garantir um útil, diria mesmo indispensável, canal de comunicação, entre a empresa e seus 
trabalhadores. 
A consequência imediata será, sem dúvida, um aprimoramento das relações trabalhistas no âmbito 
da empresa, solucionando eventuais divergências através de negociações diretas. 
Todos os países industrializados e até mesmo nações com menor desenvolvimento que o Brasil 
admitem a existência, ao nível da empresa, não só de um representante dos empregados - conforme 
propõe a presente emenda -, mas sim de Comissões de Trabalhadores, Comitês de Empresa, 
Conselhos, etc. E o objetivo é sempre o de criar um regime de corresponsabilidade dentro da 
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empresa, condições para o aumento de produtividade do trabalhador. Na Alemanha Ocidental 
chegou-se mesmo à cogestão. 
Mas o que nos ensina a experiência brasileira nesse campo das relações do trabalho? 
As empresas pioneiras em criar a representação dos empregados foram as multinacionais. Desde 
outubro de 1980 a Volkswagen do Brasil S.A. (São Bernardo) instituiu a eleição de representantes 
dos horistas e mensalistas por áreas de trabalho dentro da empresa. O sistema se estendeu em 
outras unidades da empresa situadas nos municípios de Taubaté, Santo André e São Paulo. Também 
na Ford Brasil S.A., Saab Scania, Mercedes Benz, etc . , são eleitos representantes dos empregados 
para efetuar entendimentos diretos com a empresa. 
Dir-se-ia que isso “é coisa de multinacional, de grandes empresas". 
Ledo engano. Em novembro de 1979 (antes da Volks!) o empresário nacional Paulo Francini, dono da 
Radio-Frigor S.A., hoje Coldex Frigor S.A., organizou a primeira Comissão de Representantes dos 
Empregados com a eleição de três efetivos e três suplentes. 
Hoje a representação dos empregados a nível de empresa, principalmente nas pequenas e médias, 
já é uma ocorrência normal, ainda que não institucionalizada. Surgem naturalmente lideranças que 
coordenam disputas esportivas, excursões, festas, etc., atuando nos chamados grêmios. Também 
nas CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes) se destacam lideranças que terminam 
sempre colocando a sua representação a serviço da conquista de melhores salários e condições de 
trabalho. 
Por último, resta-nos observar que na singela emenda que ora apresentamos ao julgamento do 
Plenário na Assembleia Nacional Constituinte, procuramos, ao estabelecer tão somente a 
representação nas empresas com mais de duzentos funcionários, ter a necessária flexibilidade para 
que a emenda ora proposta, tornando-se texto constitucional, tenha condições de ser efetivamente  
aplicada. 
Parecer:   
   A emenda em apreço assegura a eleição de um representante dos empregados nas empresas de 
mais de 200 funcionários, com a finalidade exclusiva de promover entendimentos diretos entre 
empregadores e empregados.  
Sem dúvida alguma, a proposta vem preencher uma lacuna no nosso Projeto e, consequentemente, 
deve ser aprovada. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

    EMENDA:00213 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 11 do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa 
Trata o Artigo que se quer ver suprimido, da eleição de um representante dos empregados, nas empresas 
com mais de duzentos, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. 
Cristalizar-se tal norma num texto constitucional seria, no mínimo, temerário. Se, hoje, se fixa um número 
básico de duzentos empregados para a eleição de um representante, amanhã esta realidade poderá ser 
muito diversa, exigindo alterações. Assim, a matéria deviria ser tratada na legislação ordinária, ou mais 
adequadamente, nas próprias convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, instrumentos mais apropriados 
e que refletem com mais pureza as realidades das categorias, em determinado movimento histórico.  
Aliás, o próprio texto aprovado do Art. 7º em seu inciso XXVI, dá ênfase a tais institutos ao prever, 
enfaticamente, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 
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Parecer:   
   Objetiva a Emenda suprimir o art. 11, que trata da eleição de um representante dos empregados para se 
entender com os empregadores.  
Parece-nos que o dispositivo deve permanecer para garantir aos empregados um melhor entendimento com 
seus patrões.  
Com isso o acesso à direção da empresa é assegurado constitucionalmente.  
Pelo exposto, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:01300 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 11, a palavra "um",  
constante da expressão "um representante". 
Justificativa 
O texto constitucional não deve fixar o número de representante dos empregados nas empresas. O 
importante é se proclamar o instituto de representação, e se garantir um espaço de diálogo permanente entre 
empregado e empregador. 
Parecer:   
   A supressão da palavra "um" no art. 11 deve ser rejeitada, pois além de se garantir a representação dos 
empregados junto à direção da empresa, a sua manutenção evitará a descaracterização da ideia e tumulto, 
se houver muitos eleitos para essa finalidade.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01688 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 11 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
O dispositivo enfraquece os sindicatos, pois autoriza a criação de poderes paralelos àquelas entidades. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda suprimir o art. 11, que trata da eleição de um representante dos empregados para se 
entender com os empregadores.  
Parece-nos que o dispositivo deve permanecer para garantir aos empregados um melhor entendimento com 
seus patrões.  
Com isso o acesso à direção da empresa é assegurado constitucionalmente.  
Pelo exposto, somos pela rejeição. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00317 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Substituir a preposição "de" (antes da  
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palavra) pela preposição "com" passando o artigo a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 10 - Nas empresas com mais de duzentos  
empregados, é assegurada a eleição de um  
representante destes com a finalidade exclusiva de  
promover-lhes o entendimento direto com os  
empregadores." 
Justificativa 
A sugestão apenas melhora o entendimento, utilizando-se regência mais adequada. 
 
   EMENDA:00580 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Nas empresas de mais de duzentos empregados, é  
assegurada a eleição de um representante destes  
com a finalidade exclusiva de promover o  
entendimento direto com os empregadores. 
Justificativa 
A manutenção do pronome pessoal “lhes” no texto é redundante e em nada ajuda na definição do artigo. 

 
 
_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 11 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.  

 


