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REPRESENTAÇÃO NAS EMPRESAS: COMO É? 

• A Convenção nº 135 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 131/91, fixa que a representação dos trabalhadores se 

dará: 

 

 Pelos representantes sindicais, que foram eleitos ou nomeados pelos sindicatos. 

 

 Pelos representantes livremente eleitos pelos trabalhadores da empresa. 

 

• Atualmente, a representação de empregados nas empresas se encontra prevista no artigo 11 da Constituição 

Federal. 

 

• Referida disposição se encontra carente de regulamentação legal, de modo que são raras as empresas que 

reconhecem e estimulam a organização interna de seus empregados. Exemplos marcantes: 

 

 Comissão de fábrica da COBRASMA (1965); 

 

 Comissão de fábrica da FORD (1981). 



REPRESENTAÇÃO NAS EMPRESAS: QUAL A PROPOSTA?  

• O Projeto de reforma trabalhista propõe a efetiva regulamentação do direito previsto no artigo 11 da Constituição 

Federal, passando a ser obrigatória a eleição de comissão nas empresas com mais de 200 empregados, a qual será 

formada por: 

 

 

 

 

 

 

• Regras de candidatura e mandato:  

 

 O mandato será de 1 ano, sendo que, uma vez encerrado, será vedada a nova candidatura nos 2 períodos 

seguintes. 

 

 Vedação ao desligamento arbitrário (não fundado em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro) dos 

integrantes da comissão desde a candidatura até 1 anos após o fim do mandato. 

NÚMERO DE EMPREGADOS INTEGRANTES DA COMISSÃO 

Entre 200 e 3 mil 3 empregados 

Entre 3 mil e 5 mil 5 empregados 

Mais de 5 mil 7 empregados 



REPRESENTAÇÃO NAS EMPRESAS: QUAL A PROPOSTA?  

Quais as principais atribuições 
da comissão eleita no âmbito 
de cada empresa? 

• Representar os empregados 
perante a administração da 
empresa. 

 

• Aprimorar o relacionamento 
entre as partes. 

 

• Assegurar o tratamento justo e 
imparcial aos empregados. 

 

• Encaminhar reivindicações 
específicas dos empregados. 

• Promover o diálogo e o 
entendimento no ambiente de 
trabalho, de modo a prevenir 
conflitos. 

 

• Buscar soluções para os 
conflitos decorrentes da 
relação de trabalho. 

 

• Acompanhar o cumprimento 
das leis trabalhistas, 
previdenciárias e das normas 
coletivas. 



DESAFIOS VANTAGENS 

Definir as atribuições e papel dos representantes das comissões no 
âmbito das empresas, de modo a evitar a confusão com a entidade 
sindical, com a qual devem se manter desvinculadas 

Amadurecimento da relação e do diálogo mantido entre a 
empresa e seus empregados, com a mitigação da animosidade e 
do litígio entre as Partes 

Embora o projeto não seja claro, presume-se que deverá ser eleita 
uma comissão por cada Estado que tenha mais de 200 empregados 
vinculados, o que irá dificultar a sua operacionalização e 
administração, sem que cause prejuízos à unidade e à gestão do 
negócio 

Redução da frequência de denúncias externas e, portanto, da 
intervenção de terceiros, tal como Sindicatos, Ministério do 
Trabalho e Ministério Público do Trabalho  

Novos impedimentos legais para a livre rescisão do contrato de 
trabalho dos empregados integrantes das comissões 

Redução de conflitos e do número de ações judiciais para 
reclamação de direitos, resultando, inclusive, no desafogamento 
do Poder Judiciário 
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